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Voorliggende kwartaalrapportage Sociaal Domein is de zevende kwartaalrapportage 

sinds de invoering van de drie decentralisaties. De kwartaalrapportage Sociaal 

Domein is gericht op het periodiek informeren van zowel het college als de 

gemeenteraad over de uitvoering van de Participatiewet, WMO en Jeugdwet.

De gegevens in deze kwartaalrapportage betreffen de periode juli t/m september 

2017.  In de bijlage is de trend opgenomen over de afgelopen zeven kwartalen.

3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN 2017

Toelichting
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2017 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Participatie
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

UITSTROOM 
UITKERINGSDOSSIERS

152 54  206
INSTROOM 
UITKERINGSDOSSIERS

141 6  147

• 9 = 6,12 %  80-100% arbeidsvermogen

• 10 = 6,80 %  50-80% arbeidsvermogen

• 17  = 11,56 %  20-50% arbeidsvermogen

• 54 = 36,73 %  0-20% arbeidsvermogen

• 8 = 5,44 %  Ontheffing

• 49 = 33,33 %  Onbekend

• 27 = 13,11 %  80-100% arbeidsvermogen

• 23 = 11,17 %  50-80% arbeidsvermogen

• 44  = 21,36 %  20-50% arbeidsvermogen

• 86 = 41,75 %  0-20% arbeidsvermogen

• 10 = 4,85 %  Ontheffing

• 16 = 7,77 %  Onbekend

206147

AANTAL HUISHOUDENS MET EEN 
ACTIEF UITKERINGSDOSSIER

AANTAL CLIENTEN MET ONDERSTEUNING OP WEG NAAR 
PARTICIPATIE EN WERK

2764

Waarvan naar betaald werk:

49 -1  48 
regulier

5 8  13 
met loonkosten subsidie

2.823 -59  2.764
• 205 = 7,42 %  80-100% arbeidsvermogen

• 101 = 3,65 %  50-80% arbeidsvermogen

• 828  = 29,96 %  20-50% arbeidsvermogen

• 1.296 = 46,89 %  0-20% arbeidsvermogen

• 151 = 5,46 %  Ontheffing

• 183 = 6,62 %  Onbekend

• 61 = 8,18 %  80-100% arbeidsvermogen

• 93 = 12,47 %  50-80% arbeidsvermogen

• 396  = 53,08 %  20-50% arbeidsvermogen

• 188 = 25,20 %  0-20% arbeidsvermogen

• 8 = 1,07 %  Ontheffing

764
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GEBRUIK INKOMENSON-
DERSTEUNENDE MAATRE-
GELEN
Aantal unieke clienten (cumulatief) dat 
tot en met het kwartaal gebruik maakt 
van een of meerdere regelingen in het 
kader van inkomensondersteunende 
maatregelen.

Unieke cliënten

2.575  

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

Ingekomen 
bezwaarschriften

55 9  64

2017 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Participatie
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Waarvan met advies 
"gegrond en gedeeltelijk gegrond"

8 -7  1  2,38%

Afgehandelde 
bezwaarschriften

59 -17  42

DOORLOOPTIJDEN AANVRAGEN 
LEVENSONDERHOUD

Afgehandelde aanvragen  

191 -15  176 
Niet afgedaan AWB

6 -2  4  

Afgehandelde aanvragen 
binnen de  wettelijke 
AWB termijn (8 weken)

96,86% 0,87 %  97,73%

97,73 %



5

KANSEN VOOR ALLE KINDEREN

2017 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Participatie
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

Aantal jongeren 
>= 18 jaar dat op de laatste 
dag van het kwartaal 
studietoeslag ontvangt

Aantal gezinnen dat in dit jaar gebruik heeft 
gemaakt van de "voor kids" regeling

Aantal kinderen waarvoor in dit jaar gebruik 
gemaakt is van de "voor kids" regeling

Aantal kinderen waarvoor in 2017 t/m het 
3e kwartaal een of meerdere voorzieningen 
door stichting leergeld is verstrekt

Aantal voorzieningen dat in 2017 t/m het 
3e kwartaal door st. leergeld is verstrekt

15  

788  

1301  

127  

170

Waarvan gezinnen met 
een bijstandsuitkering

612

Waarvan kinderen uit een gezin 
met een bijstandsuitkering

988

Voor cultuur  4% Voor school en overig  53%Voor sport  43%

Waarvan gezinnen met 
een ander laag inkomen

176

Waarvan kinderen uit een gezin 
met een ander laag inkomen

313

AANDEEL GEBRUIK "VOOR KIDS REGELING"

STICHTING LEERGELD
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PARTICIPATIE 
Aantal huishoudens met een uitkering 
Een huishouden is een alleenstaande of 
een alleenstaande ouder of bestaat uit 
twee partners (met of zonder kinderen). 
Het aantal mensen met een gemeentelijke 
inkomensondersteuning is dus hoger dan 
het aantal huishoudens met een uitkering. 
Een inkomensondersteuning in de vorm van 
een uitkering kan aanvullend op een ander 
bv parttime inkomen zijn of de enige bron van 
inkomsten in een huishouden.

