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Inleiding en aanleiding
De directe aanleiding voor de instelling van de Taskforce Sociaal Domein (hierna: TSD1) is het
stevige tekort bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dat zich aan de vooravond
van behandeling van de begroting 2021 in de raad van 6 november 2020 onverwacht
openbaarde. Dit feit is an sich niet opzienbarend. Eerder zagen we bij met name de Wmo en
Jeugdzorg al regelmatig flinke tegenvallers ontstaan, die noopten tot het opplussen van
budgetten of extra maatregelen om de kosten waar mogelijk te beheersen. De timing was
natuurlijk wel bijzonder ongelukkig. Het drukt ons weer eens met de neus op het feit dat het
tijdig signaleren van en waar mogelijk anticiperen op ontwikkelingen met een grote
financiële impact van groot belang is. Niet alleen om realistisch te kunnen begroten, maar
meer nog om grip te houden op de inhoudelijke keuzes binnen het sociaal domein. Daartoe
moeten we kunnen beschikken over een continu, actueel en adequaat beeld van het sociaal
domein. Het is daarnaast cruciaal om kennis te nemen van het speelveld waarop we ons
bewegen. Dat bepaalt immers in voorname mate de beïnvloedings- en
sturingsmogelijkheden die we voorhanden hebben.

Afbakening
Programma 1 – het sociaal domein – is binnen de begroting 2021 verantwoordelijk voor 44%
van de uitgaven. Het is daarmee omvangrijker dan de andere twee programma’s –
ruimtelijke ontwikkeling en bestuur & organisatie – samen, die opgeteld niet verder komen
dan 42%. Binnen programma 1 behoren de drie subdomeinen Wmo, Jeugdhulp en Werk &
Inkomen tot de grootste kostenposten.
Aandeel begroting 2021

programma 1: Meedoen in
Leiderdorp

14%
44%

20%

programma 2: Aantrekkelijk
Leiderdorp
programma 3: Bestuur en
organisatie

22%

Overhead en overige kosten

Bron: begroting 2021, gemeente Leiderdorp

Zoals gezegd spelen de financiële problemen de laatste jaren niet alleen bij de Wmo, maar
eveneens bij Jeugdhulp en potentieel bij Werk & Inkomen, hoewel op dat laatste
beleidsterrein de afgelopen jaren in zijn totaliteit geen sprake was van tekorten. Doordat het
1

De Taskforce bestaat uit beleidsambtenaren van de Resultaatteams Samenleving en Maatschappij,
de concern controller (RT Bestuur en organisatie) en een tweetal financieel consulenten van
Servicepunt71. Het Programma Management Team is eveneens betrokken. Onderzoeksbureau BDO
heeft op een aantal terreinen ondersteuning geboden
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sociaal domein een weids terrein beslaat, hebben we op basis van de combinatie van deze
twee factoren ervoor gekozen ons te beperken tot deze drie decentralisaties uit 2015. Waar
echter sprake is van relevante verbindingen met andere beleidsvelden zullen we die
vanzelfsprekend benoemen.

Insteek en doelen
Waar de directe aanleiding een financiële is, kiezen we nadrukkelijk voor een inhoudelijke
insteek. Immers, niet de financiën of eventuele daaruit voortvloeiende bezuinigingen zijn
leidend, maar de inhoudelijke afwegingen en keuzes die daar idealiter aan voorafgaan.
Anders gezegd, de inhoud staat voorop – of deze nu is gebaseerd op een maatschappelijke
visie, een politieke ideologie of uit puur pragmatisme – en aansluitend dragen we binnen
reële grenzen zorg voor de benodigde financiële middelen. Op het moment dat die laatste
ontoereikend blijken, kijken we opnieuw naar de inhoud en herzien deze waar nodig.
Grip krijgen op het sociaal domein betekent in de eerste plaats niet het simpelweg
doorvoeren van bezuinigingen, maar het hebben en houden van een adequaat inzicht in de
relevante ontwikkelingen, trends en feiten en het op grond ervan tijdig informeren, sturen
en bijsturen. Niet verrassend is dit dan ook de kern van de opdracht van de TSD. De
resultaten van de TSD vormen de basis en de onderbouwing van de te maken keuzes binnen
het sociaal domein. Ze kunnen tevens als input dienen voor de programma’s voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de daaropvolgende
coalitieonderhandelingen.
De TSD is overigens geen panacee voor alle knelpunten die we signaleren en ervaren.
Anticiperend op de uitkomsten van de analyse kunnen we reeds nu zeggen dat de ruimte en
invloed die gemeenten hebben om lokaal of regionaal te sturen op gewenste resultaten en
financiën beperkter zijn dan we graag zouden zien. In de praktijk zijn we soms niet veel meer
dan een uitvoeringsloket van het Rijk, in plaats van een meedenkende en meebepalende
medeoverheid. We kunnen op dit punt ook alvast wel constateren dat veel ontwikkelingen
die van invloed zijn op het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein buiten de directe
invloedssfeer van de gemeente liggen.

Disclaimer gebruikte cijfers
De cijfers die we in dit document gebruiken komen uit tal van bronnen, die niet altijd zonder
meer een op een te vergelijken zijn. Soms lijken bronnen elkaar tegen te spreken. Dit wordt
onder meer veroorzaakt door het hanteren van verschillende definities, afwijkende
onderzoeksvragen, de aard en betrouwbaarheid van het bronbestand, de interpretatie en
bewerking van data of het afronden van cijfers (zie bijvoorbeeld het CBS). Niet altijd
beschikken we over de gewenste gegevens of zijn er alleen landelijke of regionale cijfers
beschikbaar, maar geen lokale. Zo meldt het UWV bijvoorbeeld dat zijn trendrapportages
regionaal zijn, omdat de vertaling naar individuele gemeenten te weinig betrouwbare
informatie oplevert2.

2

UWV, vragen en antwoorden bij de rapportages banenafspraak en beschut werk, 2019 (via
www.cedris.nl)
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Terugkijken is meestal een stuk makkelijker – en logischerwijs betrouwbaarder – dan
vooruitkijken. Dat vertaalt zich in dit document naar de gebruikte cijfers. Het merendeel
ervan kijkt terug, vaak ook doordat prognoses simpelweg niet voorhanden zijn. De ene keer
kijken we verder terug dan de ander, bijvoorbeeld omdat we een trend in beeld willen
brengen over een langere termijn. Dit is om uiteenlopende redenen ook niet altijd
noodzakelijk. Zo kan om de effecten van de invoering van een nieuwe maatregel inzichtelijk
te maken vaak worden volstaan met een vergelijking tussen de periode direct vóór en direct
ná de implementatie. Zie bijvoorbeeld de effecten van de invoering van het
abonnementstarief voor huishoudens die gebruikmaken van Wmo-maatwerkvoorzieningen
in 2019.
Vanzelfsprekend maken we slechts gebruik van een selectie van de vele beschikbare
databronnen en rapporten. De belangrijkste ervan vindt u her en der terug in het document.
In een aantal gevallen verwijzen we direct, in andere gevallen ziet u ze terug als bron onder
een grafiek of in de voetnoot. We hebben ervoor gekozen ze niet alle expliciet te benoemen.
Het opstellen van een uitputtende lijst is overigens sowieso ondoenlijk, aangezien met grote
regelmaat nieuwe en veelal interessante rapporten het licht zien.

Domeinen
Het sociaal domein is een keten waarbij het gezin en/of individu en zijn omgeving centraal
staat. Rondom dit gezin/individu is een netwerk aan organisaties en voorzieningen die op
een of andere manier een rol hebben in de zorg en ondersteuningsketen. Maatregelen in
afzonderlijke delen hebben invloed op andere delen van de keten. Hierdoor is het sociaal
domein continu in beweging, is er sprake van voortdurende afstemming en samenwerking
met partners. De afbeelding van het landschap geeft een indruk hoe complex en divers het
veld is.
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Kaders
Het sociaal domein werkt vanuit de onderstaande beleidskaders die vorm, inhoud en richting
geven aan de maatschappelijke agenda binnen Leiderdorp. Keuzes, ook met betrekking tot
de uitgaven binnen het sociaal domein, toetsen we aan deze kaders.

Landelijk
Wetten: nieuwe Wmo, Jeugdwet, Participatiewet
Vanaf de decentralisaties (2015) zijn de drie grootste wetten in het sociaal domein de Wet
op de jeugdhulp, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De
wettelijke kaders verplichten ons als gemeente om burgers met hulpvragen te ondersteunen
en zoveel mogelijk te laten participeren in onze samenleving. De wetten zijn zogenaamde
openeinde regelingen, de gemeente is binnen het wettelijk kader verplicht haar inwoners
van de juiste ondersteuning te voorzien. Jurisprudentie bepaalt vaak de reikwijdte van de
wetten.
Anders dan het karakter van de andere twee wetten is de Participatiewet in zijn diepste aard
geen zorgwet, maar een financieel vangnet als onderdeel van het stelsel van sociale
voorzieningen. Waar alle inwoners die aan de voorwaarden voldoen een beroep kunnen
doen op de Participatiewet (lees: bijstand) is tegelijkertijd de primaire opdracht aan de
gemeente om het gebruik van de regeling zo veel mogelijk te beperken. Reintegratieinstrumenten vormen daartoe het voornaamste middel.
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Regionaal
Herontwerp Sociaal Domein Leidse Regio
In aanloop naar de decentralisaties van 2015 hebben de gemeenteraden in de Leidse regio
(exclusief Voorschoten) met het “Herontwerp sociaal domein”, zich vastgelegd op een
herontwerp, het innoveren, van het sociaal domein.
We wilden in 2015 het volgende bereiken:
• een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie
en gebruikmaken van de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners en hun
(sociale) netwerk, meer zorgen dát in plaats van zorgen voor;
• de toegang tot ondersteuning voor de inwoner helder en dichtbij borgen;
• de ondersteuning vraag- en oplossingsgerichter maken;
• de ondersteuning zelf (zowel qua inhoud als organisatievorm) veranderen teneinde
versnippering en overlap in aanbod weg te halen, en meer aan te sluiten bij de
inwoner;
• innovatieve oplossingen om de forse Rijksbezuinigingen op te kunnen vangen;
• een andere meer doel- en resultaatgerichte manier van sturen door de gemeente.
Op basis van dit beleidskader is de huidige sociale agenda uitgewerkt (zie hieronder).

Lokaal
Maatschappelijke Structuurvisie 2015 (MSV)
In 2014 is in Leiderdorp de Maatschappelijke structuurvisie 2025 verschenen. Hierin
formuleerden we de volgende ambitie:
In Leiderdorp wonen mensen die naar eigen kunnen participeren in de samenleving door te
werken, te leren, maatschappelijk actief te zijn of een combinatie daarvan. Wij - de inwoners,
het maatschappelijk middenveld en de gemeente - maken het samen mogelijk dat de
inwoners van Leiderdorp dit kunnen en ondersteunen hen die hulp nodig hebben. De positie
van Leiderdorp in de regio versterkt dit.
We willen in deze MSV werken aan netwerkvorming, de regionale samenwerking versterken,
de toegang verbeteren, sturen op kwaliteit en inwoners zoveel mogelijk laten participeren.
Sociale Agenda 2017-2021
De laatste lokale vertaling heeft plaatsgevonden in de Sociale agenda (2017). Aan de hand
van de MSV en de visie op het sociaal domein is in de Sociale Agenda Leiderdorp richting
gegeven aan het beleid in het sociaal domein voor de periode 2017 tot en met 2021. In de
Sociale agenda is het herontwerp in vier thema’s: a. zelfstandig leven, b. opgroeien en
ontwikkelen, c. gezond dorp en d. samenleven in buurten en wijken met diverse doelen
uitgewerkt. Met de doelen is de beweging van speciaal naar normaal, van beperking naar
talent, van systeemwereld naar leefwereld, van reactief naar proactief, van ontvangen naar
wederkerigheid, van probleem naar persoon en van zelfredzaamheid naar
samenredzaamheid ingezet.
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De Sociale Agenda vormt de basis voor samenwerking tussen organisaties, professionals,
inwoners en de gemeente.
Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord van december 2020 legden de vier partijen die samen het college
vormen (D66, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP) hun ambities en financiële kaders voor het
sociaal domein vast.
Iedereen wil een betekenisvol en goed leven. Dat bereik je alleen met elkaar. Als
samenleving. Daarom vraagt het iets van alle inwoners. Eén op de drie inwoners doet
vrijwilligerswerk. Dat is van grote waarde voor onze gemeenschap. We vragen inwoners
elkaar te ondersteunen. Het samenleven in straten, buurten en wijken vraagt bereidheid echt
mét elkaar te leven. Alleen dan kunnen we bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaan. Ons
uitgangspunt is dat iedereen een plek heeft in onze samenleving en dat inwoners zo lang
mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen (met de nodige ondersteuning).
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol. Mantelzorg verlenen is niet altijd een bewuste
keuze. We willen dat de draagkracht en -last van mantelzorgers in balans zijn. Daarvoor
stimuleren we ondersteuning uit het sociaal netwerk, de straat of de buurt. We stimuleren
buurtkracht en we staan open voor wijkinitiatieven. De zorg en ondersteuning moeten
betaalbaar en toegankelijk blijven. Daarvoor is transformatie en innovatie noodzakelijk. ‘Eén
gezin – één plan’ bestaat op papier, maar moet in de praktijk worden uitgevoerd.
Vroegsignalering en preventie zijn van groot belang. Onze welzijnsorganisatie zal deze
signalen benutten om tijdig de nodige professionele zorg te leveren. Het is belangrijk dat
wordt ingezet op het voorkomen of terugdringen van schulden, armoede en werkloosheid
(ook bij groepen als zzp’ers, ouderen, jongeren die niet snel aan de bel trekken). Inkomen en
een zinvolle dagbesteding zijn belangrijke voorwaarden voor het zelfstandig bestaan van
mensen. Werkzoekenden helpen we zo goed mogelijk weer werk te vinden, uitgaande van
hun eigen verantwoordelijkheid hierbij.
In het coalitieakkoord zijn de volgende financiële kaders neergelegd, waarbij het
uitgangspunt is dat Leiderdorp een degelijk financieel beleid voert waarbij:
- de begroting in meerjarenperspectief structureel en reëel in evenwicht is,
- bezuinigingen vanuit het Rijk binnen het programma of beleidsveld worden gedekt,
- meevallers vrijvallen aan de algemene reserve, en
- tegenvallers worden gedekt binnen het programma.
We werken met een kaderstellend budget, gebaseerd op de begroting 2020, voor uitgaven
in het sociaal domein (jeugd, ouderen, zorg en welzijn, sport, gezondheidszorg, werk en
inkomen, et cetera).

Een inkijkje vooraf: tien belangrijke constateringen en suggesties
I.
Vooral hogere inkomens maken (meer) gebruik van voorzieningen
Binnen de Wmo zien we dat de invoering van het abonnementstarief in 2019 – een vaste (en
inkomensonafhankelijke) eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand – het aantal Wmoaanvragen heeft gestimuleerd. Een belangrijk argument voor de landelijke invoering van het
abonnementstarief is het tegengaan van een stapeling van zorgkosten bij mensen met een
beperking of chronische ziekte. Een onbedoeld neveneffect is echter dat het
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abonnementstarief ertoe heeft geleid dat ook mensen die financieel goed in staat zijn zelf de
kosten voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp of de aanschaf van een traplift te betalen,
deze nu – wanneer zij een beperking hebben – vrijwel gratis via de Wmo kunnen ontvangen.
We zien dit effect duidelijk terug in de cijfers.
In de jeugdhulp zien we een soortgelijke ontwikkeling. AEF constateert in zijn rapport Stelsel
in groei3 dat het mediane inkomen van gezinnen met jeugdhulp stijgt. Het mediane inkomen
van gezinnen met jeugdhulp ligt weliswaar lager dan het mediane inkomen in Nederland,
maar is de afgelopen jaren voor jeugdhulp zonder verblijf wel harder gestegen. AEF ziet
evenmin aanwijzingen dat gemeenten meer jeugdigen afkomstig uit kwetsbare groepen,
zoals jongeren in bijstandsgezinnen, eenouderhuishoudens en jongeren met een nietwesterse migratieachtergrond weten te bereiken.
II.
Beter beeld van de kwetsbaarste groepen
Beleid is tot nu toe vooral gericht op het behalen van een resultaat. De beschrijving van het
resultaat verschilt per groep en voorziening. Gemeenten krijgen zowel binnen Werk &
Inkomen als jeugdhulp en Wmo steeds vaker te maken met groepen waarbij het maximaal
bereikbare resultaat het behouden van een stabiele situatie is. Door de behoeften van deze
(kwetsbare) inwoners goed en helder in beeld te brengen, kunnen we de inkoop en
voorzieningen er beter op afstemmen. We zullen moeten erkennen dat deze inwoners hun
hele leven lang in mindere of meerdere mate een beroep zullen (blijven) doen op
voorzieningen die wij als gemeente in kader van wetgeving moeten bieden.
III.
Beleid van het Rijk is voor groot deel bepalend voor tekorten Wmo en Jeugdhulp
Waar we onder het vorige punt al constateerden dat door invoering van het
abonnementstarief in de Wmo het gebruik sterk is toegenomen – leidend tot toenemende
tekorten – zien we dit op een andere wijze eveneens bij de jeugdzorg. Gemeenten
constateerden eerder al dat het Rijk bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015
structureel te weinig middelen beschikbaar stelt4, zeker in het licht van het niet-voorziene
toegenomen gebruik. Het AEF-rapport uit december 2020 bevestigt dit beeld. De kosten zijn
gestegen van € 3,6 miljard in 2015 naar € 5,4 tot € 5,6 miljard in 2019. AEF berekent het
tekort voor de uitvoering van de jeugdzorg over 2019 op € 1,7 miljard. De op verzoek van de
VNG ingestelde Arbitragecommissie concludeerde eind mei 2021 dat het Rijk voor 2022 € 1,9
miljard extra moet betalen aan gemeenten. In 2023 en 2024 gaat het om een bedrag van
€ 1,6 miljard, waarna het in de jaren erna verder terugloopt tot € 800 miljoen in 2028. Het
kabinet heeft inmiddels voor 2022 een bedrag van € 1,314 miljard extra beschikbaar gesteld,
bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen.
IV.
Beïnvloedingsmogelijkheden gemeenten beperkt
Hoewel de decentralisaties in 2015 voorzagen in de overdracht van taken aan gemeenten,
inclusief de verantwoordelijkheid en keuzes hoe die te organiseren, blijkt de werkelijkheid
3

