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Voorliggende kwartaalrapportage Sociaal Domein is de vijfde 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 eerste kwartaalrapportage betreffen de periode januari t/m 

maart 2017.  In de bijlage is de trend opgenomen over de afgelopen vijf kwartalen.

1E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN 2017

Toelichting
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Participatie
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

2.834

INSTROOM 
uitkeringsdossiers

196

AANTAL HUISHOUDENS 
MET EEN ACTIEF 
UITKERINGSDOSSIER

DOORLOOPTIJDEN AANVRAGEN 
LEVENSONDERHOUD

IN- EN UITSTROOM UITKERINGSDOSSIERS

Afgehandelde aanvragen  

244 
Niet afgedaan AWB

5  

Afgehandelde aanvragen 
binnen de  wettelijke 
AWB termijn (8 weken)

97,95%

UITSTROOM 
uitkeringsdossiers

207

Waarvan naar betaald werk:

58  regulier 1  met loonkosten 
                    subsidie

AANTAL CLIENTEN MET ONDERSTEUNING 
OP WEG NAAR PARTICIPATIE EN WERK

90 80-100% arbeidsvermogen7 
Ontheffing

66
50-80% 
arbeidsvermogen

236 
20-50% 
arbeidsvermogen

414 0-20% arbeidsvermogen

97,95 %

813



4

GEBRUIK INKOMENSONDERSTEUNENDE 
MAATREGELEN
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

1.670  

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

Ingekomen 
bezwaarschriften

80

2017 1E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Participatie
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Waarvan met advies 
"gegrond en gedeeltelijk gegrond"

3  8,33%

Afgehandelde 
bezwaarschriften

36
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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. Een 
inkomensondersteuning in de vorm van een 
uitkering kan aanvullend op een ander bv 
part-time inkomen zijn of de enige bron van 
inkomsten in een huishouden.

Op 31 maart werden 2834 uitkeringen 
verstrekt, aan in totaal 3292 mensen. Ten 
opzichte van het laatste kwartaal zien we een 
afname van 19 uitkeringen. 

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, samenwonen of het 
bereiken van de AOW-leeftijd. Inwoners doen 

een beroep op de uitkering bv vanwege het 
verlies van werk of inkomen, echtscheiding, 
verhuizing naar onze gemeente. 

Vanaf het derde kwartaal 2016 zien we dat 
er sprake is van een afname van het aantal 
uitkeringen. Na een gestage daling van het 
instroomcijfer in 2016 (van 233 in het 1e 
kwartaal naar 156 in het laatste kwartaal) zien 
we in dit 1e kwartaal 2017 weer een toename 
van de instroom. In het 1e kwartaal zijn 196 
mensen ingestroomd. Deze ontwikkeling 
(een toename in het begin van het jaar) is 
in lijn met de bestandsontwikkeling in de 
voorgaande jaren.

Ondanks de gestegen instroom sluiten we het 
1e kwartaal af met minder uitkeringen.
Dit komt door een hogere uitstroom in het 1e 
kwartaal 2017 t.o.v. het 4e kwartaal 2016 (207 
t.o.v. 175).
In dit 1e kwartaal zijn 59 mensen aan het werk 
gegaan in een baan waarmee zij voldoende 
inkomen hebben om onafhankelijk van de 
uitkering verder te kunnen. 
De hogere uitstroom is deels verklaarbaar 
doordat in het afgelopen kwartaal de 

uitkeringen zijn beëindigd van kandidaten 
die aan het eind van het 3e kwartaal 
zijn ingestroomd bij VDL Nedcar. De 
uitkeringsdossiers waren nog niet beëindigd 
in verband met de ingangsdatum en de aard 
van het contract (0-uren). In een dergelijke 
situatie zetten we de uitkering wel stop 
gedurende de eerste drie maanden maar 
wordt het dossier nog niet afgesloten.

Doorlooptijden van aanvragen
De beslistermijn is acht weken en kan 
verlengd worden als dit vanwege de 
beoordeling van de aanvraag noodzakelijk 
is. 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 5 aanvragen (van het 
totaal van 244) niet binnen de wettelijke 
beslistermijn afgehandeld. 97,95 % van de 
aanvragen zijn binnen de termijn afgehandeld.

2017  1E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting
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Bezwaarschriften 
De afhandelingstermijn voor een 
bezwaarschrift is 12 weken, daarin is 
opschorting en verdaging van 6 weken niet 
meegenomen. Dat heeft in zijn algemeenheid 
tot gevolg dat bezwaarschriften die in een 
kwartaal binnenkomen niet in datzelfde 
kwartaal worden afgedaan. Dit ziet u in 
de tabel van ingekomen en afgehandelde 
bezwaarschriften terug.