Op 30 september werden 2764 uitkeringen 
verstrekt, aan in totaal aantal 3220 mensen. 
Ten opzichte van eerste kwartaal zien we een 
afname met 59 uitkeringen. De daling van 
het bestand zet zich niet alleen voort, maar 
in het afgelopen jaar is de afname ook nog 
niet zo groot geweest als in dit kwartaal. De 
daling komt met name voort uit het hoge 
uitstroomaantal.

Instroom en Uitstroom
Het totaal van het uitkeringsbestand is een 
relatief stabiel aantal waarin sprake is van 

een wisselende samenstelling. Uitkeringen 
worden beëindigd vanwege verschillende 
redenen zoals werkaanvaarding, verhuizingen 
buiten de gemeente, samenwoning of het 
bereiken van de AOW-leeftijd. Inwoners doen 
een beroep op de uitkering bv vanwege het 
verlies van werk of inkomen, echtscheidingen, 
verhuizingen naar onze gemeente. 

In het derde kwartaal is het aantal mensen 
dat instroomt (147) vergelijkbaar met dat 
van het tweede kwartaal (141). In het tweede 
kwartaal was er sprake van een forse afname 
van de instroom van 196 naar 141. Nu is de 
instroom nagenoeg vergelijkbaar en wordt de 
daling van het aantal uitkeringen veroorzaakt 
door de uitstroom. 
De uitstroom is beduidend hoger (206) dan 
het vorige kwartaal (152). Inzoomend op de 
onderliggende redenen voor het beëindigen 
van de uitkering zien we hiervoor geen 
eenduidige verklaring. 
De uitstroom naar werk (61) is nog steeds 
de belangrijkste reden voor uitstroom. 
In 13 situaties is dit met toepassing van 
een loonkostensubsidie. Dit aantal is wel 

aanmerkelijk hoger dan de afgelopen 
kwartalen. De groep mensen met een 
(tijdelijk) beperkt arbeidsvermogen is 
groot, naar verwachting zal steeds vaker 
van loonkostensubsidie gebruik worden 
gemaakt. De combinatie van vraaggerichte 
werkgeversdienstverlening, met inzicht in het 
aanbod, en passende coaching leidt tot het 
steeds beter matchen van werkzoekende en  
werkgever. Daarnaast zien we in dit kwartaal 
een relatief hoog aantal verhuizingen (24). 

Doorlooptijden van aanvragen
De beslistermijn is acht weken en kan 
verlengd worden als dit vanwege de 
beoordeling van de aanvraag noodzakelijk. 
Bijvoorbeeld omdat er gegevens zijn 
opgevraagd en de aanvrager tijd nodig heeft 
om deze te verstrekken. De aanvraagperiode 
kan financieel worden overbrugd door een 
voorschotverstrekking.

In het 1e kwartaal zijn 4 aanvragen (van het 
totaal van 176) niet binnen de wettelijke 
beslistermijn afgehandeld. 97,73 % van de 
aanvragen zijn binnen de termijn afgehandeld.

2017  3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting
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Inkomensondersteunende maatregelen
Een inkomensondersteunende maatregel 
kan worden verstrekt aan inwoners met een 
laag inkomen. Dat kan een uitkering zijn of 
een ander laag inkomen en/of onvoldoende 
draagkracht om bepaalde kosten te betalen. 
Deze ondersteuning kan periodiek of 
incidenteel worden verstrekt in de vorm van 
bijzondere bijstand, een inkomenstoeslag 
vanwege een langdurig laag inkomen of een 
vergoeding voor kosten van maatschappelijke 
participatie van kinderen. 

Tot en met het derde kwartaal hebben 
2575 huishoudens een ondersteuning op 
hun inkomen ontvangen. Een toename met 
321 ten opzichte van het vorige kwartaal, 
een gebruikelijke toename. Het aantal 
huishoudens dat een financiële ondersteuning 
ontvangt is stabiel. De aanpassingen van de 
beleidsregels bijzondere bijstand of de aanpak 
‘kansen voor alle kinderen’ kunnen hierop 
van invloed zijn. Een ontwikkeling die in het 
volgende jaar zichtbaar kan worden. 

In deze kwartaalrapportage is voor de 
eerste keer de specifieke ondersteuning aan 
gezinnen met kinderen uitgelicht.

Voor kids-regeling
In het totaal van de 2575 huishoudens met 
een inkomensondersteuning bevinden zich 
788 gezinnen. Deze gezinnen kunnen gebruik 
maken van de Voor kids-regeling. In de 788 
gezinnen groeien 1301 kinderen op.

Ouders kunnen voor een kind jonger dan 12 
jaar kosten van sport, cultuur, activiteiten of 
schoolkosten declareren ter hoogte van € 
325,00 per jaar. Voor jongeren tussen 12 en 
18 jaar is dat bedrag bepaald op € 375,00 per 
jaar. Het merendeel van de declaraties betreft 
kosten voor sport en school (en overige).