Andersson Elffers Felix (AEF), Stelsel in groei – Een onderzoek naar financiële tekorten in de
jeugdzorg, Utrecht, 15 december 2020
4
Bij de decentralisatie in 2015 spraken Rijk en gemeenten af in drie jaar tijd oplopend € 450 miljoen
te bezuinigen op het jeugdzorgbudget. Daar kwam een aantal specifieke kortingen – bijvoorbeeld de
korting op begeleiding, persoonlijke verzorging en PGB’s nog bovenop (bron: AEF)
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weerbarstig. Waar de gedachte is dat gemeenten het dichtst bij de inwoners opereren en
dus een beter beeld hebben van wat echt nodig is, blijkt het Rijk met enige moeite afstand te
kunnen nemen van de natuurlijke neiging om te willen blijven sturen. Dat doet hij
bijvoorbeeld door de geldkraan wat dichter te draaien, zoals we bij het vorige punt zien. Of
hij neemt in de wet of nadere regelgeving stringente bepalingen op, waarmee de
beleidsvrijheid van gemeenten feitelijk wordt ingeperkt, zoals we zien bij bijvoorbeeld de
Participatiewet. De gemeente is daar vaak niet veel meer dan een uitvoeringsloket.
Verder zien we ook andere factoren die het beleid van gemeenten op het Sociaal Domein
raken, maar waar gemeenten slechts weinig directe beïnvloedingsmogelijkheden hebben of
het over zich heen zien komen en vooral bezig zijn met het beperken van de gevolgen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen voor de werkgelegenheid – en dus werkloosheid – van
het macro-economische en duurzaamheidsbeleid van Europese instellingen,
handelsconflicten en oorlog. Maar bevolkings- en verkeersstromen laten zich ook lastig
sturen. En dan hebben we het nog niet eens over iets als een wereldwijde pandemie.
V.
Bij Werk & Inkomen is geen tekort, maar wel inhoudelijke vraagstukken
De tekorten zitten de afgelopen jaren niet bij Werk & Inkomen. Met name het aantal
uitkeringen valt positief uit, waardoor we stevig overhouden op het uitkeringenbudget: de
gebundelde uitkering of BUIG5. Daarnaast hebben we ook een voordeel op bijvoorbeeld
verhaal en terugvordering. Op sommige onderdelen boeken we bij tijd en wijle wel verlies.
Vooral de openeinderegelingen, zoals minimabeleid en bijzondere bijstand, maar ook het
verstrekken van uitkeringen, zijn taken waarop gezien de vorm en aard van de regeling strak
sturen minder goed haalbaar is. Immers, als je aan de voorwaarden voldoet, kun je er
gebruik van maken. Alleen door waar dit is toegestaan de toegang te beperken – zie
bijvoorbeeld de discussie over welke groepen onder het minimabeleid vallen – kunnen we
de kosten terugdringen. De vraag is hoe wenselijk dit is. In de door de gemeenteraad op 13
juli 2020 vastgestelde nota Minimabeleid, zijn daar op dit specifieke terrein antwoorden op
gegeven.
Ondanks het niet onprettige financiële beeld bij Werk & Inkomen wil dit niet zeggen dat er
geen inhoudelijke kwesties en vragen spelen. Die hebben we onder meer bij de
implementatie van de nieuwe Wet inburgering en de ondersteuning van statushouders, de
toekomst van DZB en de sociale werkvoorziening, re-integratie en schuldhulpverlening. Er is
dus geen reden om achterover te zakken.
VI.
Werk samen, maar waar het kan niet in een (te) groot verband
Binnen het Sociaal Domein werken we nauw samen met de regiogemeenten en externe
partijen. In een aantal gevallen is dit verplicht, zoals bijvoorbeeld bij de zwaardere jeugdzorg
en het Werkbedrijf op het niveau van Holland Rijnland. Op andere terreinen ligt het gezien
de hechte verbindingen tussen gemeenten voor de hand en zien we ook een duidelijke
meerwaarde. Het harmoniseren van regelingen en het afstemmen van beleid zorgt er
bijvoorbeeld voor dat inwoners in de regio geen grote verschillen ervaren in de
ondersteuning en dienstverlening zie ze ontvangen. De focus ligt vrijwel overal op de
samenwerking met de Leidse regio. We constateren dat het voordeel van de samenwerking
5

BUIG staat voor wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
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ook nadelen kent. Compromissen zijn noodzakelijk, lokale keuzevrijheid kan worden beperkt
en besluiten verlopen soms moeizaam, zeker als sprake is van divergerende beelden. In zijn
algemeenheid kun je niettemin stellen dat samenwerking wenselijk is, maar dat een
samenwerking met minder partijen valt te prefereren boven een met veel partijen, vooral als
we (snel) voortgang willen boeken.
VII.
Neem niet te veel hooi op je vork en maak af wat je bent begonnen
In 2014 zijn we gestart met een proces van transitie en transformatie, anticiperend op de
drie decentralisaties van 2015. De primaire aandacht lag de eerste jaren op het goed regelen
van de organisatie van en toegang tot de voorzieningen (de transitie). Dat is voor een
belangrijk deel gelukt. Met de transformatie zijn we nog hard aan het werk: het anders
organiseren en vanuit een gedeelde in 2014 vastgestelde visie. Dat is minstens zo belangrijk.
Op de drie subdomeinen richten we ons inmiddels sterker dan voorheen op het realiseren
van de transformatie-opgave. De komende jaren zal de focus daar vooral komen te liggen.
Dat betekent tegelijkertijd dat we niet in de valkuil moeten trappen er telkens nieuwe
ambities en taken aan toe te voegen.
VIII.
Maar als daar aanleiding toe is: leg nieuwe accenten en stop met wat niet werkt
We hebben de overtuiging dat de transformatie van belang is voor het adequaat bedienen
van de ondersteunings- en zorgbehoeften van de inwoners. Het concreet invullen van de
visie en daarin verwoorde keuzes is tevens nodig om de kosten te beheersen. Dit alle wil
echter niet zeggen dat we te allen tijde en coûte que coûte het pad moeten vervolgen.
Ideeën en verwachtingen die we in 2014 formuleerden en die destijds wenselijk en logisch
leken, hoeven dat in 2021 niet langer te zijn. Uit verschillende rapporten blijkt dat het beleid
niet altijd voordelig uitpakt voor de mensen voor wie het bij uitstek bedoeld is. Zie het
eerder genoemde AEF-rapport en de landelijke evaluatie van de Participatiewet van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Kortom, als er voldoende aanleiding toe is, moeten
we niet schromen de steven te wenden en andere keuzes te maken.
IX.
Monitor op de kernthema’s en maak structureler gebruik van datagestuurd werken
Een belangrijke aanleiding voor het instellen van de Taskforce was het grip krijgen op het
sociaal domein, financieel én inhoudelijk. Het is niet altijd mogelijk negatieve ontwikkelingen
te voorkomen, maar het tijdig signaleren ervan en op basis daarvan sturen en bijsturen is
zonder meer wenselijk. Een instrument dat daarbij kan helpen is datagestuurd werken. In
toenemende mate maken gemeenten en organisaties gebruik van beschikbare data. Die data
kan fungeren als onderbouwing voor (aanpassing van) beleid, maar ook voor het in beeld
brengen van trends en ontwikkelingen die invloed hebben op beleid of financiën. Nu is
datagestuurd werken niet dé oplossing voor alle problemen en zullen in de praktijk de
mogelijkheden ingeperkt worden door formatieve ruimte, middelen en beschikbaarheid.
Niettemin is het een waardevol gebleken instrument dat, als we het beperken tot de
belangrijkste kernthema’s, kan helpen de gewenste grip uit de eerste zin van deze paragraaf
te verkrijgen.
X.
Bepaal wat belangrijk is, prioriteer en maak heldere keuzes
De ervaring leert dat niet alles wat we graag zouden willen of van waarde vinden (financieel
en inhoudelijk) mogelijk is. Het duidelijk benoemen van wat we het belangrijkst vinden, het
maken van keuzes en het stellen van prioriteiten is dan ook van evident belang. Dat kan
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vanuit een visie, een ideologie of uit pragmatisme. Het voornaamste voordeel ervan is dat
we helder voor ogen hebben welke kant we opgaan, welke keuzes we maken en aan welk
kader we dit toetsen. Het voorkomt dat we bij elke tegenvaller of onverwachte ontwikkeling
ons laten verleiden tot het nemen van allerlei ad hoc maatregelen. Wat we hiermee ook
zeggen, is wat feitelijk het uitgangspunt bij de opstelling van dit document is: de inhoud is
leidend. Vanzelfsprekend kan er sprake zijn van voortschrijdend inzicht en schuivende
panelen ten aanzien van deelonderwerpen. Zolang die leiden tot een heldere herijking van
keuzes, kader en prioriteiten doen we hier geen afbreuk aan.

Relevante karakteristieken gemeente Leiderdorp
De gemeente Leiderdorp omschrijft zichzelf als kloppend hart tussen stad en land. Met
verschillende polders aan de grenzen van het dorp is dit zeker niet onwaar. Maar meer nog
is Leiderdorp voor een belangrijk deel een (sterk) verstedelijkt gebied, direct grenzend aan
de op een na dichtst bevolkte stad van Nederland: Leiden. Een kleine 75% van de
Leiderdorpse bevolking woont in een zeer sterk of sterk verstedelijkt gebied. Opvallend is
dat we tussen 2010 en 2020 vooral een verschuiving zien tussen beide categorieën. Woonde
in 2010 29,9% in een sterk verstedelijkte omgeving, in 2020 is dit gegroeid naar 53,4% (CBS,
Regionale Kerncijfers).
Onderstaand zoomen we in op een aantal specifieke kenmerken, die door de bredere
context die ze bieden, in meerdere of mindere mate van invloed zijn op de omvang en
intensiteit van het gebruik van voorzieningen binnen drie subdomeinen van het sociaal
domein: Wmo, Jeugdhulp en Werk & Inkomen.
Alvorens we enthousiast aftrappen, een niet onbelangrijke constatering. Vrijwel alle mensen
die gebruikmaken van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdhulp zijn in mindere of
meerdere mate kwetsbaar. Weliswaar in diverse hoedanigheden en met een verschillende
impact en gevolgen, maar niettemin. Dat laat onverlet dat er ook grote verschillen zijn en
het evident is dat iemand die tien jaar van de bijstand leeft en in een gehorig en slecht
geïsoleerd flatje woont van een andere orde is dan een jeugdige met autistische
problematiek met hoogopgeleide en welvarende ouders. Het is met andere woorden bij de
opstelling van belang helder te hebben wat we precies met kwetsbaarheid bedoelen en hoe
we dit definiëren.

Leiderdorp groeit, maar minder dan de meeste andere regiogemeenten
Diverse prognoses laten zien dat de bevolking van Leiderdorp naar verwachting de komende
30 jaar met enkele duizenden inwoners zal toenemen. De omvang van die groei verschilt al
naar gelang de bron je raadpleegt. De prognose van ABF en Primos, die vooral kijkt naar het
aantal aangemelde woningbouwontwikkelingen, laat voor Leiderdorp een iets minder
uitbundige toename zien dan het CBS. Dat effect zien we in nog sterkere mate bij de
gemeente Leiden, terwijl we bij Oegstgeest het omgekeerde zien gebeuren.
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Prognose Bevolkingsgroei 2021-2050 (Bron: ABF – Primos, 2021)
Leiderdorp -> +9,2%

29.890

27.380

Leiden -> +9,9%

Oegstgeest -> +15,0%
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15

Voorschoten -> +5,1%

Zoeterwoude -> +19,3%

26.940

10.550

25.640

8.840

De prognose van het CBS komt in de meeste gevallen redelijk overeen met de Primos-cijfers,
met twee belangrijke uitzonderingen. Voor zowel Leiden als Zoeterwoude voorziet het CBS
een (aanzienlijk) steviger bevolkingstoename, van respectievelijk 21,7% en 26,7%.
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Het is daarnaast interessant te kijken naar de verwachte ontwikkeling van het aantal
huishoudens in Leiderdorp. Primos kijkt naar de groei van het aantal huishoudens sec, terwijl
het CBS wat verder inzoomt en een onderscheid maakt tussen eenpersoonshuishoudens,
eenouderhuishoudens en paren (al dan niet met kinderen). In de prognose van Primos
neemt het aantal huishoudens tussen 2021 en 2050 toe met 860, bij het CBS tussen 2020 en
2050 met 1.100. Aangetekend moet worden dat het CBS afrondt op honderdtallen,
waardoor het beeld wat minder nauwkeurig is en daardoor mogelijk iets wordt vertekend.
Prognose huishoudsamenstelling Leiderdorp procentueel, periode 2020-2045
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Prognose huishoudsamenstelling Leiderdorp absoluut, periode 2020-2045
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Leiderdorp vergrijst en ontgroent
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Grijze en groene druk, 2000-2020
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De afgelopen 25 jaar
zien we de bevolking
van Leiderdorp
vergrijzen. Dat is
vanzelfsprekend niet
alleen het geval in
Leiderdorp, maar zien
we in veel meer
(kleinere) gemeenten
terug. Het zijn vooral de
universiteitssteden die
zich in enige mate aan
deze trend weten te
onttrekken, hoewel je
ook daar de bevolking
relatief, maar in
vertraagd tempo, ouder
ziet worden.

Bron: Databank Zuid Holland, Provincie Zuid Holland, gebaseerd op cijfers CBS

De grijze druk betreft de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en de
personen in de zogenaamde productieve leeftijdsgroep van 20-64 jaar. De groene druk is de
verhouding tussen het aantal personen tussen 0-19 jaar en de productieve leeftijdsgroep.
Als we kijken naar de prognose tot 2050 van het CBS zien we tot 2040 het aantal ouderen
boven de 65 jaar zowel absoluut als relatief toenemen. In 2040 is naar verwachting drie op
de tien inwoners van Leiderdorp ouder dan 65 jaar. Daarna zakt hun aandeel weer iets in.
Het omgekeerde effect zien we bij de leeftijdscategorie 20-65 jaar. Die loopt tot 2040
percentueel terug, om daarna weer iets op te krabbelen.
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Een ouder wordende bevolking zal de komende jaren, tot 2040, in toenemende mate druk
gaan leggen op voorzieningen op grond van de Wmo. Er zijn geen korte termijnoplossingen
om die ontwikkeling te keren. Wil je iets doen aan de groei van het volume (en de kosten)
Wmo, dan zul je vooral kritisch moeten kijken naar de toekenning van voorzieningen,
effectiviteit ervan, efficiency in de uitvoeringsketen en financiële draagkracht: een
inkomensafhankelijke bijdrage. Bij dat laatste is primair het Rijk aan zet. Daarnaast maken
ouderen van 65 jaar of ouder nauwelijks gebruik van de bijstand. Wel zie je dat ouderen met
een lager inkomen gebruikmaken van de minimaregelingen. Verder is de groep tussen 55 en
65 jaar ruim vertegenwoordigd in de bijstandspopulatie (zie deelanalyse Werk & Inkomen).
Op de langere termijn zijn er wel instrumenten die kunnen bijdragen aan een verjonging van
de bevolking. Zonder overspannen verwachtingen te wekken, maar de bouw van woningen
in het goedkopere en middeldure segment trekt starters en jonge gezinnen. Daarnaast kan
de mogelijkheid om studenten uit studentenstad Leiden te huisvesten bijdragen aan
verjonging. Aangevuld met een aanbod aan aantrekkelijke voorzieningen – publiek en
privaat – kun je de gemeente aantrekkelijker maken voor de jongere generaties. Soms gaat
het gelukkig ook vanzelf, zoals we een decennium of wat geleden zagen, toen wonen in het
Oude Dorp weer populair werd onder gezinnen.
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Aantal inwoners Leiderdorp per leeftijdscategorie in %, 1996-2020
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De verschuiving tussen leeftijdscategorieën zien we nog nadrukkelijker als we de cijfers van
2020 vergelijken met die van 1996. In 25 jaar zien we een relatieve daling van het aantal 45minners – met vooral een substantiële afname in de leeftijdsgroep 30-45 jaar – en een
relatieve stijging van het aantal 45-plussers, waarbij vooral de bijna verdubbeling van het
aantal 65-plussers eruit springt.
mutatie periode 1996-2020 in %
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Veel hoger opgeleiden … maar minder dan de regio (minus Zoeterwoude)
De Leidse regio is een hoogopgeleide regio. Leiderdorp vormt daarop geen uitzondering.
Ondanks dat het percentage hoger opgeleiden in Leiderdorp, op Zoeterwoude na, het laagst
in de regio is, is het nog steeds aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde.
Zoeterwoude wijkt sowieso, qua economische structuur en met haar agrarischer karakter, af
van de vooral stedelijke randgemeenten van Leiden.
Opleidingsniveau bevolking 15-75 jaar (2019)
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Hoger opgeleiden zijn weliswaar ondervertegenwoordigd in de bijstandscijfers, maar
daarentegen oververtegenwoordigd in de cijfers Jeugdhulp. Ze beschikken veelal over
relevante netwerken, gaan de discussie aan met hulpverleners en weten over het algemeen
beter de weg te vinden in het woud van regels. In grote lijnen verdienen hoger opgeleiden
meer dan middelbaar en lager opgeleiden. Dat dat ook een keerzijde kan hebben, zien we
terug bij het gebruik van Wmo-voorzieningen en dan met name de aanspraak op
huishoudelijke ondersteuning en in toenemende mate de aanspraak op
woningaanpassingen. Met de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020 zien
we een stevige groei van het aantal mensen uit de hogere inkomensgroepen dat een beroep
doet op publiek gefinancierde huishoudelijke ondersteuning. Terwijl zij dit voorheen zelf
betaalden en de hiermee samenhangende kosten over het algemeen makkelijk konden
dragen.

Gemiddeld hoog inkomen … maar minder dan de regio (minus Leiden)
Leiderdorpers zijn gemiddeld genomen behoorlijk welvarend. Binnen de Leidse regio
‘scoren’ we dan weer relatief laag en laten we alleen Leiden achter ons. Op zich is dat niet
vreemd, aangezien Leiden veel studenten herbergt en daardoor relatief jong is (en jongeren
verdienen gemiddeld minder dan ouderen), plus meer dan de omliggende dorpen
achterstandswijken kent. We zien daardoor in Leiderdorp een minder groot beroep op
publieke voorzieningen in het sociaal domein, ook al zagen we hierboven wel enkele
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uitzonderingen, met name binnen Jeugdhulp en Wmo. Binnen de bijstand zijn de hogere
inkomensgroepen vanzelfsprekend niet aanwezig. Bij een aanvraag voor een
bijstandsuitkering wordt sowieso gekeken naar inkomsten én vermogen. Heb je een flink
bedrag op de bankrekening, een eigen woning met overwaarde of aandelen, het heeft
gevolgen voor de mogelijke toekenning.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen in €, 2019
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Percentage inwoners met een migratieachtergrond
De relatieve omvang van het aantal inwoners met een migratieachtergrond in Leiderdorp
bevindt zich in vergelijking met de andere gemeenten in de Leidse regio in het midden.
Leiden springt er bovenuit, Zoeterwoude duikt eronder. Leiderdorp zit wel iets onder het
landelijk gemiddelde. Alleen Leiden (ruim) en Oegstgeest (net) zitten hoger dan het
landelijke cijfer. De afgelopen twintig jaar is het aandeel overal gegroeid.

LEIDERDORP

LEIDEN

2015

2020

OEGSTGEEST VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE

Bron: CBS
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Als we naar het onderscheid tussen een westerse en een niet-westerse migratieachtergrond
kijken zit Leiderdorp qua percentage in beide gevallen iets onder het landelijk gemiddelde.
De groep met een niet-westerse achtergrond is net als landelijk en buurgemeente Leiden
iets groter dan de groep met een westerse achtergrond. In de overige drie gemeenten ligt
dat omgekeerd.
Percentage inwoners met een migratieachtergrond (2020)
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Volgens de definitie van het CBS heeft iemand een migratieachtergrond als ten minste een
ouder in het buitenland is geboren. De groep is diverser dan de definitie misschien
suggereert en brengt Poolse bouwvakkers, Italiaanse universitair docenten en Turkse ICT’ers
samen.