Ten opzichte van het 4e kwartaal is het aantal 
ingediende bezwaarschriften met 9 gestegen 
naar een aantal van 80. 
De meeste bezwaarschriften (31, 40%) hebben 
betrekking op de afwijzing van een aanvraag 
of het niet in behandeling nemen van de 
aanvraag levensonderhoud en bijzondere 
bijstand. 11 (14%) van de bezwaarschriften 
die zijn ingediend hebben betrekking op het 
intrekken, het tijdelijk stopzetten, verlagen of 
wijzigen van de uitkering. De derde grootste 
categorie waar bezwaar op wordt ingediend 
heeft betrekking op het opleggen van de 
arbeidsplicht of re-integratieverplichting (12, 
14%). 

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. 

In het eerste kwartaal hebben 1670 inwoners 
een ondersteuning op hun inkomen 
ontvangen.
Dit aantal is hoger (350) dan het aantal van 
het 1e kwartaal 2016. We zien een toename 
in de verstrekking van aanvullende bijstand 
aan jongeren (< 21 jaar) en daarnaast een 
hoger aantal bewindvoeringen. De toename 
van het aantal bewindvoeringen is een lijn die 
al langere tijd geleden is ingezet. De toename 
van het aantal jongeren is deels verklaarbaar 
door de instroom van jonge statushouders die 
geen beroep op hun ouders kunnen doen.

Ondersteuning naar werk en participatie
Een kwart van de bijstandsgerechtigden wordt 
op het meetmoment 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. 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.
Waar nodig zetten we de ondersteuning vanuit 
het Participatiehuis in, voor huishoudens en 
mensen met complexe en/of meervoudige 
problemen. Deze behoefte is groot binnen 
het uitkeringsbestand. Dit vertaalt zich mede 
in het hoge aantal mensen met een laag 
arbeidsvermogen dat in begeleiding is.

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 

2017  1E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN
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waar ervaring wordt opgedaan (wel of niet 
met loonkostensubsidie) is belangrijk om de 
ontwikkeling te stimuleren. 

De aantallen binnen de verschillende 
categorieën schommelen. Mensen ontwikkelen 
en stromen uit, in of door binnen de 
onderverdeelde groepen. 
Rekening houdend met de schommelingen 
die hierdoor ontstaan is het totaal van het 
aantal mensen in een re-integratietraject of 
met begeleiding redelijk stabiel, evenals de 
verdeling over de groepen. 
In de cijfers van het 1e kwartaal zien we een 
toename van de groep die regulier kan werken 
en een afname in de groepen met de lagere 
arbeidsvermogens.
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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

3.489 
lopende voorzieningen 
ZIN dienstverlening

3.141 
unieke clienten  
ZIN dienstverlening

612  
lopende voorzieningen 
PGB dienstverlening

1.457  
contactmomenten 
WMO adviescentrum

559  
unieke clienten 
PGB dienstverlening

1.296  
unieke clienten met 
contact WMO adviescentrum

  
meldingen waar een of 
meerdere adviezen uit 
voortkomen

754   adviezen voor maatwerkvoorzieningen op 
basis van de meldingen

4.101 lopende voorzieningen totale dienstverlening

3.636 unieke clienten totale dienstverlening   1.067

2017 1E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

WMO
GEMEENTE SITTARD-GELEEN
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WMO
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

GEBRUIK DIENSTVERLENINGSVOORZIENINGEN

GEBRUIK MATERIËLE VOORZIENINGEN

1.407 
clienten met 
begeleiding

2.622 
clienten met huis-
houdelijke ondersteuning

4.393 
clienten met 
vervoer op maat

104 
toegekende 
rolstoelen

54
toegekende 
vervoersvoorzieningen

81
toegekende 
woningvoorzieningen

499
clienten 
leerlingenvervoer

SCHOOL

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

Ingekomen 
bezwaarschriften

22

AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Waarvan met 
advies "gegrond en 
gedeeltelijk gegrond"

3  33,33%

Afgehandelde 
bezwaarschriften

9
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WMO

Verhouding ZIN en PGB
Op basis van het totaal aantal cliënten Wmo 
dat huishoudelijke hulp en begeleiding krijgt 
wordt zichtbaar dat 15% een PGB heeft en 
85% 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. Dit heeft zich inmiddels 
gestabiliseerd want de huidige verhouding is 
gelijk aan het laatste kwartaal van 2016.

Gebruik maatwerkvoorzieningen Wmo
Maatwerkvoorzieningen Wmo worden 
onderverdeeld in dienstverlening 
(HH, begeleiding en vervoer op 
maat) en materiële 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 HH, begeleiding 
en vervoer op maat. Met betrekking tot 
materiële voorzieningen wordt in beeld 
gebracht hoeveel materiële voorzieningen in 
het betreffende kwartaal zijn toegekend.  