Studiekostentoeslag
Om het jongeren met een beperkt 
arbeidsvermogen (de vroegere Wajongere) 
mogelijk te maken om te (blijven) studeren is 
sinds 2015 de Studietoeslag voor deze groep 
ingevoerd.

In het derde kwartaal maakten 15 jongeren 
hiervan gebruik.

Ondersteuning naar werk en participatie
Gemiddeld een kwart van de 
bijstandsgerechtigden wordt ondersteund 
op de weg naar werk of participatie. Het 
perspectief en het arbeidsvermogen in 
combinatie met de begeleidingsbehoefte 
bepaalt welke ondersteuning men nodig heeft. 
Waar sprake is van een hoog arbeidsvermogen 
is dat gericht op een reguliere baan. 

Ondersteuning gericht op werk houdt 
niet per definitie op wanneer mensen 
aan het werk zijn. Juist het coachen in de 
eerste tijd na de werkaanvaarding en de 
intensievere begeleiding bij werkplekken 
waar ervaring wordt opgedaan (wel of niet 
met loonkostensubsidie) is belangrijk om de 
ontwikkeling te stimuleren. Een baan met 
loonkostensubsidie, een werkervaringsplaats 
of vrijwilligerswerk is voor de mensen die daar 
(nog) niet aan toe zijn een mogelijkheid om 
zich te ontwikkelen en om te participeren. 

2017  3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN
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2017  3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Waar nodig bieden we ondersteuning aan 
huishoudens en mensen met complexe 
en/of meervoudige problemen. Men 
start in een dergelijk traject met een 
laag arbeidsvermogen. In de voorgaande 
kwartaalrapportages zagen we dat de groep 
met arbeidsvermogen 0-20% het grootst was 
(om en nabij de helft van het totaal van de 
mensen in traject). 

Wanneer mensen toe zijn aan participatie 
zetten zij de eerste stappen veelal in de vorm 
van vrijwilligerswerk. 
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Aantal lopende maatwerkvoorzieningen m.b.t. dienstverleningsvoorzieningen op de laatste dag 
van het kwartaal dat via zorg in natura dan wel via PGB loopt. Dit betreffen alleen de voorzieningen 
begeleiding en huishoudelijke hulp.

INFORMATIE, ADVIES EN TOEGANG WMO

MELDINGEN WMO

ADVIEZEN WMO

LOPENDE DIENSTVERLENINGSVOORZIENINGEN

3.482 62  3.544 
lopende voorzieningen 
ZIN dienstverlening

3.144 49  3.193 
unieke clienten  
ZIN dienstverlening

610 -23  587  
lopende voorzieningen 
PGB dienstverlening

1.080 136  1.216  
contactmomenten 
WMO adviescentrum

559 -22  537  
unieke clienten 
PGB dienstverlening

975 109  1.084  
unieke clienten met 
contact WMO adviescentrum

  
meldingen waar een of 
meerdere adviezen uit 
voortkomen

886 52  938  adviezen voor maatwerk-
voorzieningen op basis van de meldingen

4.092 39 4.131 lopende voorzieningen totale dienstverlening

3.641 29 3.670 unieke clienten totale dienstverlening 1.132

2017 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

WMO
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

991 141
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2017 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

WMO
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

GEBRUIK DIENSTVERLENINGSVOORZIENINGEN

GEBRUIK MATERIËLE VOORZIENINGEN

1.473 25  1.498 
clienten met 
begeleiding

2.562 20  2.582 
clienten met huis-
houdelijke ondersteuning

4.364 37  4.401 
clienten met 
vervoer op maat

91 27  118 
toegekende 
rolstoelen

42 20  62
toegekende 
vervoersvoorzieningen

92 -5  87
toegekende 
woningvoorzieningen

508 -47  461
clienten 
leerlingenvervoer

SCHOOL

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

Ingekomen 
bezwaarschriften

15 5  20

AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Waarvan met 
advies "gegrond en 
gedeeltelijk gegrond"

2 -1  1  
6,25%

Afgehandelde 
bezwaarschriften

11 5  16
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WMO

Verhouding ZIN en PGB
Op basis van het totaal aantal cliënten Wmo 
die huishoudelijke hulp en begeleiding krijgen 
wordt zichtbaar dat 14% een PGB heeft en 
86% Zorg in Natura.
In voorgaande kwartalen was een afname van 
het aantal mensen met een PGB zichtbaar, 
en een toename van het aantal mensen 
met Zorg in Natura. Deze lijn (afname PGB, 
toename ZIN) heeft zich in het derde kwartaal 
voortgezet; het derde kwartaal laat weer een 
kleine afname PGB en een toename ZIN zien. 
Per saldo is ook een toename zichtbaar van 
aantal voorzieningen en cliënten Wmo die 
huishoudelijke hulp en begeleiding krijgen. 
Een duidelijke verklaring is hiervoor niet te 
geven. Wel was hiervan ook reeds sprake 
in het derde kwartaal van 2016 en kan het 
wellicht worden verklaard door een toeloop na 
de zomer. 