Onzekere factor: coalitieonderhandelingen nieuw kabinet
Op 17 maart 2021 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal
plaats. Het formatieproces verloopt stroef en daardoor traag. Sinds 26 mei spreekt
informateur Hamer door met zeven partijen over de vorming van een nieuw kabinet: VVD,
D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. De SP blijft vasthouden aan het standpunt
dat zij niet zal deelnemen aan een kabinet dat wordt geleid door de huidige premier Rutte.
In theorie zijn meerdere coalities mogelijk, maar slechts twee combinaties lijken op dit
moment reëel: VVD-D66-CDA6-PvdA-GL (89 zetels) en VVD-D66-CDA-CU (77 zetels). Op een
aantal in dit document genoemde terreinen maakt de uiteindelijke keuze een significant
verschil. De eerste combinatie zal ten opzichte van de voortzetting van de huidige coalitie
naar verwachting een wat progressiever programma voeren.
Zolang het onduidelijk is welke coalitie in Den Haag zal aantreden, kan het zinvol zijn te
kijken naar wat de verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.
Beseffende dat plannen en voornemens niet altijd leiden tot feitelijke keuzes en beleid – het
blijft uiteindelijk Nederland coalitieland, waar compromissen en polderen noodzakelijk zijn –
6

Rekening houdend met afsplitsing Omtzigt van de CDA-fractie
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geeft het wel inzicht in welke keuzes waarschijnlijk en welke minder waarschijnlijk zijn. De
gelukkige situatie doet zich voor dat alle hiervoor genoemde zeven partijen hun programma
hebben laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB7). Het is daardoor goed
mogelijk gewenste beleidskeuzes in beeld te brengen en te vergelijken. Achtereenvolgens
kijken we naar het minimumloon, hoogte bijstand, beschut werk, de beschikbaarstelling van
extra middelen aan gemeenten voor Jeugdzorg en Wmo en het abonnementstarief Wmo.
hoger
minimumloon
+

hogere
bijstand
-

beschut
werk
+ 20.000

budget Wmo & Jeugd

abonnementstarief Wmo

+ € 200 miljoen

-

+

+

+ 20.000

+ € 600 miljoen

afschaffen

-8

-

+ 20.000

+ € 200 miljoen

mogelijkheid eigen
bijdrage hogere inkomens

+

+

+ 20.000

+ € 400 miljoen

afschaffen eigen bijdragen

+

+

+ 20.000

+ € 1.600 miljoen

afschaffen

+

+

+ 20.000

+ € 400 miljoen

-

+

+

-

+ € 500 miljoen

afschaffen

Gaat door, de
vraag is alleen
met hoeveel
en op welke
manier. PVV,
DENK, Partij
voor de
Dieren en Bij1
zijn eveneens
voorstander

Vooral
partijen aan
linkerzijde
zijn voor.
Gedeeltelijke
koppeling
lijkt
maximaal
haalbare

De 20.000
extra
plekken
gaan er zo
te zien
komen

In de door de VNG
aangespannen
arbitragezaak vraagt zij €
1,7 miljard9 voor Jeugd.
Alleen de PvdA komt in de
buurt. Na de uitspraak van
de arbitragecommissie
heeft het kabinet voor
2022 € 1,314 miljard extra
beschikbaar gesteld,
bovenop de € 300 miljoen
die hij eerder al
beschikbaar stelde.

Veel partijen erkennen dat
de invoering van het
abonnementstarief heeft
geleid tot een toestroom
van aanvragen en hogere
uitgaven voor gemeenten.
De afschaffing of, in ieder
geval een aanpassing aan
het abonnementstarief,
lijkt bespreekbaar

Bron: CPB
7

Keuzes in Kaart 2022-2025, Centraal Planbureau, maart 2021
In het conceptverkiezingsprogramma van het CDA, dat het CPB heeft doorgerekend, is nog sprake
van een verhoging van het minimumloon met 10%. De nieuwe lijsttrekker Hoekstra heeft dit punt
geschrapt. Het CDA stelt nu door belastingverlaging het besteedbaar inkomen voor o.a. minima te
willen verhogen
9
Op 12 maart 2021 besloot de VNG arbitrage in te roepen, nadat de gesprekken met het kabinet
over de tekorten bij jeugdzorg een dag eerder op niets uitliepen. Volgens Binnenlands Bestuur zou in
de ministerraad van 5 maart met name de minister van Financiën tegen extra geld voor gemeenten
zijn geweest. De onafhankelijke arbitragecommissie onder voorzitterschap van voormalig
topambtenaar Richard van Zwol sprak eind mei 2021 uit dat het Rijk de komende jaren gemeenten
met miljarden moet compenseren. Het kabinet heeft inmiddels voor 2022 een extra bedrag van €
1,314 miljard beschikbaar gesteld, bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen
8
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Deel 1: Analyse Wmo
Context
Uitgangspunten van de Wmo zijn het vergroten van de zelfredzaamheid, naar eigen
mogelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig thuis
kunnen wonen. Als inwoners dit niet zelf kunnen, al dan niet met hulp vanuit het sociale
netwerk, kunnen zij een beroep doen op ondersteuning vanuit de Wmo. De Wmo is
nadrukkelijk meer dan de maatwerkvoorziening die we als gemeente verstrekken. Het werk
in de sociale basis door Incluzio, inzet vanuit de corporatie om huisuitzettingen te
voorkomen, buurtbewoners die al dan niet georganiseerd zich inzetten voor anderen,
dragen allen bij aan de zelfredzaamheid van inwoners en het kunnen meedoen in de
samenleving. Toch wordt in de Wmo-analyse voornamelijk ingezoomd op de
maatwerkvoorzieningen en de ontwikkelingen die we daarin zien, omdat deze financieel
leiden tot grotere uitgaven vanuit de gemeente.

Rapporten
Recentelijk verschenen er een aantal belangrijke rapporten met betrekking tot de invulling
en uitvoering van de Wmo. Een belangrijk aandachtspunt komt aan bod in het rapport van
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin vijf jaar decentraal beleid wordt
geëvalueerd.10 In het rapport plaatst het SCP vraagtekens bij de centrale
zelfredzaamheidsgedachte van de Wmo (en Jeugdwet). Zo blijkt het lang niet altijd mogelijk
voor inwoners om een beroep te doen op het eigen netwerk. Ook de aard van de
belemmering, bijvoorbeeld dementie of psychische problemen, kan het eigen netwerk
overvragen in belasting of benodigde kennis.
Wat betreft het vergrijzingsvraagstuk, verscheen recentelijk het rapport van de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving (RVS)11, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen
jonge en oude ouderen. Waarbij jonge ouderen in relatief goede gezondheid verkeren (84%
ontvangt geen zorg of ondersteuning), veel vrijwilligerswerk doet (43%) en in staat is keuzes
te maken die de volgende, een meer hulpbehoevende, levensfase beïnvloeden. Keuzes met
betrekking tot de (verdere) opbouw van het netwerk of een tijdige verhuizing naar een
geschikte woning. Ook wijst de RVS op de nieuwe generatie ouderen met andere behoeftes
(o.a. een sterke behoefte aan autonomie) die een verandering in beleid en maatschappelijke
arrangementen vereist.

Doelgroep is gemiddeld relatief oud en neemt door vergrijzing toe
Deze demografische ontwikkeling van Leiderdorp heeft haar weerslag op de Wmo. Bekend is
dat de grootste groep gebruikers van de Wmo 65+ is. Zo was begin 2021 74% van alle Wmogebruikers boven de 65 jaar. Het aantal inwoners met Wmo-voorzieningen neemt specifiek
toe in de categorie van 75+’ers. Met 58% maakt deze groep het meest gebruik van de Wmovoorzieningen. De verwachting is dan ook dat met de dubbele vergrijzingstrend (het aantal
ouderen stijgt en ouderen worden ouder), de aanvraag van Wmo-voorzieningen zal blijven
oplopen in Leiderdorp.
10

Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid, SCP,
november 2020
11
De derde levensfase – het geschenk van de eeuw, RVS, januari 2020
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Het aantal voorzieningen per persoon groeit met het ouder worden
Tevens blijkt dat met het toenemen van de leeftijd het aantal Wmo-voorzieningen12 per
persoon toeneemt. Van de groep 75+’ers heeft 54,7% één voorziening, 31,8% heeft twee
voorzieningen, 8,8% drie voorzieningen en 4,7% vier of meer voorzieningen. Zie
onderstaande grafiek. Huishoudelijke ondersteuning en de Regiotaxi worden hierbij
regelmatig als ‘instap-voorzieningen’ tot de Wmo gezien, waarna op een gegeven moment
ook hulpmiddelen, woningaanpassingen of dagbesteding (via een maatwerkvoorziening of
als algemene voorziening via Incluzio Leiderdorp) aangevraagd worden. Met de toename van
het aantal ouderen in Leiderdorp is dan ook niet alleen de verwachting dat meer inwoners
gebruik gaan maken van voorzieningen, maar dat inwoners tevens meer voorzieningen gaan
gebruiken.

Aantal voorzieningen per leeftijdscategorie13
12

Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, begeleiding, Regiotaxi, hulpmiddelen,
maaltijdvoorziening
13
Wanneer het aantal uitstaande voorzieningen binnen een leeftijdscategorie minder dan 35
bedraagt, dan is het wordt het aantal niet het aantal in de grafiek vermeld.
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Verbeteringen in de gezondheid doen zich bij de groep 75-plussers beperkt voor. Vaker is er
sprake van een gezondheidsverslechtering. Dit betekent dat er vrijwel geen sprake is van
uitstroom van ouderen uit de Wmo. De uitstroom is met name het gevolg van verhuizing,
overlijden of uitstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz). De uitstroom naar de Wlz is
overigens beperkt door de hoge drempel die wordt gehanteerd: mensen komen enkel in
aanmerking voor de Wlz, wanneer zij 24 uur per dag permanente ondersteuning of
ondersteuning in de nabijheid nodig hebben. De traditionele bejaardenhuizen zijn
opgeheven en op dit moment stromen inwoners pas in hun laatste levensfase door naar een
verpleeghuis, waar de gemiddelde verblijfsduur rond de negen maanden ligt. Tot de
overstap naar de Wlz zijn gemeenten via de Wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning
en zelfs wanneer een inwoner een Wlz-indicatie heeft, maar thuis Wlz-zorg ontvangt, kan de
gemeente via de Wmo verantwoordelijk blijven voor een gedeelte van de ondersteunende
voorzieningen.

Vooral jongeren ontvangen de maatwerkvoorziening Begeleiding
Bij de jongere doelgroep is vaak sprake van de voorziening begeleiding. Zo is 83% van de

groep die de maatwerkvoorziening ontvangt onder de 65 jaar (waarvan 44% jonger dan 45
jaar). Slechts 17% van de inwoners met een begeleidingsvoorziening is boven de 65 jaar. Een
aanzienlijk deel van deze groep zijn inwoners die door hun beperking (bijvoorbeeld autisme)
gedurende hun gehele leven een vorm van ondersteuning nodig zullen hebben. Op dit
moment is de omvang van deze groep minder goed in beeld, aangezien niet op basis van
stoornis een indicatie wordt afgegeven. In de nieuwe inkoop van begeleiding per 2023 wordt
hier rekening mee gehouden.

Afbouw instellingen voor mensen met LVB en psychische beperking
Op landelijk niveau is sprake van de afbouw van het aantal instellingen voor mensen met
een licht verstandelijk beperking (LVB) en mensen met een psychische aandoening (veelal
gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit heeft gevolgen voor gemeenten, omdat
inwoners dan in een beschermde woonvorm (Wmo) of thuis, met veel begeleiding vanuit de
Wmo (en zorg vanuit de Zvw), komen te wonen. De nadruk op het steeds meer zelfstandig
wonen van deze groepen, vraagt ook meer van onze partners (bijv. woningbouwcorporaties
en het voorliggende welzijnsveld).
De gemeente is daarnaast meer verantwoordelijk geworden voor verwarde personen en
crisiscasuïstiek (Wet verplichte ggz). Deze toenemende verantwoordelijkheid t.a.v. complexe
casuïstiek leidt mogelijk tot meer inzet van de Wmo-toegang, Incluzio Leiderdorp.

Begeleiding als algemene voorziening leidt tot een daling in cliënten, maar beperkt tot
een kostendaling
Naast dat begeleiding als maatwerkvoorziening via de Wmo wordt verstrekt, wordt
begeleiding ook als voorliggende algemene voorziening gegeven door Incluzio Leiderdorp. In
de opdracht van Incluzio Leiderdorp is vastgelegd dat 40% van de inwoners vanuit een
maatwerkvoorziening begeleiding overgeheveld wordt naar een algemene voorziening.
Vanuit het Wmo-begeleidingsbudget is een bedrag van 7 ton overgeheveld naar de opdracht
van Incluzio Leiderdorp. Dit bedrag werd onderdeel van Incluzio’s lumpsum-budget vanuit de
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gedachte dat een sterkere inzet op begeleiding vanuit het voorveld zou leiden tot minder
uitgaven vanuit begeleidingsmaatwerkbudget.
Sinds de start van Incluzio Leiderdorp wordt geleidelijke afname van het aantal cliënten in de
maatwerkvoorziening begeleiding zichtbaar. Begin 2021 wordt de afname in cliënten met
40% bereikt, zowel ten aanzien van individuele begeleiding als groepsbegeleiding. Echter,
hoewel de kosten op begeleiding zijn afgenomen (met 18,5% in 2020) zijn de kosten voor
begeleiding uit maatwerk met minder dan de beoogde zeven ton gedaald. Als gevolg hiervan
was het begeleidingsbudget de afgelopen jaren niet toereikend.
De kostenontwikkeling van begeleiding in de periode 2018-2020, per begeleidingssoort

De voorzieningen begeleiding individueel en groep, kennen twee producten: basis en
speciaal. Wanneer we inzoomen op de verschillende begeleidingsproducten (bovenstaande
grafiek) zien we het volgende:
Begeleiding groep basis: het aantal cliënten in begeleiding schommelt, maar blijft
nagenoeg gelijk. Dit geldt ook voor de kosten.
Begeleiding groep speciaal: sprake van een sterke daling in het aantal cliënten
(ruim 50%). Ook de kosten dalen(-43%), maar lopen niet gelijk met de daling van
cliënten. Oftewel: kosten per cliënt stijgen.
Individuele begeleiding basis: sprake van een sterke schommeling in het aantal
cliënten. De kosten bewegen mee in deze schommeling (2020 hogere uitgaven
dan in 2019 en 2018).
Individuele begeleiding speciaal: het aantal cliënten neemt sterk af (-37%). De
kosten dalen echter met slechts 10%; wederom een stijging van de kosten per
cliënt.
Resumerend: is m.n. een daling in cliënten zichtbaar in doorgaans de duurste specialistische
begeleidingsproducten. We zien echter dat de kostendaling achterblijft omdat de kosten op
cliëntniveau toenemen. Dit laatste kan gebeuren vanwege de aard van de
ondersteuningsvraag van de specifieke cliënten die intensieve(re) begeleidingstrajecten
nodig hebben welke hogere kosten met zich meebrengen. Ten aanzien van het
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begeleidingsproduct groep basis, zien we tegen de oorspronkelijke verwachting in, dat het
aantal cliënten nagenoeg gelijk is gebleven. Waar voorgaande aan ligt, moet op trajectniveau
verder onderzocht worden.
Wat we echter zien, is dat de vraag naar begeleiding in brede zin sinds 2019 is toegenomen.
Dit zien we terug bij regiogemeenten, maar ook als we naar het aantal begeleidingstrajecten
kijken dat Incluzio Leiderdorp als algemene voorziening in haar werkvoorraad heeft.

Totaal aantal begeleidings-casussen van de sociaal werkers van Incluzio Leiderdorp in de
periode januari 2019 -mei 2021. Noot: dit gaat om begeleiding in brede zin en kan variëren
van begeleiding als voorveld van de Wmo, maar ook om bijvoorbeeld begeleiding bij
financiële vragen

Van intramurale begeleiding naar begeleiding thuis (maatschappelijke zorg)
Vanaf 202314 worden lokale gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop en uitvoering van
de maatschappelijke zorg (maatschappelijke opvang, beschermd wonen, verslavingszorg en
bemoeizorg). Dit zijn taken die voorheen bij centrumgemeente Leiden lagen. De
voorbereiding van de decentralisatie vindt plaats op Holland Rijnland niveau, Leidse Regio
niveau en binnen de gemeente Leiderdorp.
De beweging naar het zoveel mogelijk lokaal, in de woonomgeving van de inwoners,
ondersteuning organiseren staat centraal. De beschermde woonvorm (24/7 begeleiding en
toezicht) binnen de Wmo is van een tijdelijke aard en gericht op ontwikkeling. Na enkele
jaren stroomt een inwoner uit naar óf een ‘tussenvorm’: BW-light, beschut wonen of
friendswonen of naar thuis wonen met 24/7 begeleiding/beschermd thuis. Of de inwoner
stroomt uit naar thuis wonen met Wmo-begeleiding. Op dit moment wordt ondersteuning in
nieuw gerealiseerde woonvormen (pilots) in Leiderdorp gefinancierd door het

14

De decentralisatie is inmiddels meermaals uitgesteld omdat het ontwikkelen van het
Rijksverdeelmodel beschermd wonen meer voeten in de aarde heeft dan werd voorzien. Voorlopig is
de decentralisatie uitgesteld naar 1 januari 2023
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investeringsfonds Leidse Regio. De bewoners van deze woonvormen, ontvangen soms ook
andere maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo of de Participatiewet.
Bij de uitstroom van een tussenvorm naar de reguliere Wmo begeleiding bestaat de
verwachting van een toename van het aantal inwoners in een (specialistische)
maatwerkvoorziening individuele begeleiding. Wat dit financieel voor Leiderdorp zal
betekenen wordt in de loop van 2021, begin 2022 duidelijk.

Hoge uitgifte hulpmiddelen
In Leiderdorp hebben we te maken met een relatief hoge uitgifte van hulpmiddelen in
vergelijking met het gemiddelde in Nederland. Specifiek wanneer het gaat om rolstoelen.15
Met de ingang van de Wmo, begon Leiderdorp ook al met een hoog aantal rolstoelen die
vanuit de AWBZ werden overgedragen aan de Wmo. Daarnaast is in onderstaande tabel ook
te zien dat de uitgifte van het aantal scootmobielen ten opzichte van 2017 gestaag groeit. In
het licht van de toenemende vergrijzing is dit overigens geen verrassende constatering.