Gebruik maatwerkvoorzieningen Wmo
Maatwerkvoorzieningen Wmo worden 
onderverdeeld in dienstverlening 
(huishoudelijke hulp, ondersteuning en 

vervoer op maat) en materiele voorzieningen 
(rolstoelen, vervoersvoorzieningen en 
woningaanpassingen). Met betrekking tot 
dienstverlening wordt in beeld gebracht 
hoeveel cliënten op de laatste dag van het 
kwartaal gebruik maken van huishoudelijke 
hulp, ondersteuning en vervoer op maat. 
Met betrekking tot materiele voorzieningen 
wordt in beeld gebracht hoeveel materiele 
voorzieningen in het betreffende kwartaal zijn 
toegekend. 

Advies, meldingen en toekenningen
In het derde kwartaal zijn er duidelijk 
meer mensen in de Wmo Adviescentrum 
geweest, zowel de contactmomenten als 
unieke cliënten met contact zijn hoger van 
voorgaande kwartalen. In het vorige kwartaal 
was het echter ook erg laag ivm de veel 
vrije dagen in april en mei. Er zijn ook weer 
meer meldingen gedaan namelijk 1084 
meldingen. En er zijn 938 toekenningen voor 
maatwerkvoorzieningen afgegeven, dat is 
meer dan in voorgaande kwartalen. Het is 
echter niet zo dat kan worden gesteld dat 
het aantal meldingen in dezelfde periode in 
relatie staat tot het aantal toekenningen. De 

afwikkeling van een melding duurt gemiddeld 
8 weken, het kan dus zo zijn dat er nog 
toekenningen volgen in het tweede kwartaal 
op basis van een melding in het eerste 
kwartaal. 

Bezwaarschriften 
De afhandelingstermijn voor een 
bezwaarschrift is twaalf weken (met een 
mogelijk verdaging van zes weken). Dat 
heeft in zijn algemeenheid tot gevolg dat 
bezwaarschriften die in een kwartaal binnen 
komen niet in datzelfde kwartaal worden 
afgehandeld. Dit ziet u in de tabel van 
ingekomen en afgehandelde bezwaarschriften 
terug.
Met name het aantal ingediende 
bezwaarschriften is weer iets afgenomen 
t.a.v. vorig kwartaal. Van de binnengekomen 
bezwaarschriften heeft 28% betrekking op 
huishoudelijke ondersteuning en 39% op de 
een ondersteuningsaanvraag (arrangement). 
Verder is er 1 bezwaar (gedeeltelijk) gegrond 
verklaard. 

 

2017  3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting
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Aantal lopende arrangementen m.b.t. jeugdhulp op de laatste dag van het kwartaal dat via zorg in 
natura dan wel via PGB loopt

NIEUWE JEUGDIGEN JEUGDHULPLOPENDE DIENSTVERLENINGSVOORZIENINGEN

JEUGDIGEN JEUGDHULP 
I.R.T. HET AANTAL 
INWONERS <18 JAAR

VERHOUDING ARRANGEMENTEN 
RESIDENTIEEL/AMBULANT

2.477 -174 2.303 
lopende arrangementen 
ZIN jeugdhulp

1.807 -158 1.649 
unieke jeugdigen  
ZIN jeugdhulp

14.906 -79  14.827
inwoners van de 

Sittard-Geleen < 18 jaar

1.835 -156 1.679 
unieke jeugdigen 
totaal jeugdhulp

= 11,3% 
jeugdigen 
t.o.v. inwoners < 18 jaar

168 -28  

140 = 5,9%
arrangementen 
residenteel

2.379 -144  

2.235 = 94,1%
arrangementen 
ambulant

70 2  72  
lopende arrangementen 
PGB jeugdhulp

63 1  64  
unieke jeugdigen 
PGB jeugdhulp

2.547 -172 2.375 lopende arrangementen totaal jeugdhulp

1.835 -156 1.679 unieke jeugdigen totaal jeugdhulp

47 38  85
nieuwe jeugdigen jeugdhulp die in het kwartaal 
instromen met een of meerdere arrangementen

2017 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Jeugdhulp
GEMEENTE SITTARD-GELEEN
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AANTAL ONDER 
TOEZICHT GESTELDEN*

AANTAL MET EEN 
VOOGDIJTRAJECT*

MELDINGEN VEILIG THUIS

AANTAL UIT HUIS PLAATSINGEN 
(GEDWONGEN KADER)

JEUGDIGEN MET 
BEGELEIDING RECLASSERING*

JEUGDIGEN MET JEUGDZORGPLUS* BESCHERMINGSMAATREGELEN

153 23  176 
Aantal jeugdigen dat 
onder toezicht is gesteld.

21 -2  19 
Aantal jeugdigen 
met een voogdijtraject.