Uitgifte van hulpmiddelen in de periode 2017-202016

Vanuit drie verschillende wetten kan een rolstoel worden aangevraagd. Voor kortdurend gebruik
(minder dan zes maanden) is de Zorgverzekeringswet (Zvw) aan zet. Is er sprake van een langdurige
noodzaak, dan zijn gemeenten via de Wmo verantwoordelijk. En wanneer een inwoner een Wlzindicatie heeft, dan worden de kosten via de Wlz betaalt wanneer een inwoner intramuraal woont,
wanneer een inwoner een Wlz-indicatie thuis heeft, blijft de gemeente via de Wmo
verantwoordelijk.
16
Wanneer het aantal uitgiften van hulpmiddelen in een jaar minder dan 5 bedraagt, dan is het
wordt het aantal niet het aantal in de grafiek vermeld.
15
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Dementie neemt toe
Tot slot is een belangrijk aandachtspunt onder de doelgroep ouderen, de verwachte flinke
toename van het aantal inwoners met dementie. Een stijging in het aantal inwoners met
dementie zal leiden tot meer ondersteuningsbehoefte vanuit de Wmo (in combinatie met de
Zorgverzekeringswet (Zvw)). Wat tevens meespeelt is dat hoewel de behoefte aan
mantelzorgers de komende jaren toeneemt, het aantal mantelzorgers de komende jaren
steeds verder afneemt, wat leidt tot meer inzet vanuit de Wmo.
Verwachte dementiestijging in Leiderdorp
Leiderdorp
Jaar
Inwonersaantal Aantal inwoners met dementie
2020
27.500
560
2025
28.000
660
2030
28.500
780
2040
29.000
1.000
Bron: Alzheimer Nederland en CBS (cijfers afgerond)

Verhouding (afgerond)
1 op de 51
1 op de 44
1 op de 38
1 op de 30

Gevolgen abonnementstarief
Zoals vrijwel overal in Nederland is de impact van de invoering van het abonnementstarief
duidelijk zichtbaar in Leiderdorp. Uit onderzoek van EénVandaag in samenwerking met de
VNG blijkt duidelijk dat met name midden en hoge inkomens profiteren van de invoering van
het abonnementstarief. In Leiderdorp zien wij een stijging van het aantal aanvragen verdeeld
over alle inkomensgroepen (zie onderstaande figuur). Hoewel hierbij duidelijk gezegd moet
worden dat de grootste letterlijke stijging zichtbaar is onder inwoners met een laag,
beneden modaal, inkomen.17

Aantal cliënten huishoudelijke
ondersteuning

1-1-2018
585

1-1-2019
573

1-1-2020
688

17

1-1-2021
761

Het modaal inkomen werd in 2020 door het CPB vastgesteld op € 36.500 bruto; in 2019 was dit €
36.000
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# cliënten huishoudelijke ondersteuning absoluut
800
750
700
650
600

# cliënten
huishoudelijke
ondersteuning

550
500
450
400
1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

# cliënten huishoudelijke ondersteuning relatief 2018 = 0
35%
30,1%
30%
25%
20%

17,6%

15%

# cliënten huishoudelijke
ondersteuning percentuele
wijziging t.o.v. 2018

10%
5%
0%
0%
1-1-2018

-2,1%
1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

-5%

Ontwikkeling van de inkomensgroep bij ontvangers van huishoudelijke ondersteuning18
18

Van het jaar 2018 zijn geen inkomenscijfers bekend
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De sterke toename van het aantal aanvragen van huishoudelijke ondersteuning,
gecombineerd met sterk verminderde inkomsten vanuit de eigen bijdrage, hebben ten
aanzien van de huishoudelijke ondersteuning geleid tot sterk oplopende kosten. Volgens de
landelijke monitor abonnementstarief is het aantal inwoners met huishoudelijke
ondersteuning vanuit de Wmo in 2019 met gemiddeld 12,7% gestegen in Nederland. 19 In
Leiderdorp was de stijging 20,1% (een stijging van meer dan 20% was slechts bij 30 andere
gemeenten, veelal kleiner 60 duizend inwoners, het geval20). In 2020 steeg in Leiderdorp het
aantal cliënten met HO nogmaals met 10,6%.21 Deze percentuele stijgingen zijn vergelijkbaar
met de gemeente Voorschoten welke een vergelijkbare omvang en demografie heeft als
Leiderdorp. Echter, in vergelijking met de gemeente Voorschoten, is het totaal aan
uitstaande HO-voorzieningen in Leiderdorp vele malen hoger. We bevelen aan hier extra
onderzoek naar te verrichten.

Tussentijdse conclusie Wmo en ingezet beleid
In Leiderdorp zien we dat met name jongere inwoners, die veelal kampen met een
langdurige ondersteuningsbehoefte, de maatwerkvoorziening begeleiding krijgen. Het
overgrote deel van de overige Wmo-maatwerkvoorzieningen wordt echter uitgegeven aan
oudere Leiderdorpers. De dubbele vergrijzing (een stijgend aantal ouderen i.c.m. een langere
levensverwachting) leidt ertoe dat het aantal inwoners dat ondersteuning vanuit de Wmo
ontvangt de laatste jaren is toegenomen. Ook de landelijke invoering van het
inkomensonafhankelijke abonnementstarief in 2019 heeft geleid tot een flinke stijging in
Wmo-aanvragen, m.n. op het gebied van huishoudelijke ondersteuning en
woningaanpassingen. Hoewel we verwachten dat op nationaal niveau aanpassingen zullen
worden doorgevoerd t.a.v. het abonnementstarief, kan een (wettelijke) aanpassing al snel
19

Monitor abonnementstarief Wmo - tweede rapportage, Significant Public in opdracht van VWS, 412-2019
20
248 gemeenten leverden gegevens aan
21
De gemiddelde stijging in Nederland in 2020 wordt naar verwachting in september 2021
gepubliceerd
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zo’n 2 tot 3 jaar in beslag nemen. Daarnaast zal de vergrijzingstrend naar verwachting in
Leiderdorp doorzetten tot 2040. En hoewel een verdere vergrijzing de behoefte aan meer
mantelzorgers vergroot, is de verwachting dat het aantal mantelzorgers de komende jaren af
zal nemen en ter opvanging hiervan meer Wmo-ondersteuning nodig is.
Verschillende maatregelen zijn inmiddels ingezet om de stijgende uitgaven af te remmen.
Hieronder per maatwerkvoorziening een toelichting:

Wmo-algemeen
-

-

-

-

Verbeteren administratieve proces backoffice: de Leidse regio krijgt in het najaar een
uniform administratief Wmo-systeem (Suite Sociaal Domein), waardoor een grote slag
wordt geslagen in de efficiëntie van administratieve processen en tevens een beter datainzicht ontstaat.
Verbetering proces Incluzio-backoffice: een interim-projectleider op de backoffice is een
verbetertraject gestart gericht op een het maken van een verbeterslag in het proces van
Wmo-aanvraag tot indicatie.
Gesprekken met het zorgkantoor Zorg&Zekerheid: als Leidse regio worden met
Zorg&Zekerheid gesprekken gevoerd en rondom de thema’s o.a. vergrijzing en
mantelzorgondersteuning. Het vergrijzingsvraagstuk is namelijk niet puur een
gemeentelijke vraagstuk en onderzocht wordt hoe we hierin verder samen kunnen
optrekken.
Communicatieslag: sinds mei 2021 krijgen aanvragers van een Wmo-voorziening een
folder mee waarin wordt uitgelegd dat voorzieningen enkel worden uitgegeven wanneer
deze écht nodig zijn, dat gekeken wordt wat een inwoner zelf kan en ook financiën
onderwerp van gesprek zijn. Het doel hiervan is om een slag te maken in de
bewustwording. Tevens zal in de zomerperiode kritisch worden gekeken naar de
websiteteksten en eventuele andere folders.

Begeleiding
-

Heroriëntatie Wmo: Per 2023 wordt begeleiding opnieuw ingekocht. Hierbij wordt de
huidige producten opnieuw onder de loep genomen, net als het huidige
financieringsmodel. Ook wordt gekeken of en hoe eHealth en domotica kan worden
ingezet in begeleidingstrajecten.

Doelgroepenvervoer/Regiotaxi
-

-

ANWB-Automaatje: In april 2021 is Incluzio Leiderdorp gestart met ANWB-Automaatje.
Automaatje is alternatief voor de Regiotaxi, waarbij vrijwilligers inwoners met een
vervoersbehoefte vervoeren. Inwoners betalen vrijwilligers een onkostenvergoeding.
Onderzocht wordt hoe dit initiatief inspeelt op een vermindering in het gebruik van de
Regiotaxi. De uitkomsten worden meegenomen in de nieuwe aanbesteding van de
Regiotaxi per 2023.
Afschaffing vrij besteedbaar bedrag (VBB) en autokosten vergoeding (AKV) gebruikers:
Per 2020 is zowel het vrij besteedbaar bedrag voor Regiotaxi-gebruikers (€ 288,- per jaar)
en de autokostenvergoeding (€ 576,- per jaar) afgeschaft. Het VBB kon door Regiotaxigebruikers worden ingezet wanneer zij door hun zones heen waren om mensen uit het
eigen netwerk te betalen die hen vervoerden. Het AKV was een tegemoetkoming voor
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-

inwoners met voor het gebruik van hun eigen auto bij een beperking. Beide regelingen
waren niet in lijn met de zelfredzaamheidsgedachte vanuit de Wet en niet
controleerbaar op rechtmatigheid. De afschaffing van de VBB een het AKV leidt, op basis
van het jaar 201922, naar verwachting tot een besparing van ten minste € 50.000.
Gelijktrekking tarief 65- en 65+: de Regiotaxi kende een verschil in tarief voor Wmopashouders van 65+ en 65-, waarbij 65+ minder betaalde dan de 65—groep. Omdat in de
Wmo leeftijd niet leidend is, maar de mate van zelfredzaamheid en participatie is per
2021 een einde gekomen aan het tariefonderscheid op basis van leeftijd.

Huishoudelijke ondersteuning
-

-

Heroriëntatie Wmo: Per 2023 wordt de voorziening huishoudelijke ondersteuning
opnieuw ingekocht. In het aanbestedingsproces wordt o.a. de financieringsvorm en het
aantal producten onder de loep genomen.
Folder huishoudelijke ondersteuning: In de zomer verschijnt een folder bedoelt voor
aanvragers van huishoudelijke ondersteuning. In de folder wordt het verschil tussen een
ondersteunende huishoudelijke hulp vanuit de Wmo toegelicht en een hulp die zelf
gefinancierd wordt die in principe alles uit handen kan nemen. Ook wordt in de folder
aangegeven dat financiën onderdeel zijn van het gesprek, waarbij een moreel appèl
wordt gedaan op de inwoners die zelf een huishoudelijke hulp kunnen betalen.

Hulpmiddelen
-

-

-

Aanpassing type-scootmobiel: In Leiderdorp worden naar verhouding veel categorie 12
scootmobielen uitgegeven. Deze vallen in de duurste categorie en zijn niet altijd van
toepassing op de inwoner (type 12 is gericht op lange afstanden). Bij toetsing nieuwe
scootmobielen wordt hier nu strenger naar gekeken.
Belronde gebruik hulpmiddelen: de backoffice sociaal domein start in de zomer een
belronde naar alle gebruikers van hulpmiddelen omdat de verwachting bestaat dat een
groep inwoners hun hulpmiddel niet meer of zeer beperkt gebruikt. Aangezien voor
hulpmiddelen een maandbedrag wordt betaald, kan een inname kostenbesparend
werken. In de belronde zal tevens gekeken worden of het type scootmobiel/rolstoel nog
van toepassing is.
Scootmobielenpool: in Voorschoten wordt een scootmobielenpool opgezet bij
wooncomplexen waar veel ouderen wonen. Hoewel er knelpunten zijn op het gebied van
stallingsmogelijkheden, beheer en duurzaamheid, kan een succesvolle invoering sterk
kostenbesparend werken. Bovendien zou de pool een oplossing bieden dit bij aan de
huidige stallingsproblematiek in wooncomplexen. We volgen de ontwikkelingen in
Voorschoten en zullen op grond van de uitkomsten overwegen ook in Leiderdorp een
dergelijke pool in te zetten.

Woningaanpassingen
-

Nieuwe aanbesteding trapliften: Per 2022 worden de trapliften opnieuw aanbesteed.
Op grond van de prijsuitvraag bij aanbieders en het onvoordelige huidige contract,
bestaat de verwachting dat de prijzen voor de trapliften zullen dalen.

22

Peiljaar 2019 is gekozen, omdat in dat jaar de effecten van de coronacrisis niet van toepassing zijn
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Deel 2: Analyse Jeugdhulp
De vraag naar jeugdhulp in Leiderdorp past bij haar sociaal demografische kenmerken.
In Leiderdorp krijgt één op acht jeugdigen een vorm van jeugdhulp. Dat ligt iets hoger dan
het landelijke gemiddelde dat op één op negen ligt. Op basis van schattingen, waarbij
rekening is gehouden met een betrouwbaarheidsmarge concludeert het NJI in 2018 dat het
feitelijk gebruik van jeugdhulp in Leiderdorp niet significant hoger is dan op basis van de
sociaal-demografische kenmerken verwacht mag worden. De gegevens die door het NJI zijn
beschreven zijn de afgelopen twee jaar niet drastisch verandert. Het beeld past nog steeds in
het huidige beeld binnen de jeugdhulp.
Leiderdorp kenmerkt zich als gemeente juist met allerlei positieve kenmerken ten opzichte
van landelijke cijfers zoals: aandeel achterstandsleerlingen ligt lager, aantal kinderen in
alleenstaande oudergezinnen ligt lager, er is sprake van een lager relatief verzuim, weinig
jeugd die opgroeien in een gezin die langdurig moete rondkomen van een inkomen onder
het beleidsmatige minimum. Juist een groot deel van de jeugdigen die gebruik maken van
jeugdhulp komen uit huishoudens waarbij sprake is van een hoog inkomen. Jeugd
problemen komen dus in alle lagen van de bevolking voor en zijn niet volledig toe te
schrijven aan specifieke sociaal demografische kenmerken.

Context
Een van de gedachten achter de decentralisatie was dat gemeenten deze jeugdzorg beter en
efficiënter zouden kunnen organiseren, omdat zij dichter bij de jongeren en hun gezinnen
staan en daardoor eerder en effectiever voor de juiste zorg zouden kunnen zorgen.
Daardoor zou duurdere, meer gespecialiseerde zorg op termijn voorkomen kunnen worden.
De decentralisatie ging, zoals bekend is, gepaard met een forse bezuiniging. Landelijk is
inmiddels het beeld ontstaan dat in plaats van goedkoper worden van de jeugdzorg deze
juist duurder is geworden en dat vele gemeenten kampen met financiële tekorten op de
jeugdhulp. Dit beeld wordt bevestigd in het landelijk onderzoek dat in opdracht van het Rijk
is uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF).
Kernwaarden bij de invoering van jeugdhulp zijn:
- uitgaan van uit eigen kracht van gezinnen;
- versterken van preventie;
- medicaliseren, ontzorgen en normaliseren;
- vroegsignalering;
- integrale aanpak (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur);
- ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden;
- verminderen regeldruk.
Op al deze doelen zijn stappen gezet, maar de praktijk laat ruim vijf jaar na de decentralisatie
een veel weerbarstiger beeld zien. Gemeenten zijn door de financiële druk gedwongen
sneller resultaten te zien van de innovatie van de jeugdhulp. Naast de kosten voor de
jeugdhulp liggen ook de kosten van de toegang en het preventieve voorveld bij de
gemeenten.
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Rapporten
Onder meer geraadpleegde rapporten:
- Een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg. Stelsel in Groei. AEF 2020;
- TWO Holland Rijnland, Basis gegevens jeugd (Zorg in Natura);
- NJI rapport: Zorg gebruik nader bekeken: Vraag en aanbod in Jeugdhulp Holland
Rijnland;
- NJI Deelrapportage gemeente Leiderdorp 2018.

Aantal cliënten

Het aantal absolute jeugdigen dat gebruikt maak van jeugdhulp in Leiderdorp is redelijk
constant. Er is geen grote af- of toename te signaleren. Landelijk is het aantal jeugdigen dat
na de decentralisatie in 2015 gebruik maakt van jeugdhulp met 16% toegenomen.

De piek in de vraag naar jeugdhulp ligt in de leeftijdsgroep tussen de 9 en 16 jaar. De cijfers
laten wel zien dat er steeds vroeger gebruik gemaakt wordt van jeugdhulp. Dit kan worden
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veroorzaakt door het eerder signaleren van problematiek, maar ook de laagdrempeligheid
van de jeugdhulp. Vroegtijdig in zetten van een vorm van jeugdhulp kan preventief werken
en zwaardere vormen van jeugdhulp voorkomen. Onderzoeken hierna wijzen echter geen
aanwijsbaar verband uit (AEF rapport). In de nieuwe opdracht aan de gemeentelijke toegang
geven wij aan dat het afschalen naar het voorveld één van de resultaten is waarop we zullen
sturen.

Zorgkosten
We zien dat de kosten voor de jeugdzorg wel toenemen. In drie jaar tijd zijn de kosten met €
0,6 miljoen toegenomen. Die stijgende lijn lijkt zich in 2021 door te zetten.

38

Bovenstaande grafiek laat zien dat voor de leeftijdsgroep van 13 tot 18 de hoogste jeugdhulp
kosten worden gemaakt. Hierin kunnen ook hele dure trajecten in zitten waarbij sprake is
van verblijf. Een paar van dit soort trajecten kunnen behoorlijk in de cijfers lopen qua
kosten. De oplopende kosten worden door verschillende factoren veroorzaakt:
Stijging tarieven jeugdhulp
Landelijk zijn de kosten per cliënt gestegen van € 8.118 in 2015 naar € 10.354 in 2019. Dit is
een toename van 27,5%. Zelfs als we corrigeren voor loon- en prijsontwikkelingen gaat het
volgens AEF nog steeds om een stijging van 16%. Ook in Holland Rijnland is die kosten
stijging zichtbaar.
Andere bekostigingssystematiek
Een hardere groei van tarieven kan mede veroorzaakt worden doordat de gemiddelde
tarieven harder zijn gestegen dan de loon-en prijsbijstellingen, ofwel door prijsverhogingen
in de contractering, ofwel door een andere productstructuur die zorgt voor een hogere
gemiddelde prijs. In Holland Rijnland is in 2018 de bekostigingssystematiek gewijzigd naar
inspanningsgerichte bekostiging. Alle gespecialiseerde jeugdhulp wordt nu
inspanningsgericht bekostigd (met uitzondering van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)).
Dat betekent dat de geleverde hulp per eenheid (P x Q) wordt vergoed, bijvoorbeeld per uur
of dagdeel per expertise van een professional. Aanbieders krijgen alle inzet die zij hebben
geleverd – uiteraard binnen bepaalde kaders – vergoed.
Het bekostigingsmodel biedt de verwijzer de mogelijkheid die zorg in te zetten die nodig is
voor een cliënt. Het geeft de aanbieder de flexibiliteit en de ruimte om die professional of
zorg in te zetten, die passend is. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de verwijzer de
geleverde inzet van de zorg goed monitort en stuurt op resultaat. Er zijn immers vooraf geen
afspraken gemaakt over de totale kosten van het traject en de garanties afgegeven dat de
zorg het gewenste resultaat oplevert. De kostenbeheersing is met dit model een
verantwoordelijkheid van de verwijzer. Gezien de verschillende categorieën verwijzers23 is
dit moeilijk te sturen. Wij hebben als gemeente de meeste invloed op de gemeentelijke
verwijzer (het Jeugd- en Gezinsteam, JGT). In Leiderdorp is inmiddels gestart met de inzet
van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts (POHJ) om verwijzingen via de huisarts te
stoomlijnen. Daarnaast is op 1 juli 2021 ons nieuwe jeugdteam gestart als opvolger van het
JGT. Hij heeft het kostenbewust zijn als één van zijn nieuwe taken. Hierop zullen wij ook
monitoren.
Op dit moment zijn we nog volop bezig met de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp
voor 2022. Welke bekostigingsvorm wordt ingezet kan per segment verschillen. De nadere
invulling van de bekostigingsvorm (inrichting en toepassing) vraagt om continue afstemming
tussen gemeenten en gecontracteerde partijen. Het is een groeimodel; meerdere jaren
intensief partnerschap met maatschappelijke partners zijn nodig om tot een goed
functionerend model te komen. Dit groeimodel is ook terug te vinden in de segmenten. Zo