27 12  39 
Aantal meldingen dat bij het advies 
en meldpunt voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling “veilig thuis” 
binnenkomt in het kwartaal”.

13 -11  2 
Aantal jeugdigen dat uit huis geplaatst 
is (gedwongen kader). 

38 -7  31 
Aantal jeugdigen dat begeleid wordt in 
het kader van reclassering.

8 1  9
Aantal jeugdigen dat in het kwartaal 
gebruik maakt van een plek in het kader 
van jeugdzorgPlus.

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

Ingekomen 
bezwaarschriften

0 1  1

2017 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Jeugdhulp
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

* Deze gegevens lopen een kwartaal achter en hebben betrekking op het voorgaande kwartaal.

AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Afgehandelde 
bezwaarschriften

0 2  2
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JEUGD

Bron
De gegevens m.b.t. jeugd zijn grotendeels 
gebaseerd op ons eigen registratiesysteem
(GWS). De gegevens m.b.t. jeugdzorg 
worden gemuteerd o.b.v. de vergelijking 
met de (facturatie) gegevens die we van 
zorgaanbieders ontvangen. Hierdoor worden 
er regelmatig gegevens met terugwerkende 
kracht gemuteerd. 

Aantal jeugdigen met hulp
Van het aantal jeugdigen in Sittard-Geleen 
heeft in het derde kwartaal 11,3% een vorm
van jeugdhulp nodig. Het afgelopen jaar zagen 
we dat het aantal jongeren in jeugdhulp licht 
varieert. De daling in het derde kwartaal van 
1 procentpunt is substantieel te noemen. De 
oorzaak is dat er administratieve opschoning 
heeft plaatsgevonden door de omzetting van 
de arrangementsystematiek 2015/2016 naar 
de nieuwe arrangementsystematiek van 2017 
e.v.. Door team Jeugd is fors geïnvesteerd 
in het juist omzetten van de oude naar de 
nieuwe arrangementen. Dit heeft geleid tot de 
conclusie dat er geen geldige basis (meer) was 

voor een toekenning bij 300 arrangementen 
(o.a. woonplaatsbeginsel). Deze gegevens 
zijn uitgangspunt geweest bij het opstellen 
van de tweede programmarapportage en 
programmabegroting 2018 en verder.

Uit de cijfers blijkt dat voor een deel van de 
jeugdigen meerdere arrangementen nodig
zijn. Vaak gaat het om een samenloop 
van individuele en groepsbegeleiding of 
behandeling.
Wat bijvoorbeeld individueel in de behandeling 
als oplossing wordt gevonden, wordt in een
groep geoefend. Gemiddeld is 1,5 
arrangement nodig per jeugdige. 

Van het totaal aantal arrangementen 
jeugdhulp was 5,9 % een residentieel 
arrangement en 94,1% van de arrangementen 
ambulant in het derde kwartaal. 

In het tweede kwartaal waren er nog 64 
PGB’s. Ouders en jeugdigen kiezen er steeds 
meer voor om hun zorg via een arrangement 
te krijgen. Overigens leidt dit niet tot een 
financiële verschuiving. 

In het derde kwartaal is een bezwaarschrift 
ingediend. Er zijn twee bezwaarschriften 
afgehandeld.

2017  3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht Participatiewet 2016 2017

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Volume - instroom- uitstroom
Volumeontwikkeling:  aantal huishoudens met een actief 
uitkeringsdossier op de laatste dag van het kwartaal. 2.831 2.878 2.864 2.845 2.834 2.823 2.764

Instroom: aantal nieuwe uitkeringsdossiers met een startdatum in 
het kwartaal. 233 211 197 156 196 141 147

Uitstroom: aantal uitkeringsdossiers dat gedurende het kwartaal 
beëindigd zijn. 165 164 211 175 207 152 206

Uitstroom naar betaald werk: aantal beëindigde uitkeringsdossiers met als 
reden voor beëindiging "arbeid in dienstbetrekking". 36 35 43 42 58 49 48

Uitstroom naar betaald werk: aantal beëindigde uitkeringsdossiers met als 
reden voor beëindiging "arbeid in dienstbetrekking met loonkostensubsidie". 7 9 8 5 1 5 13

Doorlooptijd

Aantal afgehandelde aanvragen levensonderhoud in het kwartaal. 286 278 239 202 244 191 176

Niet tijdig afgedaan AWB in het kwartaal. 1 4 0 4 5 6 4

Percentage afgehandelde aanvragen levensonderhoud binnen de wettelijke 
AWB termijn (8 weken) in het kwartaal. 99,65% 98,56% 100,00% 98,02% 97,95% 96,86% 97,73

Bezwaarschiften
Ingekomen bezwaarschriften met betrekking tot Participatiewet 
in het kwartaal. 53 76 56 71 80 55 64

Afgehandelde bezwaarschriften met betrekking tot Participatiewet  
in het kwartaal. 25 41 45 52 36 59 42