23

In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemandateerde professionals in het jeugdteam (JGT), huisartsen,
jeugdartsen, medisch specialisten, rechters en Gecertifieerde instellingen de wettelijke verwijzers zijn
naar de jeugdhulp
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wordt bijvoorbeeld in segment 1 aangekondigd dat de bekostigingssystematiek in 2022
wordt herzien. Dit past bij de stapsgewijze ontwikkeling die we in het zorgaanbod toepassen.
Stijging PGB
De gemeente Leiderdorp werd geconfronteerd met een aanhoudende stijging van PGBbudgetten Jeugd. Het onderstaande overzicht van de Sociale Verzekeringsbank(november
2020) vormde de basis voor de start van de PGB-werkgroep. In de onderste van
onderstaande tabellen is terug te vinden dat het PGB-budget Jeugd in 2020 met 33%
gestegen is ten opzichte van 2019. In 2018 bedroeg het PGB-budget Jeugd € 352.000, in
2019 bedroeg het €440.000, een stijging van 28% ten opzicht van 2018. In 2020 was de
omvang van het PGB-budget Jeugd € 587.000, een stijging van 33% ten opzichte van 2019.
Deze aanhoudende stijging is een belangrijke reden de Verordening en Nadere Regels aan te
scherpen. Daar wordt momenteel aan gewerkt.
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Toename zwaardere jeugdzorg & complexe jeugdhulptrajecten
De kosten van ambulante jeugdhulp zijn beduidend lager dan van bijvoorbeeld jeugdzorgplus, dus een verschuiving van lichtere naar zwaardere vormen van jeugdhulp kan leiden tot
stijgende kosten per cliënt. Dit lijkt uit het onderzoek van AEF niet het geval: vooral het
aantal cliënten in jeugdhulp zonder verblijf is gestegen, en dat is een relatief lichte vorm van
jeugdhulp. In gesprekken met jeugdhulporganisatie wordt aangegeven dat de intensiteit van
trajecten is toegenomen. AEF heeft dit niet kunnen verifiëren.
Beperkte uitstroom en langere duur van trajecten
AEF constateert dat niet de instroom de financiële druk geeft, maar de beperkte uitstroom.
Jeugdigen zitten relatief lang in een hulpverleningstraject. Het feit dat jeugdigen langer in
jeugdzorg zitten, kan de stijging deels verklaren. Door de stijgende vraag naar jeugdhulp en
de toenemende complexiteit van de vraag zijn er in de regio Holland Rijnland momenteel
cliëntenstops en wachtlijsten die zorgen voor een belemmering van de uitstroom. Dit
doordat het afschalen van hulp hierdoor een probleem vormt. In het AEF rapport wordt
aangeven dat eigen kracht en normaliseren op gespannen voet staan met preventie en
vroegsignalering. Die laatste geven professionals de opdracht vroegtijdig te signaleren en in
te grijpen of een gezin op weg te helpen. Het is lastig begrippen als ‘eigen kracht’ en
‘normaliseren’ te operationaliseren op een manier dat professionals er goed op kunnen
handelen. Dit zien wij ook in onze regio en zal in de nieuwe verordening en/of in de nadere
regels een plaats krijgen. Zodat het voor de uitvoering en de inwoners gemakkelijker wordt
om hier naar te handelen.
Steeds meer hoogopgeleide inwoners met hoog inkomen maken gebruik van jeugdhulp
Het rapport van AEF laat zien dat er juist voor de lichte zorgvormen een verschuiving heeft
plaatsgevonden naar huishoudens met een hoger inkomen, in plaats van naar huishoudens
met een lager inkomen. Uit nadere analyse blijkt dat het percentage jeugdigen dat
instroomt in jeugdhulp en afkomstig is uit kwetsbare groepen – jongeren in
bijstandsgezinnen, eenouderhuishoudens en jongeren met een niet-westerse
migratieachtergrond – nauwelijks is gewijzigd sinds de decentralisatie. Er zijn geen
aanwijzingen dat gemeenten kwetsbare groepen beter bereiken dan in de periode vóór de
Jeugdwet, terwijl dit wel een van de beoogde doelen was.
Uit onderzoek blijkt, volgens het AEF rapport, dat de vraag naar zorg in een land met hoge
welvaart de neiging heeft om relatief onbegrensd te zijn. Dat geldt zeker ook voor jeugdhulp.
Opvoeden en opgroeien is uitdagend: de (peuter)puberteit is niet voor niets een
veelvoorkomend onderwerp in lectuur voor ouders, en welke tiener voelt zich nooit
neerslachtig? Op dit moment maakt ongeveer 12% van de kinderen en jongeren gebruik van
jeugdhulp, maar de geschatte prevalentie van verschillende DSM-classificaties ligt nog hoger
dan dat. Er is dus een latente vraag naar jeugdhulp van kinderen en jongeren die zonder
preventie en vroegsignalering nooit in jeugdhulp terecht zouden komen.

Versterken van de basis (preventie)
Bij de decentralisatie is de gedachte dat het versteken van de basis zou leiden tot een
afname van zwaardere vormen van jeugdhulp. Het AEF rapport geeft aan dat de effecten van
preventie en vroegsignalering binnen het Nederlandse stelsel nog niet goed empirisch te
onderzoeken zijn. Wel komt uit het onderzoek naar voren dat twee thema’s van belang zijn
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voor effectieve preventie en vroegsignalering: een sterke basis en effectieve interventies. Bij
deze sterke basis gaat het bijvoorbeeld om aanwezigheid in de natuurlijke omgeving,
verstevigen van de samenwerking tussen onder andere onderwijs en het lokaal team, en het
monitoren en analyse van jeugdhulpgebruik om de gerichte inzet te verbeteren. Die sterke
basis op zichzelf is echter nog niet voldoende om problematiek te voorkomen of
verminderen. Vroeg signaleren dat een kind problematiek ontwikkelt en weten wat er nodig
is in termen van preventie in een bepaalde doelgroep zijn belangrijke basisvoorwaarden,
maar vervolgens moet er een interventie ingezet wordt om daadwerkelijk een verandering
teweeg te brengen. Dat betekent dat naast de sterke basis ook de juiste interventies
beschikbaar moeten zijn en niet bij voorbaat zal leiden tot een kosten reductie. AEF
concludeert dat nog bij veel interventie de effectiviteit niet bewezen is (evidence based),
doordat hier nog onvoldoende onderzoek naar is gedaan. Hoewel bij de meeste interventies
wel bekend is voor welke groepen ze gemiddeld meer of minder goed werken, is de werking
op individueel niveau niet te voorspellen. Hierdoor blijft het inzetten van preventie met het
doel terugdringen van de vraag naar jeugdhulp een lastig te onderbouwen gedachte.
Voor een doelmatige uitvoering is er echter een inherent selectieprobleem. Het is lastig om
te voorspellen welke interventie bij welk kind baat heeft. De huidige stand van de
wetenschap is niet dusdanig dat op cliëntniveau met hoge mate van zekerheid een passende
interventie geselecteerd kan worden. Belangrijker nog is dat problematiek bij een groot deel
van de kinderen en jongeren ook zonder jeugdzorg overgaat of op een niveau blijft dat het
hun ontwikkeling niet schaadt, terwijl het bij anderen juist zo erg wordt dat in later stadium
zware jeugdzorg nodig is. Op voorhand is slecht te voorspellen welk kind bij welke groep
hoort, en dus welk kind echt jeugdhulp nodig heeft.
Algemeen kan op basis van de analyse gesteld worden dat vroegtijdige interventies meer
kans hebben om tot een kostenbesparing te leiden naarmate zij effectiever zijn en als ze zich
richten op die groep van kinderen, jongeren en gezinnen die later grotere problemen
ontwikkelen.

Situatie Leiderdorp
Als we wat nader inzoomen op de situatie in Leiderdorp zijn geen afwijkend gegevens te
lezen ten opzichte van het landelijke beeld. Onder andere hierdoor zijn we in 2018 gestart
met de doorontwikkeling van de jeugdhulp binnen de Leidse regio. In het eerste halfjaar van
2020 zijn zowel de opdracht aan de toegang tot jeugdhulp (huidige JGT) als het
Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio vastgesteld. De opdracht voor de
toegang is begin januari 2021 gegund aan stichting in oprichting Jeugdteams Leidse regio,
welke vanaf 1 juli 2021 operationeel zal zijn. Door de maatregelen rondom COVID-19 is er bij
de aanbesteding van de gemeentelijke toegang een vertraging van 6 maanden, hierdoor
zullen we naar verwachting de eerste resultaten pas zien bij de jaarrekening van 2022. Het
inkoopproces voor de gespecialiseerde jeugdhulp is nog in volle gang. De nieuwe contracten
gaan vanaf 1 januari 2022 in.
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Aantal toewijzingen

Het aantal toewijzingen ten opzichte van het aantal absolute jeugdigen laat zien dat bij een
deel van de jeugdigen meerdere toewijzingen worden gedaan. Dit komt overeen met de
toename van intensiteit van de jeugdhulp waar in het AEF rapport over gesproken werd.

Top 10 duurste producten Leiderdorp
De zorgkosten per productcode is eigenlijk appels met peren vergelijken. In 2018 werden
andere indeling gebruikt dan in 2019. In 2019 is ook een andere financiering systematiek
toegepast. Over drie jaren is wel zichtbaar dat jeugdzorg met verblijf afneemt en de vormen
van ambulante jeugdhulp toe. Dit beeld sluit ook aan bij de bevindingen in het AEF rapport.
Daarnaast zijn nog niet alle zorgkosten voor 2019 en 2020 gedeclareerd door
zorgaanbieders. De TWO jeugdhulp zit hier bovenop en heeft hier afspraken over gemaakt
met de betrokken aanbieders.
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Huisartsen zijn naast het jeugd en gezinsteam de grootste verwijzers voor de jeugdhulp. Er is
wel een toename te zien van het aantal jeugdigen dat via de gemeentelijke toegang krijgt
naar jeugdhulp. Huisartsen zijn verwijzers die direct naar een jeugdhulporganisatie kunnen
verwijzen zonder tussenkomst van het Jeugd en gezinsteam. In 202024 is ook een toename
van het aantal verwijzingen vanuit medisch specialisten te zien en de officier van justitie.
Het jeugd- en gezinsteam bestaat uit diverse medewerkers uit verschillende
jeugdhulporganisaties, maatschappelijk werk en MEE. De professionals worden
verondersteld generalistisch te werken. Zij bieden zelf ook lichte vormen van ondersteuning
aan gezinnen en/of jeugdigen.

24

De verwijzer kan leeg zijn als er sprake was van een handmatige omzetting. Dit speelde met name
in 2019 door de nieuwe manier van bekostigen
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Tussentijdse conclusie en ingezet beleid
Leiderdorp wijkt niet af van het landelijk beeld in de jeugdhulp. Om die reden zijn we in 2018
gestart met de doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio. Hiernaast hebben we nog een
aantal maatregelen genomen om de stijging van de kosten te beperken.
Herzien kader voor begeleiding
De duur en duiding wanneer begeleiding kan worden ingezet is sinds 1 oktober 2020 van
kracht. In januari 2021 heeft een evaluatie plaats gevonden. Hieruit kwam naar voren dat de
effecten van de kaders nog onvoldoende zichtbaar zijn. Niet alle aanbieders hebben de
uitzonderingsformulieren ingevuld. Naar aanleiding hiervan zijn gesprekken gevoerd met de
desbetreffende aanbieders om deze alsnog aan te leveren. Op dit moment vindt de 2 e
evaluatie plaats, waarvan de uitkomsten in het najaar 2021 worden verwacht.
Inzet Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke gezondheidszorg (POH-er)
De POH-er voert gesprekken met jeugdigen en ouders en bekijkt welke hulp of
ondersteuning noodzakelijk is. De verwachting is dat daarmee de directe toestroom naar de
Jeugd GGZ zal afnemen.
Nieuwe aanbesteding gemeentelijke toegang per 1 juli 2021
Onder andere is ingezet op het versterken van de triage, regie en de inzet van het PHO
jeugd.
Nieuwe manier van inkopen vanaf 2022
Hier wordt ingekocht per segmenten. De jeugdhulp bestaat uit verschillende
jeugdhulpvormen, waardoor bij het opstellen van het beleid rondom de inkoop een ordening
gewenst is. Voor deze ordening maken we gebruik van segmenten. Elk segment heeft eigen
specifieke kenmerken en de uitvoering wordt gekenmerkt door specifieke
marktomstandigheden en uitdagingen. Om de ambities en ontwikkelopgaven per segment te
kunnen realiseren is differentiatie in de inkoop wenselijk. Per segment wordt op regionaal
niveau gekeken naar de inzet van de inkoopinstrumenten, onder andere naar de
inkoopmethode, bekostiging, contract- en leveranciersmanagement. Hierbij wordt de
samenhang tussen de segmenten en de inkoopinstrumenten bewaakt.
Aanpassen verordening en nadere regels
Een belangrijk doel is om het voor zowel de inwoners als voor de uitvoering makkelijker te
maken binnen de gestelde kaders een jeugdhulpplan op te stellen.
PGB-werkgroep Leidse regio
Eind 2020 is in de Leidse regio een PGB-werkgroep gestart. Deze werkgroep heeft ten doel
de Verordening en Nadere Regels PGB-jeugd aan te scherpen. De reden tot aanscherping
van de Verordening en Nadere Regels is tweeledig, enerzijds willen we als gemeente meer
kunnen sturen op de uitvoering, anderzijds willen we budgetoverschrijding voorkomen.
Hoewel de Leidse visie op de zelfregie van inwoners en keuzevrijheid onverminderd geldt,
leiden de ervaringen uit de praktijk ertoe dat wij wel strakker willen sturen op het toekennen
van pgb’s en op de controle hiervan. Dit om te voorkomen dat cliënten die niet PGB-vaardig
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zijn keuzes maken die zij niet goed overzien en om fouten te verminderen. En daarmee te
borgen dat de toegekende middelen worden ingezet voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn
en efficiënt en rechtmatig ingezet worden. Het pgb-instrument blijft namelijk een fouten- en
fraudegevoelig instrument.
Arbitrage
Op 11 maart 2021 heeft de VNG met het kabinet gesproken over de tekorten op de
jeugdhulp. Tijdens dit overleg zou het kabinet een aanbod doen om de huidige financiële
nood te ledigen en perspectief bieden voor de structurele oplossing op de lange termijn.
Helaas heeft dit overleg tot onvoldoende resultaat geleid en heeft de VNG besloten
arbitrage in te roepen. De arbitragecommissie heeft inmiddels een uitspraak gedaan in het
geschil tussen de VNG en het rijk over de jeugdhulp, waarin zij aangeeft dat het rijk
gemeenten dient te compenseren voor het feitelijke tekort op de jeugdhulp.
Het demissionaire kabinet heeft inmiddels besloten voor 2022 een bedrag van € 1,314
miljard extra uit te trekken voor de jeugdzorg. Voor de jaren erna moeten nadere afspraken
worden gemaakt met het nieuwe kabinet. Leiderdorp ontvangt, als we uitgaan van de op 29
juni 2021 gepubliceerde indicatieve bedragen incidentele compensatie jeugdhulp 202225,
naar verwachting € 1.659.759. Dat is substantieel meer dan waar we aanvankelijk rekening
mee hielden. Dit bedrag wordt waarschijnlijk in de septembercirculaire bevestigd.

25

Brief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 29 juni 2021
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Deel 3: Analyse Werk & Inkomen
Context
De kosten voor uitkeringen worden gedekt vanuit de budgetten die het rijk daartoe
beschikbaar stelt (BUIG of gebundelde uitkering). De gemeente is beperkt risicodragend –
tot een overschrijding van 7,5% – en neemt dit mee in de begroting. Gemeenten kunnen
binnen nauwe grenzen eigen accenten leggen. Doel is om instrumenten effectief in te zetten
om de uitstroom te bevorderen (en de instroom waar mogelijk te beperken). De instroom
wordt echter grotendeels bepaald door factoren die buiten bereik en invloed van de
gemeente liggen. Anders gezegd: de macro-economische en internationaal-politieke
ontwikkelingen – economische groei, vrije handel en handelsbelemmeringen,
(oorlogs)conflicten, samenwerking – bepalen in veel grotere mate de toe- of afname van het
aantal bijstandsuitkeringen, dan het lokale beleid.
De laatste tijd zien we voorts dat in toenemende mate en door steeds meer partijen wordt
geconstateerd dat de Participatiewet vooral uitgaat van wantrouwen. De Participatiewet
wordt gezien als strikt en hardvochtig. Gemeenten ervaren dat ze vooral uitvoeringsloket
zijn van het rijk en nauwelijks ruimte hebben om op basis van lokale inzichten en maatwerk
afwegingen te maken en bij te sturen. Dit beeld is grotendeels te herleiden naar de
inwerkingtreding in 2012 van de wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZWwetgeving, beter bekend als Fraudewet. In de Tweede Kamer was hiervoor destijds ruim
draagvlak. Op de PvdA, SP en Partij voor de Dieren na stemden alle partijen voor.
Fraudewet
Met het eind 2020 breed in de media beschreven incident over de terugvordering van
bijstand door de gemeente Wijdemeren, omdat zij wekelijks boodschappen ontving van haar
moeder, kwam ook de strengheid en in sommige ogen hardvochtigheid van de
Participatiewet in de schijnwerpers te staan. Overigens was de terugvordering gebaseerd op
schending van de inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet) van de bijstandsgerechtigde.
Het kan, naast het verzwijgen van inkomsten, ook gaan om bijvoorbeeld samenlevings- of
adresfraude en het niet melden van buitenlands bezit. Dergelijke schendingen komen
landelijk bij 7% van de klanten voor, blijkt uit jaarcijfers van Divosa26. Feitelijk zal dit cijfer
hoger liggen, omdat immers niet alle schendingen aan het daglicht komen.
Met de wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, beter bekend onder
de naam Fraudewet, is sprake van een ‘gebonden bevoegdheid’ in plaats van een gewone
bevoegdheid. Het is daardoor niet langer mogelijk coulance te tonen. Schending van de
inlichtingenplicht leidt op grond van artikel 58 van de Participatiewet per definitie tot
terugvordering, plus het (in principe) opleggen van een bestuurlijke boete (artikel 18a, lid 1).
Op grond van artikel 18a, lid 7, kan deze boete wegens verminderde verwijtbaarheid of
dringende redenen worden verlaagd of niet worden opgelegd.
De ChristenUnie heeft inmiddels begin 2021 een initiatiefwet ingediend om de fraudewet te
wijzigen en te verzachten. D66, CDA, PvdA, GroenLinks en SP steunen in ieder geval het

26

Divosa, Benchmark Werk en Inkomen, Jaarrapportage 2019
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initiatief. Tot de wet is goedgekeurd is er voor gemeenten op dit terrein slechts beperkte
ruimte.

Overzicht taakvelden en relaties W&I
Het beleidsveld Werk & Inkomen bestaat uit een behoorlijk aantal samenstellende
onderdelen, die veelal voortvloeien uit de Participatiewet (Pw), maar niet altijd. Om te
voorkomen dat u voortijdig verdwaalt en om u wegwijs te maken in de diverse afkortingen,
bieden we u onderstaand eerst een schematisch overzicht.
Wet op de
lijkbezorging (Wlb)
Regeling Kinderopvang SociaalMedische Indicatie (Wko)

Werk & Inkomen

Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs)
Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
IOAZ
IOAW

Participatiewet (Pw)

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz)
art.78f Pw

Re-integratie art.7,
1e lid; 9; 10, 1e en
2e lid Pw
Wet Taaleis art.18b
Pw

Wet inburgering
(WI) 2021

Bijzondere bijstand
art.35 Pw
Algemene bijstand

Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
(Tozo), art.78fa en 78fb Pw
Tegenprestatie
art.9, 1e lid Pw
Beschutte werkplek
art.10b, 1e lid Pw
Individuele
inkomenstoeslag
art.36 Pw

Sport & cultuurfonds
0-100 jaar

Individuele
studietoeslag
art.36b Pw

Collectieve
zorgverzekering art.
35, 3e lid Pw

Minima- en
armoedebeleid
art.35 Pw

Zomerzwemregeling

Tijdelijke
Ondersteuning
Noodzakelijke
Kosten (TONK)

IOAW = Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ = Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Wko = Wet kinderopvang

Voedselbank
Kindregelingen
Maatwerkbudget
Incluzio
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Rapporten
Bij de opstelling van dit hoofdstuk zijn diverse rapporten en databanken geraadpleegd. Het
gaat onder meer om de Landelijke evaluatie van de Participatiewet van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP, 2019), het Eindrapport Banenafspraak van Panteia en rapporten
over de ervaringen van werkgevers en klanten van respectievelijk Berenschot en de Inspectie
SZW. De frequentst gebruikte data zijn die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
de Provincie Zuid Holland, ABF Primos, het UWV, het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) en het Centraal Planbureau. Tot slot vormen de Kwartaalstatistieken van de gemeente
Leiden een belangrijke bron.