Aantal  afgehandelde bezwaarschriften met betrekking tot Partiecipatiewet 
in het kwartaal met advies gegrond en gedeeltelijk gegrond. 2 2 2 2 3 8 1

% Gegrond en gedeeltelijk gegrond in het kwartaal. 8,00% 4,88% 4,44% 3,85% 8,33% 13,56% 2,38%
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht Participatiewet 2016 2017

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Inkomensondersteuning

Aantal unieke cliënten (cumulatief) dat tot en met het kwartaal van het lo-
pende jaar gebruik maakt van één of meerdere regelingen in het kader van 
inkomensondersteunende maatregelen die via GWS uitgekeerd worden. 1.320 2.087 2.479 2.870 1.670 2.254 2.575

Cliënt met ondersteuning team werk

Het aantal cliënten dat met een traject WNV of een traject bij het 
Participatiehuis in begeleiding is bij team werk op de laatste dag van 
het kwartaal met arbeidsvermogen:

Cat. 1 (80-100% arbeidsverm.) 55 52 57 66 90 79 61

Cat. 2 (50-80% arbeidsverm.) 109 114 89 81 66 76 93

Cat. 3 (20-50% arbeidsverm.) 261 288 351 287 236 384 396

Cat. 4 (0-20% arbeidsverm.) 394 393 341 390 414 174 188

Cat. 5 (ontheffing) 10 7 12 5 7 7 8

Totaal 829 854 850 829 813 720 746

Kansen voor alle kinderen

Aantal jongeren >= 18 jaar dat op de laatste dag van het kwartaal 
studietoeslag ontvangt 15

Aantal gezinnen dat in dit jaar gebruik heeft gemaakt van de 
"voor kids" regeling: 788

- Waarvan gezinnen met een bijstandsuitkering 612

- Waarvan gezinnen met een ander laag inkomen 176
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Kijkend naar de gegevens vanaf het eerste 
kwartaal 2016 t/m het derde kwartaal 2017 val-
len de volgende ontwikkelingen op: 

Bestandsvolume:
• Vanaf het derde kwartaal 2016 zien we dat 

er sprake is van een afname van het aantal 
uitkeringen. Deze ingezette daling van het 
bestandsvolume zette zich gestaag voort en

 is in het laatste kwartaal behoorlijk versneld. 
Hiervoor is geen eenduidige reden te geven.

• De daling van het instroomcijfer is ingezet 
in het tweede kwartaal in 2016, deze zet 
zich voort (met een kleine hobbel in het 1e 
kwartaal 2017). In dit derde kwartaal zien we 
een stabilisatie van de instroom. De stijging 
van het uitstroomcijfer in dit kwartaal komt 
overeen met de stijging in het derde kwartaal 
van 2016. 

Bezwaarschriften 
• Het aantal ingediende bezwaarschriften 

bevindt zich in de bandbreedte tussen 53 en 
80. Er is geen sprake van een trend in de zin 
van een daling of stijging maar van een grillig 
verloop binnen de bandbreedte.

Ondersteuning naar werk en participatie
• Zowel in het totaal als in de onderverdeling 

zijn de aantallen in het afgelopen anderhalf 
jaar stabiel geweest. 

Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht Participatiewet 2016 2017

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Aantal kinderen waarvoor in dit jaar gebruik gemaakt is van de 
"voor kids" regeling: 1.301

- Waarvan kinderen uit een gezin met een bijstandsuitkering 988

- Waarvan kinderen uit een gezin met een ander laag inkomen 313

Aandeel gebruik "voor kids" voor sport 43%

Aandeel gebruik "voor kids" voor gebruik cultuur 4%

Aandeel gebruik "voor kids" voor school en overig 53%

Aantal kinderen waarvoor in 2017 t/m het 3e kwartaal een of meerdere 
voorzieningen door st. leergeld is verstrekt 127

Aantal voorzieningen dat in 2017 t/m het 3e kwartaal door st. Leergeld is 
verstrekt 170

Trend
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht WMO 2016 2017

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

ZIN/PGB
Aantal lopende voorzieningen ZIN begeleiding en huishoudelijke hulp 
WMO op de laatste dag van het kwartaal. 3.107 3.358 3.482 3.484 3.489 3.482 3.544

Aantal cliënten ZIN begeleiding en huishoudelijke hulp WMO op de 
laatste dag van het kwartaal (een cliënt met meerdere voorzieningen 
wordt in dit aantal maar één keer meegeteld).

2.845 3.069 3.121 3.140 3.141 3.144 3.193

Aantal lopende voorzieningen PGB begeleiding en huishoudelijke hulp 
WMO op de laatste dag van het kwartaal. 828 660 660 638 612 610 587

Aantal cliënten PGB begeleiding en huishoudelijke hulp WMO op de 
laatste dag van het kwartaal (een cliënt met meerdere voorzieningen 
wordt in dit aantal maar één keer meegeteld).

815 631 599 584 559 559 537

Aantal lopende voorzieningen totaal begeleiding en huishoudelijke hulp 
WMO op de laatste dag van het kwartaal. 3.935 4.018 4.142 4.122 4.101 4.092 4.131

Aantal cliënten totaal begeleiding en huishoudelijke hulp WMO op de laatste 
dag van het kwartaal (een cliënt met meerdere voorzieningen wordt in dit 
aantal maar één keer meegeteld).

3.605 3.632 3.646 3.660 3.636 3.641 3.670

Toegang - informatie - advies
Aantal contactmomenten WMO adviescentrum in het kwartaal 1.403 1.280 1.377 1.266 1.457 1.080 1.216

Aantal unieke cliënten met contact WMO adviescentrum in het kwartaal. 1.242 1.143 1.215 1.135 1.296 975 1.084

Aantal meldingen in het kwartaal waar een of meerdere adviezen uit voort-
komen. 890 965 914 1031 1067 991 1.132

Het aantal voorzieningen dat in het kwartaal toegekend is op basis van het 
aantal meldingen. 835 736 555 501 754 886 938
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht WMO 2016 2017

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Dienstverleningsvoorzieningen
Aantal cliënten met begeleiding op de laatste dag van het kwartaal. 1.190 1.307 1.357 1.393 1.407 1.473 1.498

Aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning op de laatste dag van het 
kwartaal. 2.665 2.689 2.682 2.651 2.622 2.562 2.582

Aantal cliënten met vervoer op maat op de laatste dag van het kwartaal. 4.528 4.540 4.385 4.376 4.393 4.364 4.401

Materiele voorzieningen
Aantal toegekende rolstoelen in het kwartaal. 77 57 71 65 104 91 118

Aantal toegekende vervoersvoorzieningen in het kwartaal. 44 44 59 48 54 42 62

Aantal toegekende woningvoorzieningen in het kwartaal. 54 59 76 79 81 92 87

Bezwaarschiften
Ingekomen bezwaarschriften m.b.t. WMO en gehandicaptenparkeerkaarten 
in het kwartaal. 47 100 45 12 22 15 20

Afgehandelde bezwaarschriften met betrekking tot WMO en 
gehandicaptenparkeerkaarten in het kwartaal. 15 5 9 8 9 11 16

Aantal  afgehandelde bezwaarschriften met betrekking tot WMO en 
gehandicaptenparkeerkaarten in het kwartaal met advies gegrond 
en gedeeltelijk gegrond.

1 0 1 2 3 2 1

% gegrond en gedeeltelijk gegrond in het kwartaal. 6,67% 0,00% 11,11% 25,00% 33,33% 18,18% 6,25%

Leerlingenvervoer
Aantal cliënten dat op de laatste dag van het kwartaal gebruik maakt van 
het leerlingenvervoer. 585 587 459 487 499 508 461
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Trend
Kijkend naar de gegevens vanaf het eerste 

kwartaal 2016 t/m het derde kwartaal 
2017 zien we een tweetal opvallende 
ontwikkelingen: 

1. Een afname van het aantal PGB cliënten. Dat 
is verklaarbaar en wordt gecompenseerd door 
een toename van ZIN cliënten. 

2. In de ondersteuning zien we een toename van 
het aantal cliënten, met name ten opzichte 
van het eerste en tweede kwartaal van 2016. 
Dat is als volgt te verklaren. 

 In alle kwartaalrapportages worden alleen 
de nieuwe Wmo cliënten met een Wmo 
arrangement ondersteuning weer gegeven. 
De overgangsrechtcliënten, met oude AWBZ 
indicaties, staan hier niet in. 
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht Jeugdhulp 2016 2017

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

ZIN/PGB
Aantal lopende voorzieningen ZIN jeugdhulp op de laatste dag van het 
kwartaal. 2.517 2.560 2.552 2.677 2.413 2.477 2.303

Aantal jeugdigen ZIN jeugdhulp op de laatste dag van het kwartaal (een jeugdige 
met meerdere voorzieningen wordt in dit aantal maar één keer meegeteld). 1.746 1.741 1.737 1.813 1.774 1.807 1.649

Aantal lopende voorzieningen PGB jeugdhulp op de laatste dag van het 
kwartaal. 462 142 88 90 79 70 72

Aantal jeugdigen PGB jeugdhulp op de laatste dag van het kwartaal (een 
jeugdige met meerdere voorzieningen wordt in dit aantal maar één keer 
meegeteld).

217 101 77 79 70 63 64

Aantal lopende voorzieningen totaal jeugdhulp op de laatste dag van het 
kwartaal. 2.979 2.702 2.640 2.767 2.492 2.547 2.375

Aantal jeugdigen totaal jeugdhulp op de laatste dag van het kwartaal 
(een jeugdige met meerdere voorzieningen wordt in dit aantal maar één 
keer meegeteld).