Ontwikkeling bijstandspopulatie
Het aantal bijstandsuitkeringen beweegt vooral mee met de stand van de economie. In
tijden van hoogconjunctuur zien we een daling, bij laagconjunctuur een toename. Hoewel de
relatie tussen economische groei en het aantal uitkeringen evident is, zien we dat de
effecten ervan over het algemeen met enige vertraging tot uiting komen in het aantal
uitkeringen.
Aantal uitkeringen P-wet i.r.t. economische ontwikkeling (Bbp)
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aantal P-wet-uitkeringen Leiderdorp
Bbp, volume t.o.v. zelfde periode vorig jaar (rechteras)

Bron: CBS (Bbp, productie en bestedingen) en weekrapportages gemeente Leiden

Het is daarnaast aardig te kijken naar de relatie met het aantal uitkeringen op grond van de
Werkloosheidswet (WW). In principe zie je de effecten op de werkgelegenheid bij
economisch malheur eerst terug in de WW-cijfers. De WW fungeert vooral als eerste buffer.
Bij aanhoudende negatieve cijfers sijpelt dit door naar de bijstand. Hier zijn twee
kanttekeningen bij te plaatsen.

50

a. Niet iedereen die een WW-uitkering ontvangt stroomt door naar de bijstand. Dat
heeft te maken met de aard van de regeling. De WW is een sociale verzekering, waar
werknemers en werkgevers aan bijdragen door middel van premies. Zij betalen via de
fiscale weg dus mee aan de financiering ervan. De bijstand daarentegen is een sociale
voorziening, als onderdeel van de verzorgingsstaat, die vooral als vangnet fungeert
en publiekelijk bekostigd wordt. Als er binnen het gezin andere inkomsten zijn –
bijvoorbeeld een werkende partner – kom je niet in aanmerking van de bijstand.
b. Binnen de bijstand is sprake van een zogeheten granieten (of betonnen) bestand:
mensen die het veelal door intrinsieke redenen niet lukt aan betaald werk te komen.
Het kan gaan om psychische of lichamelijke beperkingen, verslaving, dakloosheid, et
cetera. Een flink deel van deze groep zal met een zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid niet meer aan het werk komen. In plaats van daarover illusies te
koesteren is het verstandiger te kijken wat deze groepen nog wel kan helpen te
participeren binnen de samenleving. Het zetten van een of enkele stappen op de
participatietrede is wellicht het haalbare, maar levert niettemin voor het welzijn van
de betreffende klant wel op.
Aantal uitkeringen P-wet i.r.t. werkloze beroepsbevolking
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Om onderling te kunnen vergelijken tussen gemeenten kijkt het CBS naar de
bijstandsdichtheid. De bijstandsdichtheid meet het aantal uitkeringen per 1.000 inwoners in
de betreffende subgroep of in de totale bevolking. Aan de hand ervan kun je je eigen cijfers
vergelijken met elke andere gemeente in Nederland of met het landelijk gemiddelde.
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Bijstandsdichtheid, aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners
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Bovenstaand zetten we de Leiderdorpse cijfers af tegen de andere gemeenten in de Leidse
regio en tegen het landelijk gemiddelde. Wat opvalt is dat met uitzondering van Leiden alle
gemeenten in de Leidse regio onder het landelijk gemiddelde scoren. De cijfers van
Leiderdorp liggen iets hoger dan de qua grootte vergelijkbare gemeenten Oegstgeest en
Voorschoten. Zoeterwoude kent veruit de laagste cijfers. De verschillen tussen de
gemeenten worden voor een groot deel verklaard uit onder meer de samenstelling van de
bevolking en de economische structuur.
Aantal jongeren met bijstand
Overeenkomstig het landelijke beeld is het aandeel Leiderdorpse jongeren tot 27 jaar in de
bijstand ten opzichte van de totale omvang van de bijstandspopulatie gering. Echter,
doordat het CBS afrondt op honderdtallen zeggen de relatief geringe Leiderdorpse aantallen
niet zo veel. Om die reden kiezen we ervoor het aantal bijstandsuitkeringen van jongeren tot
27 jaar af te zetten tegen het totaal aantal bijstandsuitkeringen. De cijfers laten zien dat het
aantal uitkeringen aan jongeren schommelt rondom de tien procent, met uitschieters naar
boven en beneden.
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Aantal bijstandsuitkeringen jongeren < 27 jaar als % totaal aantal
bijstandsuitkeringen
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Bron: Kwartaalstatistieken Werk & Inkomen, Gemeente Leiden

Jongeren op de arbeidsmarkt zijn vooral kwetsbaar doordat ze vaak nog niet beschikken
over een vaste aanstelling. Ze werken meer dan gemiddeld op tijdelijke of flexibele
contracten. Bij economisch malheur verliezen zij vaak als eerste hun baan. Dit zien we ook
terug als we kijken naar de effecten van de coronacrisis. Cijfers laten zien dat het vooral
jongeren zijn die hun baan verliezen. Daar komt nog bij dat zij met name werkzaam zijn in de
horeca en detailhandel, twee sectoren die hard zijn geraakt door de maatregelen tegen
corona.
Daar staat tegenover dat jongeren ook vaak als eerste weer werk vinden als de economie
weer begint te groeien. Dit zagen we bijvoorbeeld bij de naweeën van de financiële en
bankencrisis uit 2008. Hoewel jongeren tot 2010 de grootste groep werklozen vormden,
werden zij kort daarna ingehaald door de groep 25-45-jarigen27.

27

Website werk.nl
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Werkloosheidspercentage beroepsbevolking 2015-2021
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Aantal ouderen met bijstand
Binnen de totale bijstandspopulatie is de groep van 55 jaar en ouder relatief
oververtegenwoordigd. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo blijkt deze groep in de praktijk
lastig weer aan het werk te komen. Leeftijdsdiscriminatie speelt daarbij een rol, hoewel dit
zich meestal slechts impliciet uit. Ouderen worden bovendien gezien als minder flexibel. In
economisch mindere tijden is deze leeftijdsgroep kwetsbaar, hoewel vooral jongeren tot 35
jaar als eerste hun baan verliezen. Een substantieel deel komt na afloop van een uitkering op
grond van de Werkloosheidswet in de bijstand terecht.
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Relatieve aandeel leeftijdscategorie 55 jaar en ouder in bijstand
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Duur bijstand
Een groot deel van de bijstandspopulatie is vier jaar of langer afhankelijk van een
bijstandsuitkering. Als we kijken naar een langere periode zien we het percentage nauwelijks
dalen, ongeacht de economische conjunctuur. Dit zogenaamde betonnen of granieten
bestand lijkt kortom weinig gevoelig voor economische ontwikkelingen of reintegratietrajecten. De cijfers bieden evenwel slechts inzicht in de omvang van het bestand,
niet de eventuele mutaties (instroom en uitstroom). Niettemin is het niet gewaagd om te
stellen dat mensen die langer dan vier jaar in de uitkering zitten weinig kans hebben om uit
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te stromen naar werk. Voor een deel is dit het gevolg van in de persoon gelegen oorzaken of
sociale omstandigheden waarin de betrokkene verkeert. Fysieke of geestelijke beperkingen
spelen eveneens een rol. Als toeleiding naar zo regulier mogelijk werk niet realistisch is,
zullen andersoortige trajecten moeten worden ingezet om deze groepen mee te laten doen
in de samenleving. Gedacht kan worden aan al dan niet arbeidsmatige dagbesteding en
vrijwilligerswerk.
Duur van de uitkering, 2019-2021, absolute aantallen
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Ontwikkeling kosten bijstand in relatie tot rijksbijdrage
In principe vergoedt het Rijk de kosten voor de uitkering via de gebundelde uitkering, als
bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. In gemeenteland wordt dit nog vaak de BUIG
genoemd, naar de invoeringswet uit 2009, waarmee verschillende uitkeringen werden
gebundeld tot één geldstroom. Met de decentralisatie van de Wet Werk en Bijstand (WWB)
in 2004 werd het financiële arrangement zo ingericht dat gemeenten een financiële prikkel
hadden om de bijstandslasten zo veel mogelijk te beperken. Daarmee was de WWB de
voorloper en proeftuin voor van de decentralisaties uit 2015. Ook bij de opvolger, de
Participatiewet, ontvangen de gemeenten een lumpsum-budget voor het inkomensdeel.
Houden ze geld over, mogen ze dit houden en voor andere doelen inzetten. Komen ze
tekort, dan moeten ze tot een bovengrens van +7,5% zelf middelen bijleggen.
De vaststelling van de gebundelde uitkering is voor middelgrote gemeenten tussen 15.000
en 40.000 inwoners een combinatie van een objectief deel, aan de hand van een objectief
verdeelmodel, en een historisch bepaald deel op basis van de gerealiseerde gemeentelijke
lasten. Het objectieve deel loopt lineair op naarmate het aantal inwoners toeneemt, van 0%
bij 15.000 naar 100% bij 40.000 inwoners. In Leiderdorp hebben we lange tijd 7,5% extra
begroot, bovenop het rijksdeel, om het eventuele additionele gemeentelijke deel te kunnen
dekken. In 2017 was dit voor het laatst nodig. De afgelopen drie jaar hielden we stevig over.
We hebben de eigen bijdrage in de begroting dan ook verlaagd. Daarmee sluiten we beter
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aan bij de werkelijkheid. Het voorkomt bovendien onnodige bezuinigingen elders in de
begroting, respectievelijk het onnodig schrappen van gemeentelijke taken en voorzieningen.
Het laat onverlet dat als er alsnog een tekort ontstaat, we linksom of rechtsom op grond van
het eigen risico eigen middelen moeten bijleggen.
In onderstaande tabel is duidelijk zichtbaar dat de baten in de begroting in enig jaar
uitstijgen boven de hoogte van de gebundelde uitkering, maar dat het verschil tussen beide
de afgelopen periode is verminderd.
Baten en lasten Participatiewet
baten in begroting

lasten in begroting

rijksmiddelen (gebundelde uitkering)

€ 6.500.000

€ 6.000.000

€ 5.500.000

€ 5.000.000

€ 4.500.000

€ 4.000.000
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bron: Gemeente Leiden/SP71, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schuldhulpverlening
De gemeente is op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
verantwoordelijk voor de uitvoering van schuldhulpverlening voor zijn inwoners. In 2018 had
8,3% van de Nederlandse huishoudens te maken met geregistreerde problematische
schulden. In Leiderdorp lag dat percentage lager, namelijk op 5% (610 huishoudens) 28. Het
aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening vertoont in Leiderdorp al enkele jaren een
dalende trend (figuur 2). Ook daar wijkt Leiderdorp af van het landelijke beeld. Het aantal
aanmeldingen steeg landelijk fors na de economische crisis in 2008, maar vlakte enkele jaren
later af naar het huidige niveau. De daling in Leiderdorp kan verschillende oorzaken hebben.
Voor de hand liggend is de komst van Incluzio die begon met laagdrempelig advies bij
problemen. Ook de start van Eerste Hulp Bij Geldzorgen (vroegsignalering) en het oplopende

28

Bron: CBS Dashboard Schuldenproblematiek in beeld
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aantal onderbewindstellingen kunnen oorzaken zijn. Met de wijziging van de Wgs is per 2021
vroegsignalering een wettelijke taak voor de gemeente.
Fig. 1 Huishoudens met geregistreerde
problematische schulden per gemeente
(2018)

Fig. 2

Aanmeldingen in Leiderdorp 2016–2024

Groen: best case scenario
Rood: worst case scenario
Blauw: Autonome trend

Coronacrisis
Bij de raming van het aantal aanmeldingen voor 2021 en verder (figuur 2) is rekening
gehouden met een bodemeffect. De blauwe lijn geeft de autonome trend weer. De rode en
groene lijn zijn ramingen van het aantal aanmeldingen in verband met corona. Landelijke
onderzoekers verwachten in het worst case scenario een verdubbeling van het aantal
huishoudens met (problematische) schulden en in het gunstigste geval een stijging van 1020%.29 De voorspellingen van de onderzoekers zijn voor 2020 nog niet uitgekomen.
Landelijk zien we dat er - net als in Leiderdorp - sinds de start van de coronacrisis minder
aanmeldingen zijn voor schuldhulpverlening.30 Volgens deskundigen is dit de stilte voor de
storm. Mensen krijgen nu nog uitstel van betaling en doen een beroep op hun buffer. Maar
dit biedt op termijn geen soelaas. Bovendien hebben veel mensen te maken met baanverlies
of teruglopende inkomsten.

29
30

COVID-19 en schuldenproblematiek in Nederland, Deloitte/SchuldenlabNL, juni 2020
Bron: Monitor schuldhulpverlening in coronatijd, Divosa/NVVK
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Onzichtbare schuldenaren
Uit de voorgaande cijfers blijkt dat slechts een klein deel van de huishoudens in beeld is bij
de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit ondanks onze inspanningen: via Eerste Hulp Bij
Geldzorgen krijgen we mensen al in beeld als de schulden nog relatief klein zijn, bij Incluzio
wordt altijd gecheckt of er naast de initiële hulpvraag ook een financiële hulpvraag is, en ook
bij Werk en Inkomen zijn medewerkers alert op het signaleren en bespreekbaar maken van
schulden. Naast de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn er natuurlijk nog de wettelijke
schuldsanering (Wsnp) en schuldenbewind, maar uit landelijke onderzoeken blijkt dat ook
daar slechts het ‘topje van de ijsberg’ wordt bereikt.31
Schuldenpakket
Klanten van de schuldhulpverlening hebben in Leiderdorp gemiddeld ruim € 32.566 aan
schulden bij 14 schuldeisers. De gemiddelde schuld is de afgelopen jaren flink gedaald en ligt
nu ruim onder het landelijk gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op ruim € 43.500 bij
13 schuldeisers. Onderzoekers schrijven de vergelijkbare trend in Amsterdam toe aan
vroegsignalering.32 Leiderdorp nam deze aanpak in 2017 over.
Er zijn in Leiderdorp geen inwoners geweest waarbij er sprake was van recidive: inwoners
die in de voorgaande 5 jaar schuldenvrij uitgestroomd uit de schuldhulpverlening zijn en zich
opnieuw melden met nieuwe schulden. Het landelijke gemiddelde lag een stuk hoger,
namelijk op 12%.33
Tot 2017 nam het aantal klanten schuldhulpverlening jaarlijks toe. Vanaf dat jaar zien we
een geleidelijke daling naar dertien intakegesprekken in 2020. De daling an sich zegt
overigens niets over de omvang van de schulden of de complexiteit ervan. Op zich lijkt dat,
met uitzondering van coronajaar 2020, niet onlogisch, gezien de groei van de economie in de
tweede helft van het tweede decennium en de dalende werkloosheid. De wijdverspreide
gedachte is dat als het economisch beter gaat, het aantal aanvragen schuldhulpverlening
daalt. In de praktijk ligt dat echter minder eenduidig. We hebben dit getoetst door de
aantallen klanten af te zetten tegen hét cijfer voor economische groei, het bruto
binnenlands product (Bbp). Zoals onderstaande grafiek aantoont valt de correlatie tussen
beide wat tegen. Je zou op basis van deze these tegengestelde lijnen verwachten – bij
minder groei, neemt het aantal schuldhulpverleningstrajecten toe en vice versa – maar in
werkelijkheid volgen de lijnen elkaar grotendeels. Het illustreert de vertraging van
gemiddeld circa vijf jaar34 tussen de stand van de economie en de ontwikkeling van het
aantal schuldregelingen.

31

Zie bijvoorbeeld: Huishoudens in de rode cijfers 2015, Panteia
Amsterdam meldt spectaculair lager gemiddeld schuldbedrag dankzij Vroegsignalering (NVVK 2020)
33 In de Programmabegroting 2021 (indicator 10D1.c) wordt bij recidive gekeken naar een termijn van
3 jaar. Dat percentage lag in Leiden in 2019 op 1% (slechts 3 recidivegevallen). Het landelijke cijfer is
niet beschikbaar
34
De ervaring leert dat mensen gemiddeld vijf jaar wachten voordat zij hulp zoeken (Bron: Nibud
2019)
32
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Aantal klanten SHV & economische ontwikkeling (Bbp)
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Een harde verklaring voor bovenstaande constatering ontbreekt, maar er zijn wel
aanwijzingen die een en ander tot op bepaalde hoogte verklaren. Om te beginnen lijkt het
dat economische neergang niet direct leidt tot de toename van de schuldenproblematiek. Bij
economische tegenwind halen de meeste mensen waar nodig in eerste instantie de
broekriem aan en kijken waarop valt te bezuinigen. Voor velen is het de tering naar de
nering zetten voldoende. Velen maken in crisistijd bewust minder ondoordachte keuzes die
tot onnodige extra kosten leiden. De kans dat schulden daardoor toenemen wordt daarmee
voor een groot deel weggenomen. Voor anderen duurt het soms even voordat de omvang
van de noodzakelijke besparingen doordringt. Economie is psychologie. In de praktijk blijken
mensen de werkelijkheid in eerste instantie – en vaak te lang – te ontkennen. Ook
overschatten ze de eigen mogelijkheden om dit te beheersen. Het kost tijd voordat mensen
dit beseffen. Achterstanden hebben zich dan regelmatig al opgehoopt tot problematische
proporties. De algemene verwachting is dat als gevolg van corona het aantal
schuldhulpverleningstrajecten de komende jaren stevig zal gaan toenemen.
De kosten voor schuldhulpverlening betreffen voornamelijk de uitvoering. Of beter gezegd,
de kosten voor de medewerkers van de Stadsbank in Leiden, die verantwoordelijk zijn voor
de curatieve schuldhulpverlening voor de inwoners van de gemeente Leiderdorp. Deze
kosten zijn verdisconteerd in de totale kosten voor de uitvoeringsorganisatie Werk &
Inkomen, en als zodanig onderdeel van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen
Leiden en Leiderdorp. In de DVO werken we met een systeem van voor- en nacalculatie,
gebaseerd op de feitelijke kosten van de uitvoeringsorganisatie. Een feitelijke daling of
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stijging van het aantal klanten zie je financieel dus niet direct terug in de kosten, simpelweg
omdat een beperkt aantal klanten meer of minder niet direct gevolgen heeft voor de
formatieve bezetting van de Stadsbank (inelasticiteit).
Preventie: Eerste Hulp Bij Geldzorgen
We zetten in op preventie: bijvoorbeeld door het team Eerste Hulp Bij Geldzorgen (EHBG,
voorheen Snelle Hulp Bij Schulden) en, voor ondernemers die geraakt worden door de
gevolgen van corona, de ondernemersdesk. Daartoe zijn met een aantal lokale en regionale
partijen waar vaak sprake is van betalingsachterstanden afspraken gemaakt over
vroegsignalering en tijdige interventie.

neemt hulp aan

Cijfers: 2020

42

bereikt
zorgwekkend
aantal signalen

772

260
niet-zorgwekkend

169

neemt hulp niet aan

127

niet bereikt

91

512
In 2020 ontving het team 772 signalen. Op basis van diverse criteria werden daaruit de 260
meest zorgwekkende meldingen geselecteerd. Meldingen van huishoudens die al bekend
waren bij Stadsbank of Incluzio, werden doorgestuurd naar de betrokken
(schuld)hulpverlener. In bijna 65% van de meldingen slaagde het team erin om in contact te
komen met de inwoner. Dit wordt op verschillende manieren geprobeerd; brief, telefoon, email, voordeurbezoek (in tijden van corona). Daarvan nam 25% hulp aan.
Het team EHBG krijgt van zorgverzekeraars, woningcorporaties, water- en
energieleveranciers en andere schuldeisers een melding als hun klant of huurder een
betalingsachterstand heeft. Sociaal werkers en schuldhulpverleners van het EHBG-team
proberen vervolgens met de inwoner in contact te komen, en bieden hulp en ondersteuning.
EHBG bereikt naast de typische vroegsignaleringsdoelgroep (inwoners bij wie de financiële
problemen nog relatief beheersbaar zijn) ook een ‘zwaardere’ doelgroep: inwoners die al
veel langer en steviger in de schulden zitten. We verwachten bovendien dat EHBG en andere
vormen van schuldpreventie leiden tot een extra besparing op de lange termijn. Uiteraard is
er een stevig voorbehoud in verband met de verwachte extra instroom vanwege de
coronacrisis. het overzicht verloren zijn, murw geworden zijn, niet meer het geloof hebben
er ooit nog uit te komen en om die reden geen hulp zoeken.
Door het schuldhulpverleningsproces efficiënter in te richten kunnen we een bezuiniging
realiseren of de winst inzetten ten behoeve van de client door meer uren per client te
besteden. Een voorbeeld hiervan is het aan te sluiten op het Schuldenknooppunt van de
NVVK. Via dit automatiseringssysteem communiceren schuldhulpverleners snel en uniform
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met schuldeisers. Dit scheelt enorm veel brieven, mails en telefoontjes. We kunnen
bovendien EHBG nog effectiever en efficiënter maken door proportioneler eropaf te gaan en
het aantal signaalpartners uit te breiden. Bijvoorbeeld door in de toekomst ook te acteren
op betalingsachterstanden bij particuliere verhuurders en zo huisuitzettingen in de
particuliere sector (en het bijbehorende leed) te voorkomen.
Schuldhulp heeft naast wonen een directe link met participatie, welzijn, gezondheid en
veiligheid. Zelden hebben mensen die zich melden voor schuldhulpverlening uitsluitend een
financieel probleem. Mensen met geldproblemen hebben vaak te maken met chronische
stress en ziekte. Ook zijn ze vaak minder gelukkig en minder goed in staat om beslissingen te
nemen35. De laatste jaren heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat schuldenstress
de arbeidsdeelname negatief beïnvloedt. Enkel het ervaren van deze stress maakt mensen al
minder productief en minder in staat tot het behouden van werk.