1.863 1.785 1.770 1.839 1.801 1.835 1.679

Nieuwe jeugdigen
Aantal nieuwe jeugdigen jeugdhulp dat in het kwartaal instroomt met 
één of meerdere voorzieningen. 137 113 84 40 72 47 85

Ambulant/residentieel

Aantal arrangementen residentieel op de laatste dag van het kwartaal. 246 186 179 194 161 168 140

Aantal arrangementen ambulant op de laatste dag van het kwartaal. Op ad-
vies van de afdeling is "logeren" in deze rapportage onder ambulante zorg 
meegenomen. In andere rapportages wordt dit als residentiële zorg gezien.

2.733 2.516 2.461 2.573 2.331 2.379 2.235

Aandeel residentieel  op de laatste dag van het kwartaal. 8,26% 6,88% 6,78% 7,01% 6,46% 6,6% 5,9%

Aandeel ambulant op de laatste dag van het kwartaal. 91,74% 93,12% 93,22% 92,99% 93,54% 93,4% 94,1%
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht Jeugdhulp 2016 2017

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Aandeel jongeren met jeugdhulp
Aantal jeugdigen totaal jeugdhulp op de laatste dag van het kwartaal (een 
jeugdige met meerdere voorzieningen wordt maar één keer meegeteld). 1.863 1.785 1.770 1.839 1.801 1.835 1.679

Aantal inwoners van de gemeente S-G < 18 jaar op de laatste dag van het 
kwartaal. 15.411 15.326 15.216 15.137 15.017 14.906 14.827

% jeugdigen jeugdhulp t.o.v. aantal inwoners <18 jaar op de laatste dag van 
het kwartaal. 12,09% 11,65% 11,63% 12,15% 11,99% 12,3% 11,3%

Bezwaarschiften
Ingekomen bezwaarschriften m.b.t. Jeugdhulp in het kwartaal. 0 11 2 0 1 0 1

Afgehandelde bezwaarschriften m.b.t. Jeugdhulp in het kwartaal. 0 0 3 2 0 0 2

Aantal afgehandelde bezwaarschriften met betrekking tot Jeugdhulp 
in het kwartaal met advies gegrond en gedeeltelijk gegrond. 0 0 0 1 0 0 0

% gegrond en gedeeltelijk gegrond in het kwartaal. - - 0,00% 50,00% - - -

Beschermingsmaatregelen
Aantal meldingen dat bij het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling "veilig thuis" binnenkomt per kwartaal. 17 25 39 26 33 27 39

Aantal jeugdigen met jeugdhulpPlus op de laatste dag van het kwartaal. 11 13 9 7 8 9

Aantal jeugdigen dat uit huis geplaatst is in het kwartaal (gedwongen kader) 5 3 7 7 6 13 2

JEUGDBESCHERMINGSMAATREGELEN:

Aantal jeugdigen met een onder toezichtstelling op de laatste dag van het 
kwartaal. 162 160 153 163 153 176

Aantal jeugdigen met een voogdijtraject op de laatste dag van het kwartaal. 21 23 21 28 21 19

Aantal jeugdigen dat op de laatste dag van het kwartaal begeleid wordt in 
het kader van reclassering. 41 43 44 45 38 31
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Trend
Kijkend naar de gegevens vanaf het eerste 
kwartaal 2016 t/m het derde kwartaal 2017 
vallen de volgende ontwikkelingen op: 
1. Het aantal inwoners onder de 18 jaar neemt 

in 7 kwartalen af met 584 jeugdigen in Sittard-
Geleen. Het aantal kinderen dat jeugdhulp 
ontvangt wisselt en is in het derde kwartaal 
van 2017 absoluut gezien met 156 gedaald. 
Relatief gezien is het aantal kinderen dat 
jeugdhulp ontvangt eveneens gedaald. Zoals 
gezegd betreft dit vooral een administratieve 
correctie in het derde kwartaal 2017.

2. Een sterke afname van het aantal PGB 
cliënten doordat ouders en jeugdigen steeds 
meer kiezen om hun zorg via een arrangement 
te krijgen. Dat verklaart tevens voor een deel 
de toename van ZIN cliënten. 

3. Er is een verschuiving van residentieel naar 
ambulant waarneembaar van 1,7 procentpunt  
ofwel van 246 naar 140 jeugdigen. Dit 
betekent dat er minder kinderen buiten hun 
gezin verblijven, hetgeen een belangrijke 
beleidsdoelstelling voor de uitvoering van de 
jeugdwet is.

 De kosten van deze residentiele hulp bedragen 
iets minder dan de helft van het jeugdbudget.

4. Er worden weinig bezwaarschriften in het 
kader van de Jeugdwet ingediend. In het 
opstellen van het 1gezin-1plan-1regisseur 
hebben jeugdigen en ouders een belangrijke 
invloed en past de gemeente maatwerk toe. 
Dit leidt ertoe dat de jeugdigen en ouders 
zich herkennen in het plan en er nauwelijks 
bezwaren zijn.

5. De kosten in de jeugdhulp dalen minder snel 
dan de steile landingsbaan die ons door het 
rijk werd gegund voor de invoering van de 
Jeugdwet.