Minimabeleid en bijzondere bijstand
Het minimabeleid raakt onze kwetsbaarste inwoners. In onze gemeente behoren circa 760
huishouders, oftewel 1 op de 15 huishoudens, tot de doelgroep36. Hiervan moeten 430
huishoudens vier jaar of langer rondkomen van een laag inkomen. In 2017 groeiden ruim
300 minderjarige kinderen op in een minimahuishouden37.
We willen dat iedereen, onafhankelijk van zijn of haar inkomen, mee kan doen. Soms lukt dit
(tijdelijk) niet. Bijvoorbeeld doordat inwoners financiële belemmeringen ervaren. Deze
belemmeringen willen we met het minimabeleid zoveel mogelijk wegnemen. Daarnaast
willen we voorkomen dat mensen in armoede belanden óf hen er weer zo snel mogelijk uit
laten komen. Recent (juni 2020) is het minimabeleid herzien en door de raad vastgesteld. De
focus van het minimabeleid lag daarvoor voornamelijk op ‘symptoombestrijding’ met relatief
generieke instrumenten. Met het nieuwe minimabeleid is het doel niet enkel de situatie te
verzachten, maar toewerken naar een structurelere oplossing om iemands persoonlijke
situatie te verbeteren. We leveren meer maatwerk. Maatwerk betekent dat de oplossing die
we bieden beter aansluit bij de individuele situatie van de persoon of het huishouden en
bijdraagt aan het wegnemen of verminderen van de belemmeringen die mensen ervaren om
mee te kunnen doen. We kijken niet langer alleen naar waar iemand recht op heeft, zoals
het afgelopen jaren bij de toekenning van regelingen is gegaan, maar ook naar wat er
daadwerkelijk nodig is om ervoor te zorgen dat iemands situatie verbetert.
De beleidswijziging heeft een positief effect op de begroting. De nieuwe manier van werken
en het anders organiseren van minimaondersteuning levert vanaf 2021 naar verwachting
een jaarlijkse besparing op van € 25.000. Een wenselijke ommekeer, daar de kosten van
minimaondersteuning en bijzondere bijstand de afgelopen flink zijn opgelopen.

35

Luijben, G. et al. Armoede, chronische stress en gezondheid in de gemeente. Bilthoven: RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019
36
We spreken in onze gemeente van een minimahuishouden wanneer het inkomen maximaal 120%
van het wettelijk sociaal minimum bedraagt. Dat komt neer op € 2.020 bruto voor gehuwden en €
1.478 bruto voor alleenstaanden
37
Armoedemonitor Leiderdorp 2017
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Kosten Beschermingsbewind
Beschermingsbewind wordt opgelegd door de rechter en veelal uitgevoerd door
commerciële bewindvoerders. De gemeente betaalt echter in veel gevallen de rekening
vanuit de bijzondere bijstand, namelijk wanneer de inwoner een laag inkomen heeft. Met
name door de toename van bewindvoering lopen de kosten van bijzondere bijstand op. De
oorzaak van die kostenstijging is dat sinds 2014 ook mensen met problematische schulden
onder bewind kunnen komen te staan. Voor die tijd ging het alleen om mensen met
bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of dementie. Van beschermingsbewind is
sprake wanneer iemand die niet zijn eigen huishoudboekje kan beheren, door de rechter
een bewindvoerder krijgt toegewezen. Die krijgt de zeggenschap over de inkomsten en
uitgaven. De uitgaven voor beschermingsbewind stijgen al jaren in zowel Leiderdorp als
Nederland. In de periode 2018-2020 bedroegen de jaarlijkse uitgaven € 91.696, € 112.448
respectievelijk € 130.998. Met onder andere de invoering van een bewindvoerdersdesk en
een convenant met bewindvoerders poogt de gemeente meer grip te krijgen op de in- en
uitstroom en kosten van bewind. De verwachting is dat de kosten voor bewindvoering
blijven stijgen. Hooguit zullen kosten hiermee stabiliseren.

Re-integratie (R&W, JA-projecten) en garantiebanen
Uit diverse rapporten komt naar voren dat de hoge verwachtingen die het kabinet destijds
had van de decentralisatie op het gebied van Werk & Inkomen niet zijn uitgekomen. De
werkelijkheid blijkt weerbarstig. Volgens de landelijke evaluatie van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) uit 2019 zijn de beoogde doelen slechts in beperkte mate gerealiseerd.
Voor sommigen pakt het zelfs averechts uit. Het positieve effect op de kans op (regulier)
werk geldt met name voor een kleine groep, de jonggehandicapten. De klassieke
doelgroepen merken nauwelijks verbetering, terwijl de Wsw-doelgroep onder de
Participatiewet juist een kleinere kans op werk heeft38. Om de gevolgen hiervan te
minimaliseren is het bestaande beleid voor uitvoering van de Participatiewet en
aanverwante regelingen in 2020 bijgesteld. In het herijkte Beleidsplan Participatiewet
Leiderdorp 2020 zijn daartoe nieuwe accenten gelegd, bestaande doelen herbevestigd en
waar nodig extra middelen beschikbaar gesteld. Het beleid blijft zich richten op de
ondersteuning van de kwetsbaarste groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
en legt waar nodig verbindingen met andere (sub)domeinen.
Re-integratiebudget

De gemeente ontvangt middelen om mensen te begeleiden naar werk. Het budget voor de
klassieke doelgroep (mensen die we onder de oude Wet Werk en Bijstand (WWB) al kenden)
maken sinds 2019 onderdeel uit van het cluster Werk en inkomen van de Algemene
Uitkering van het Gemeentefonds en zijn als zodanig niet meer te herleiden. Voor de nieuwe
doelgroepen39 ontvangen we een apart budget, door middel van een integratie-uitkering. De
middelen voor de kosten van de Wsw worden vanaf 2017 direct aan de werkgemeente in
plaats van de woongemeente overgemaakt. Voor Leiderdorp is dit de gemeente Leiden. Met
38

Voor een uitvoeriger toelichting verwijzen we naar het door de gemeenteraad op 12 oktober
vastgestelde Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020, te vinden via
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/samen_leiderdorp/werk_en_inkomen
39
De instroom in de Wsw is per 2015 gestopt. De Wajong staat per hetzelfde jaar alleen nog open
voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsgehandicapt zijn. De uitvoering ligt bij het UWV
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de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is tegelijkertijd een bezuiniging
doorgevoerd op de rijksmiddelen voor re-integratie. Het participatiebudget is verlaagd van
€ 1.400 miljoen in 2010 naar circa € 500 miljoen per jaar vanaf 2018. In een recent
onderzoek in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) berekende
Berenschot het tekort op de benodigde (rijks)middelen voor begeleiding en re-integratie van
de klassieke doelgroep op jaarlijks € 1.100 miljoen en van de nieuwe doelgroep op minimaal
€ 44 miljoen, oplopend tot € 86 miljoen in 2026. In de jaren erna loopt het tekort voor de
nieuwe doelgroep op naar € 195 miljoen structureel40. De gemeenten weten door inzet van
eigen middelen dit tekort slechts in beperkte mate te compenseren.
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Re-integratie en Werkgeversdienstverlening

De afdeling Re-integratie en Werkgeversdienstverlening (R&W), voorheen bekend als Reintegratie Leiden, is onderdeel van DZB Leiden en uitvoerder van re-integratietrajecten voor
de reguliere doelgroep (niet zijnde jongeren en statushouders). Daarnaast zijn er binnen DZB
nog teams actief die zich vooral bezighouden met de invulling van garantiebanen (ook wel:
diensten) en beschut werk op grond van de Participatiewet. Elk kwartaal levert R&W
managementcijfers aan, die zijn opgenomen in de kwartaalstatistieken van de gemeente
Leiden. Deze worden gedeeld met de gemeenteraad.
In principe worden alle mensen met een bijstandsuitkering die jobready zijn, toegeleid naar
R&W, dan wel – als ze jonger zijn dan 27 jaar, statushouder of een taalachterstand hebben –
naar een van de zogenaamde JA-projecten (respectievelijk JA, JAS en JA-plus). Bij de
effectiviteit van re-integratie kijken we vooral naar het percentage deelnemers dat succesvol
40

Berenschot, Beschikbare en benodigde financiële middelen voor de Participatiewet, 27 april 2021
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uitstroomt naar werk of opleiding. In onderstaande grafiek is in 2020 duidelijk de negatieve
invloed van de coronamaatregelen zichtbaar. Dit effect is bij jongeren groter dan bij de
reguliere doelgroep. Dat sluit aan bij landelijke cijfers, waaruit blijkt dat vooral jongeren
(tijdelijk) worden geraakt41.
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Jongeren zijn vaker dan andere groepen werkzaam in sectoren die hard zijn getroffen door
de maatregelen tegen corona, zoals de horeca of de detailhandel. Bovendien hebben ze
meer dan andere leeftijdsgroepen een flexibel arbeidscontract.

Bron: CBS, bewerking NOS
41

Onder meer Jeugdmonitor CBS, maart 2021
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Wsw oud en beschut werk nieuw
Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 stopte de instroom in de Wsw –
die we vanaf die datum om die reden Wsw-oud noemen. Dat betekent dat op termijn de
Wsw door onder meer natuurlijk verloop zal uitfaseren. Doel van de Participatiewet is om
werknemers met een arbeidsbeperking toe te leiden naar zo regulier mogelijk werk. Voor
wie dit (nog) niet haalbaar is, creëren we beschut werkplekken (nieuw). De huidige Wswwerknemers behouden hun baan. Het lokale beleid is met vaststelling van het Beleidsplan
Participatiewet Leiderdorp 2020 in oktober 2020 geactualiseerd.
Ontwikkeling Wsw-oud en omvang gemeentelijke bijdrage
De afname van het aantal mensen dat werkzaam is op grond van de oude Wsw is zichtbaar
in onderstaande grafiek. We zien tevens dat de extra gemeentelijke bijdrage – bovenop de
middelen van het rijk voor de Wsw – per standaard eenheid (SE42) een stijgende trend laat
zien. Dit wordt mede veroorzaakt door de bezuinigingen van het rijk op de Wsw en de
gedaalde verdienfactor (de netto toegevoegde waarde) als gevolg van de uitstroom van de
productiefste medewerkers binnen de sociale werkvoorziening. Dat laatste is overigens een
van de doelen van het rijk. In de periode 2011-2019 hebben de gemeenten ruim € 1.100
miljoen bijgelegd om de tekorten bij sociale werkvoorzieningsbedrijven als gevolg van de
bezuinigingen van het rijk te dekken43.

Gemeentelijke bijdrage Wsw-oud en aantal SE per jaar
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42

De Standaard Eenheid of SE is de in Wsw-land gebruikte eenheid, vergelijkbaar met de fte (fulltimeequivalent), die de omvang van een functie aangeeft
43
Berenschot, Beschikbare en benodigde financiële middelen voor de Participatiewet, 27 april 2021
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Realisatie beschut werk nieuw
Het realiseren van nieuwe beschut werkplekken komt moeizaam op gang, hoewel we het
afgelopen jaar wel enige versnelling zien. Dit is overigens niet alleen het lokale beeld, maar
ook het landelijke. In het beleid volgen we de richtlijn van het Rijk bij invoering van de
Participatiewet, waarbij voor elke drie werknemers die uitstromen uit de oude Wsw we één
nieuwe beschut werkplek realiseren. De werkelijkheid bleek de eerste jaren weerbarstig. Dat
hing voor een belangrijk deel samen met het feit dat slechts weinigen een indicatie beschut
werk ontvingen en vooral jongeren met een beperking gebruik maakten van andere
instrumenten (vooral garantiebanen). De laatste jaren zien we het aantal langzaam maar
gestaan groeien. De verwachting is dat dit de komende jaren door zal zetten. Het in het
Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020 genoemde streven eind 2021 een aantal van zes
beschut werkplekken te hebben gerealiseerd, lijkt in overleg met uitvoerder DZB haalbaar.
Beschut werkplekken
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8

# gerealiseerde beschut werkplekken
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# o.b.v. formule 1 voor 3
volgens ministeriële richtlijn
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Bron: Ministeriële Regeling vaststelling aantallen beschut (tot 2021); Regeling Participatiewet, IOAW
en IOAZ (vanaf 2021); kwartaalstatistieken gemeente Leiden

Statushouders en Wet Inburgering
De nieuwe Wet inburgering is een feit. Per 1 januari 2022 krijgen gemeenten de regie over
de uitvoering van de inburgering. Het doel van de nieuwe Wet inburgering is dat alle
inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse
samenleving, het liefst door middel van betaald werk. Gemeenten worden verantwoordelijk
voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende de inburgering.
Gemeenten krijgen nieuwe taken om de regiefunctie in het stelsel te kunnen vervullen, zoals
het opstellen van een persoonlijk plan inburgering en participatie, het aanbieden van
leerroutes en het monitoren van het inburgeringstraject. Ook moeten gemeenten
bijstandsgerechtigde asielstatushouders gedurende de eerste 6 maanden financieel
ontzorgen door het betalen van vaste lasten en de zelfredzaamheid van
inburgeringsplichtigen stimuleren. Project JAS van de gemeente Leiden voert het
inburgeringsprogramma uit voor de Leidse regio en Incluzio Leiderdorp biedt lokaal
maatschappelijke begeleiding en begeleiding bij huisvesting. Hier staan rijksmiddelen
tegenover.
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Onze uitgaven voor de uitvoering van de Wet inburgering hangen samen met het aantal
inburgeringsplichtige asielzoekers dat in onze gemeente komt wonen. De rijksoverheid
bepaalt elk half jaar het aantal statushouders dat elke gemeente moet huisvesten: de
gemeentelijke taakstelling. Het COA koppelt statushouders aan een gemeente. Daarbij kijkt
het COA waar zij de beste kansen hebben om een nieuw leven op te bouwen en bij te dragen
aan de maatschappij. De huisvestingstaakstelling fluctueert enorm (zie tabel). Als gevolg
daarvan kunnen er grote verschillen ontstaan tussen de totale uitvoeringskosten per jaar. De
huisvestingstaakstelling wordt beïnvloed door nationale en internationale ontwikkelingen.
De definitieve taakstelling wordt slechts een halfjaar van tevoren bekend gemaakt aan
gemeenten. Dit maakt het moeilijk vroegtijdig te anticiperen.
Huisvestingstaakstelling statushouders Leiderdorp

Periode
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1e helft
11
22
32
21
21
10
9
21

2e helft
15
24
37
16
18
10
10
17

Totaal
26
46
69
37
39
20
19
38
294
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Bijlage 1: knoppen Wmo
Algemeen
Wmo-communicatiecampagne
Inwoners bewuster maken van gevolgen van een beperking
en/of ouder worden. De mogelijkheden om hierop voor te
sorteren, bijvoorbeeld bij woningaanpassingen of tijdige
verhuizing. Informeren over de uitgangspunten binnen de
Wmo.
Integrale aanpak versterken binnen
Organiseren van een betere samenwerking tussen diverse
gemeentelijk domeinen door
domeinen worden door wet en regelgeving nog wel eens
bijvoorbeeld toepassen doorbraak
belemmerd. Met name met uitzonderingssituaties moet
methode
sterker vanuit de bedoeling/omgekeerde toets gewerkt
worden. Met als centrale vraag: wat is nu nodig om in deze
situatie een doorbraak te forceren om te werken aan
herstel/hervatten van gewone leven/normaliseren.
Versterken zorg en ondersteuning
Vergrijzing en langer thuis wonen. Leiderdorp heeft tot 2040
rondom Senioren (grote gebruikers
te maken met en enorme vergrijzing. Hierop gerichter beleid
groep Wmo)
inzetten:
- creëren van voldoende woonzorglocaties als thuis
wonen niet langer gaat.
- versterken van netwerk rondom zorg van mensen die
ondersteuning nodig hebben ( HA,
praktijkverpleegkundigen en de sociale basis vanuit
Incluzio e.d.).
- bevorderen doorstroming naar gelijkvloerse woningen
Gerichter ondersteuning inzetten t.b.v. meer zicht krijgen op langdurige gebruikers van begeleiding.
bepaalde doelgroepen
Onderzoeken van vormen van levensloopbestendige
ondersteuning. Zijn bij deze groep inspanningen gericht op
behalen van resultaat nog realistisch of is behouden van
stabiliteit het doel? Onderzoeken op welke wijze deze
vormen van ondersteuning kunnen worden georganiseerd.
Woningaanpassingen
Onderzoek naar mogelijkheden voor
- Onderzoeken of het primaat van verhuizen vaker kan
afwijzen aanvragen woningaanpassing
worden ingezet
en/of uitbreiden van lijst algemeen
- groter beroep op financiële mogelijkheden
gebruikelijk woonvoorzieningen
/voorzienbaarheid/eigen kracht door o.a. in alle
toegangsgesprekken met oudere inwoners te vragen
of zij zijn voorbereid op later/ of zij hier hulp bij nodig
hebben
- onderzoeken de mogelijkheid tot Blijversleningen die
inwoners stimuleren zelf hun huis toekomstbestendig
te maken
- bepaalde woningaanpassingen algemeen gebruikelijk
maken, waarbij criteria is dat deze vrij verkrijgbaar zijn
bij bouwmarkten en/of thuishulpwinkels .
Wonen nadrukkelijker thema Wmo
- mensen die geen dak boven hun hoofd hebben leveren
maken
de gemeente extra kosten op.
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-

sneller huisvesten van (spoedzoekers en tussen wal en
schip cliënten) leidt tot lagere (zorg)kosten en levert
een maatschappelijk hoger rendement op, omdat
mensen sneller instaat zullen zijn hun leven weer op
orde te krijgen.
Depot hulpmiddelen
Onderzoeken (eventueel met regiogemeenten) naar de
mogelijkheid tot hergebruik depot van Wmo voorzieningen.
Hergebruik kan zo worden duurzaam zijn en gestimuleerd.
Kosten van de opslag, beheer en klein onderhoud moeten
hier wel tegen opwegen
Hulpmiddelen
Beperking in de uitgifte van elektrische Onderzoeken waarom de uitgifte van fietsen toeneemt (van
(driewiel)fietsen
een uitgifte van 5 fietsen in 2015 tot 18 uitgaven in 2020). Op
basis van onderzoek eventueel aanpassen van
verstrekkingsbeleid of kunnen werken met “fietsenpool”.
Huishoudelijke ondersteuning
Zelfredzaamheidscoach/ergotherapeut Voorschoten onderzoekt de mogelijkheid om en
coach/ergotherapeut in te zetten in het geval dat mensen
zelfredzaam lijken of met eenvoudige aanpassingen
zelfredzaam kunnen worden. De coach geldt in dit geval als
voorliggende voorziening. De verwachting is dat dit een
drempel kan zijn voor inwoners met een hoger inkomen.
Geen HO toekennen bij eerder eigen
Maatregel geadviseerd door de VNG, waarover nog geen
hulp of voldoende financiële middelen jurisprudentie is maar de verwachting is dat dit stand houdt
– grens Wet opzoeken
voor de rechter. Wanneer een inwoner huishoudelijke
ondersteuning aanvraagt via de gemeente, maar aangeeft
eerder zelf een hulp te financieren, kan afgewezen worden op
basis van zelfredzaamheid (inwoner was eerder in staat
ondersteuning zelf te organiseren). Hierbij moet wel
onderzocht worden of in de tussentijd geen veranderingen in
de persoonlijke situatie van de persoon hebben
plaatsgevonden.
Geen HO toekennen bij voldoende
De gemeente Krimpen aan den IJssel wijst inwoners met
financiële middelen – grens Wet
voldoende financiële middelen af voor de voorziening HO.
opzoeken
Hier wordt een grens van 200% van het minimuminkomen
gehanteerd voor inwoners onder de 65 jaar en een
minimuminkomen van 150% voor inwoners boven de 65 jaar.
Incluzio zou in dat geval naar de financiële gegevens van
inwoners moeten vragen en dit ook op in het verslag van het
gesprek moeten opnemen. Op grond van de Wmo mag geen
inkomenspolitiek gevoerd worden, Krimpen en de VNG
verwachten echter dat er een kans is dat de aanpak
standhoudt voor de rechter.
Budgetplafond hanteren / werken met Aanvragen niet meer toekennen wanneer het plafond is
wachtlijsten – grens Wet opzoeken
bereikt, m.u.v. noodzakelijke aanvragen en/of werken met
wachtlijsten (suggesties van VNG)
Begeleiding
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Onderzoeken of het financieel tot een
besparing leidt begeleiding door
Incluzio uit te breiden

Onderzoeken of het wenselijk is en tot een besparing leidt alle
basis-begeleiding bij Incluzio Leiderdorp als voorliggende
voorziening onder te brengen en vanaf 2023 alleen
specialistische begeleiding in te kopen.
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Bijlage 2: knoppen Jeugdhulp
Interventies die passen binnen de regionale inkoop- en beleidsagenda
Inzet begeleiding beperken
Voor het onderdeel
Gereed. De kaders zijn van kracht per
ambulante jeugdhulp worden 1 oktober 2020. Werkgroep
kaders gesteld om de
monitoring is per oktober actief, hierin
toenemende wachttijden voor zijn trekkers van segment 4 en 5 en
begeleiding terug te dringen.
TWO vertegenwoordigd. Er is een
Dit moet enerzijds voorkomen Q&A opgesteld en vragen van
dat gemeenten extra
jeugdhulpaanbieders zijn beantwoord.
financiële middelen
Met het JGT zijn verschillende
beschikbaar hoeven te stellen gesprekken gevoerd over de gevolgen
om aan de toenemende
van de kaders. Informatie over de
begeleidingsvraag te voldoen. kaders aan het onderwijs, de GI’s,
Anderzijds beoogt het een
huisartsen en POH’s volgt in
kwaliteitsverbetering, doordat november.
ook duidelijk gesteld wordt
Er zijn momenteel nog onvoldoende
welke begeleidingsvormen
monitoringsgegevens beschikbaar om
onder jeugdhulp vallen en ook te zien of de inzet van begeleiding is
welke begeleidingsvormen
gedaald als gevolg van de gewijzigde
daar niet onder vallen.
kaders. In januari volgt uit de evaluatie
een advies over mogelijke aanpassing
van de kaders. Dan is ook meer zicht
op het effect van de kaders in Q4
omdat facturatie over dat kwartaal
pas in januari volledig is.
Duo behandeling Ernstige
Op dit moment is EED nog 1
De prognose is dat door de verlaging
Enkelvoudige Dyslexie (EED)
op 1 we willen onderzoeken
van de tarieven met ingang van 1
welke mogelijkheden er zijn
januari 2020 een structurele besparing
voor duo behandelingen.
gerealiseerd wordt van ca. € 35.000
per jaar. Deze besparing compenseert
het tekort voor de EED-sector dat aan
het begin van dit jaar begroot was.

Heroverweging inzet
echtscheidingsproblematiek

De vraag is of middelen vanuit
jeugdhulp gebuikt moeten
worden als er sprake is van
echtscheiding. Immers ouders
weigeren vaak hulp terwijl zij

Op 29 oktober jl. heeft overleg met de
werkgroep EED plaatsgevonden over
de inzet van DUO behandelingen en
andere innovatieve ideeën die kunnen
leiden tot besparing, uiteraard met
behoud van kwaliteit van het
aanbod. Januari 2021 worden de
opties nader uitgewerkt.
De maatregel is verder uitgewerkt. Bij
de aanbieder met het grootste volume
echtscheidingsaanbod wordt op dit
moment een inventarisatie gedaan in
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ook een verantwoordelijkheid het kader van mogelijke afbouw van
hebben.
aanbod.
Stapeling van zorg
De Leidse regio geeft de TWO Om inzicht te krijgen in de stapeling
de opdracht om een
van zorg, en het verloop van
onderzoek te toen naar
zorgtrajecten wordt een verdiepend
zorggebruik kan inzicht
dashboard ingericht. Het streven is om
worden verkregen in de
dit dashboard eind dit jaar online te
stapeling van zorg, duur,
hebben. Aan de hand van de data uit
intensiteit en opeenvolging
dit dashboard zal een analyse van de
van trajecten in de Leidse
stapeling van zorg gedaan worden en
regio . Waarbij inzicht
kan sturing ingericht worden.
gegeven wordt waar dit wel
noodzakelijk is geweest en
waarbij niet.
Kaders voor Kinderdagcentra We zien de vraag naar KDC’s
Kaders zijn gereed. Er is
(KDC)
toenemen en dat ze niet altijd overeenstemming met de aanbieders.
voor de doelgroepen en het
De kaders worden, na
doel gebruikt worden
overeenstemming van het PHO
waarvoor ze zijn opgezet :
Maatschappij, ingevoerd.
dagbesteding en behandeling. Kinderen gaan
Leidse regio: Startsessie met
namelijk vaker dan volgens
jeugdhulpaanbieders en KDV partijen
de indicatie nodig is. In een
is georganiseerd. Gezamenlijk met
aantal gevallen is dat omdat
Gemiva wordt er gericht gezocht naar
er gebrek is aan passende
reguliere BSO, zodat de naschoolse
kinderopvang.
voorziening gesloten kan worden.
Interventies die onderdeel zijn van de ontwikkeling van de Toegang
Praktijkondersteuner
Leidse regio: pilots worden
huisartsen (POH) GGZ jeugd
voortgezet. De grootste opgave ligt
bij de huisartsen
hier bij de gemeente Leiden.
Momenteel worden acties
ondernomen om de realisatie te
versnellen.
Kwaliteitsmedewerker
verwijzingen

Inzetten van een
kwaliteitsmedewerker ten
einde de kwaliteit van
verwijzingen te verbeteren en
daarmee te sturen op inzet
voorliggende voorzieningen,
zo licht als kan en
normaliseren. Deze
functionaris kan op
verschillende plekken worden
ingezet, onder andere bij:
Gemeentelijke toegang
(JGT’s)

Het gereserveerde bedrag van €
80.000 voor de hele regio HR is
onvoldoende om de plannen van
beide subregio’s/ alle gemeenten te
bekostigen.
Een voorstel is nodig om de inzet van
de Transformatiemiddelen te verdelen
en daarmee dus ook de ambitie te
bepalen (van deze en andere
maatregelen waar inzet voor nodig is).
Leidse regio: profiel voor
kwaliteitsmedewerker is gereed. Er is
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Kostenbewustzijn toegang
JGT

Toegang GI’s (in
relatie tot onderzoek
alternatieve hulpvormen)
Niet gecontracteerde
zorg
Het JGT inzicht geven in de
kosten trajecten na
doorverwijzing en de uitgaven
van PGB

iemand aangenomen die half januari
2021 is gestart.

Leidse regio: In de verlenging van het
contract met de coöperatie is
afgesproken dat zij uiterlijk op 1
oktober een plan van aanpak
indienen: hoe zij werken met en
verhogen van Kostenbewustzijn bij
medewerkers van Toegang invullen.
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Bijlage 3: knoppen Werk & Inkomen
Strengere toegang
(minder instroom)
en controle

Meer uitstroom

Minder
garantiebanen

Minder geld voor
re-integratie

Andere prioritaire
groepen

Gebundelde Uitkering Participatiewet/IOAW/IOAZ/Bbz
Bij de aanvraag van een uitkering kan scherper worden gekeken of mensen in
aanmerking komen voor een uitkering. De winstverwachting is echter beperkt,
omdat dit feitelijk al gebeurt. Als je recht hebt op een uitkering kun je nu
eenmaal niet geweigerd worden. De keerzijde van dezelfde medaille is een
steviger controle van mensen in de uitkering. Daar zitten morele en praktische
grenzen aan (zie toeslagenaffaire en de kwestie gemeente Wijdemeren). De
ervaring van de sociale recherche leert bovendien dat bv. de jaarlijkse
thematische controles relatief weinig opleveren.
De effectiefste manier om te besparen op de BUIG is door meer mensen te
laten uitstromen uit de uitkering, naar (gesubsidieerd) werk of scholing. De
keuze kan zijn hier extra middelen voor beschikbaar te stellen, te kiezen voor
de bewezen effectiefste instrumenten, en/of de doelgroepen met de grootste
kans op een duurzame uitstroom. Zie re-integratie.
Op basis van het Sociaal Akkoord van april 2013 tussen kabinet en sociale
partners is afgesproken tot 2026 125.000 additionele banen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. De gemeente Leiderdorp draagt
hieraan bij als werkgever door mensen op een garantiebaan te plaatsen binnen
de organisatie, én door het streven zo veel mogelijk Leiderdorpers (via DZB of
anderszins) uit de doelgroep te plaatsen. Elke garantiebaan vergt echter de
inzet van een loonkostensubsidie (lks), die drukt op het BUIG-budget en in
theorie kan voortduren totdat iemand met pensioen gaat (of het rijksbeleid
wijzigt). Je kunt kiezen voor een minder ambitieuze inzet.
Belangrijk nadeel is dat je daarmee een kwetsbare groep raakt, die veelal geen
alternatief heeft. Bovendien valt de besparing op de lks weg tegen de extra
kosten van de uitkering, waar het merendeel een beroep op zal moeten doen.
Ook sociaal en maatschappelijk gezien is het de vraag of je deze weg op moet
gaan, los van de afspraken die daarover zijn gemaakt (in beleid én akkoord).
Re-integratie R&W
Op grond van artikel 7, eerste lid, en artikel 10, eerste en tweede lid
Participatiewet is de gemeente verplicht tot ondersteuning naar
arbeidsinschakeling van mensen met een uitkering en nietuitkeringsgerechtigden (Nuggers). De wijze waarop en in welke omvang de
gemeente hier invulling aan geeft, behoort tot de vrije beleidsruimte. Het kan
dus ook soberder. Minder geld leidt tot minder trajecten, minde uitstroom en
hogere uitkeringslasten. Bovendien bestaat het risico dat we als gemeente het
beschikbare rijksbudget overschrijden en eigen middelen moeten inzetten
(eigen risico van gemeenten). In het uiterste geval kan het leiden tot de situatie
waarin de gemeente aanspraak moet maken op de vangnetregeling, waardoor
de gemeente verplicht is actie te ondernemen om de overschrijding terug te
dringen.
Vanaf 2015 richten we ons op de kwetsbaarste groepen, de mensen met een
loonwaarde tussen 20 en 80% van het wettelijk minimumloon (wml). Door de
grotere afstand tot de arbeidsmarkt van deze groepen is arbeidstoeleiding niet
alleen complexer en kost het meer tijd, maar vergt het ook de inzet van meer
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begeleiding en ondersteuning. Je kunt er ook voor kiezen de groepen met de
kortste afstand als prioritaire groep te nemen, waarmee je sneller (en
goedkoper) een uitstroom uit de uitkering kan bewerkstelligen.
Op papier is dit een mogelijke keuze, maar in de praktijk zitten er nauwelijks
mensen zonder problematiek of in de bijstand. Bovendien kunnen de mensen
met geen of nauwelijks afstand tot de arbeidsmarkt vaak zelf of met een klein
duwtje werk vinden.
Inzet van bewezen
Bij re-integratie stemmen we de inzet van instrumenten zo veel mogelijk af op
effectieve
de situatie en behoeften van de werkzoekende (maatwerk). Niet elk instrument
instrumenten
is echter even effectief (qua uitstroom of duurzaamheid). Je kunt ervoor kiezen
de focus te leggen op bewezen effectieve instrumenten, naar voorbeeld van de
aanpak van Project JA in de Leidse regio. Er zijn de nodige onderzoeken naar de
effectiviteit van instrumenten beschikbaar, terwijl we eveneens de ervaringen
uit de praktijk bij DZB kunnen meenemen. Dit laatste doen we feitelijk al. Het
kan misschien wel nog gestructureerder worden ingezet, en de effectiviteit
beter onderbouwd.
Meer
Bij vrijwel alle mensen in de bijstand is sprake van de aanwezigheid van
samenwerking in
meerdere problematieken. Dat varieert van bv. schulden, verslaving,
voorveld (aanpak
opvoedproblemen en eenzaamheid. Veel van die problemen kunnen een
multiproblematiek), belemmering vormen bij het vinden van en behouden van (betaald) werk of
waardoor minder
leiden tot vroegtijdige uitval gedurende het traject. Daar wordt
uitval
vanzelfsprekend al rekening mee gehouden bij de inzet van een traject.
Intensivering van de integrale samenwerking met andere partijen in het
voorveld kan ertoe leiden dat de impact van de problematiek vermindert en
beheersbaar wordt, waardoor minder mensen uitvallen en vaker duurzaam
uitstromen.
Wsw + beschut werk
Minder beschut
Beschut werk nieuw is een relatief kostbaar en langlopend instrument. Met de
werk
kosten van één beschut werkplek kun je diverse trajecten bekostigen voor
mensen met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt.
Minder inzet van beschut werk raakt echter de kwetsbaarste groep en is om die
reden alleen al kwestieus. Bovendien betekent het dat mensen langdurig
gebruik zullen blijven maken van een uitkering, waardoor de ‘winst’ voor een
belangrijk deel weer wegvloeit. Zij nemen niet actief deel aan de inclusieve
samenleving en zullen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op
andere plekken opduiken en een intensiever beroep doen op voorzieningen op
andere domeinen.
Minimabeleid
Inkomensgrens
De inkomensgrens van het minimabeleid is nu 120%. Deze zou aangepast
minimabeleid naar kunnen worden naar 100%.
100%
Maatwerkbudget
Dit is geen wettelijke taak, dus kunnen we afschaffen.
minimabeleid
afschaffen
Lagere
De gemeente kan zelf de hoogte bepalen van de gemeentelijke bijdrage. Dit
gemeentelijke
kunnen we naar beneden bijstellen.
bijdrage bij
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aanvullende
zorgverzekering
voor minima
Verlagen bedrag
Jeugdfonds sport
en cultuur

Er staat voor 2020 € 50.000,00 gebudgetteerd voor Jeugdfonds sport en
cultuur. In 2021 loopt dit op naar € 55.000,00, 2022 en 2023 naar € 60.000,00.
Voor 2020 heeft het Jeugdfonds sport en cultuur € 35.000,00 aangevraagd. Een
verlaging van het gebudgetteerde bedrag zal voor een besparing leiden.
Schuldhulpverlening
Efficiënter proces
Daar schuldhulpverlening een wettelijke taak is, zijn er beperkte mogelijkheden
schuldhulpverlening om hierop te besparen. Echter, door een efficiënter proces in de uitvoering bij
de Stadsbank zou dit mogelijk kunnen zijn. Dit kan in 2023 tot een besparing
van circa 15% leiden.
Team Snelle Hulp
Alleen lopen op signalen met wettelijke verplichting. Contactmomenten
Bij Schulden anders beperken en meer gebruik maken van vrijwilligers.
inzetten
Bijzondere bijstand
De hoogte van de
Ook de individuele inkomenstoeslag is een wettelijke verplichting. Des ondanks
individuele
kan er ook hierbij gekozen worden voor een strengere invulling. In Leiderdorp is
inkomenstoeslag
de hoogte momenteel € 400,00 voor een alleenstaande, € 500,00 voor een
verlagen
alleenstaande ouder en € 550,00 voor een echtpaar 18 jaarlijks. In Amsterdam
is dit bijvoorbeeld € 85,00 jaarlijks voor een alleenstaande en gehuwden €
170,00. Nu is de referteperiode daar wel 3 jaar, in Leiderdorp 5 jaar.
Het om niet
Bijzondere bijstand is een wettelijke taak en kent beperkte beleidsvrijheid,
verstrekken van
desalniettemin kan
huishoudelijke
gekozen worden om strengere invulling te geven aan wat wel en niet vergoed
apparatuur na 3
wordt uit bijzondere
jaar een inkomen te bijstand. Een mogelijkheid is artikel 8 onderdeel 7 uit de beleidsregels te
hebben gehad op
verwijderen. Dit artikel maakt het mogelijk om huishoudelijke apparatuur uit de
110% van de
inventarislijst direct om niet te verstrekken wanneer iemand langer dan drie
toepasselijke
jaar een inkomen tot 110% voor de voor hem geldende bijstandsnorm heeft.
bijstandsnorm
Leiden heeft dit artikel ook verwijderd, daarin wijken we nu af.
verwijderen
Statushouders
Begeleiding
De mate van maatschappelijke begeleiding (Incluzio) of juridische begeleiding
statushouders
(Vluchtelingenwerk) terugschroeven.
versoberen
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