Advies, meldingen en toekenningen
In het eerste kwartaal zijn er weer meer 
mensen in het Wmo Adviescentrum geweest. 
In het voorgaande kwartaal was dit beduidend 
minder en dat kan te maken hebben met 
de sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar. Er 
zijn 1067 meldingen gedaan, iets meer dan 
in de voorgaande kwartalen. En er zijn 754 
toekenningen voor maatwerkvoorzieningen 
afgegeven, dat is meer dan in de twee 
voorgaande kwartalen maar ongeveer 
evenveel of minder als in de twee eerste 
kwartalen van 2016. Het is 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. 

We zien een stijging van het aantal materiele 
voorzieningen dat is toegekend. Op dit 
moment kunnen we die niet verklaren. Het 
is van belang dit de komende tijd goed te 
monitoren. 

Bezwaarschriften 
De afhandelingstermijn voor een 
bezwaarschrift is twaalf weken (met een 
mogelijke 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 iets toegenomen t.o.v. het 
vorige kwartaal maar beduidend minder dan 
de eerste drie kwartalen van 2016. 41% heeft 
betrekking op een gehandicaptenparkeerkaart 
en 32% op een aanvraag naar ondersteuning. 
Verder zijn 3 bezwaren (gedeeltelijk) gegrond 
verklaard. 

2017  1E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting



11

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

NIEUWE CLIENTEN JEUGDZORGLOPENDE DIENSTVERLENINGSVOORZIENINGEN

CLIENTEN JEUGDZORG 
I.R.T. HET AANTAL 
INWONERS <18 JAAR

VERHOUDING ARRANGEMENTEN 
RESIDENTIEEL/AMBULANT

2.413 
lopende arrangementen 
ZIN jeugdzorg

1.774 
unieke clienten  
ZIN jeugdzorg

15.017
inwoners van de 

Sittard-Geleen < 18 jaar

1.801 
unieke clienten 
totaal jeugdzorg

= 11,99% 
clienten 
t.o.v. inwoners < 18 jaar

161 = 6,46%
arrangementen 
residenteel

2.331 = 93,54%
arrangementen 
ambulant

79  
lopende arrangementen 
PGB jeugdzorg

70  
unieke clienten 
PGB jeugdzorg

2.492 lopende arrangementen totaal jeugdzorg

1.801 unieke clienten totaal jeugdzorg

72 
nieuwe clienten jeugdzorg die in het kwartaal 
instromen met een of meerdere arrangementen

2017 1E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Jeugdzorg
GEMEENTE SITTARD-GELEEN
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AANTAL ONDER TOEZICHT GESTELDEN*MELDINGEN VEILIG THUIS

AANTAL UIT HUIS GEPLAATSTEN* JEUGDIGEN MET 
BEGELEIDING RECLASSERING*

CLIENTEN MET JEUGDZORGPLUS*

163 
Aantal jeugdigen dat middels een 
jeugdbeschermingsmaatregel onder toezicht is 
gesteld

33 
Aantal meldingen dat bij het advies 
en meldpunt voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling “veilig thuis” 
binnenkomt in het kwartaal”.

28 
Aantal jeugdigen dat middels een 
jeugdbeschermingsmaatregel uit huis 
geplaatst is.

45 
Aantal jeugdigen dat door BJZ begeleid 
wordt in het kader van reclassering.

7
Aantal clienten dat in het kwartaal 
gebruik maakt van een plek in het kader 
van jeugdzorgPlus.

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

Ingekomen 
bezwaarschriften

1

2017 1E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Jeugdzorg
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

* Deze gegevens lopen een kwartaal achter en hebben betrekking op het voorgaande kwartaal.
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JEUGD
Bron
De gegevens m.b.t. jeugd zijn grotendeels ge-
baseerd op ons eigen registratiesysteem
(GWS). De gegevens m.b.t. jeugdzorg worden 
gemuteerd o.b.v. de vergelijking met de (fac-
turatie) gegevens die we van zorgaanbieders 
ontvangen. De cliënten die voor jeugdzorg
worden doorverwezen door de huisarts zijn bij 
ons vaak pas bekend als de facturatie van
de zorgaanbieder ontvangen wordt. Hierdoor 
worden er regelmatig gegevens met terug-
werkende kracht gemuteerd. Tevens zorgt de 
toepassing van het woonplaatsbeginsel
vaak voor correcties.

Vanaf 1 januari 2017 hanteren we een nieuw 
arrangementensysteem. We zijn bezig zijn 
met het omzetten van de oude naar de nieuwe 
arrangementen. Daarvan is 60% gerealiseerd 
in het eerste kwartaal. Pas als deze omzetting 
volledig is gerealiseerd, kunnen we een volle-
dig overzicht geven van de arrangementen in 
2017.

Aantal jeugdigen met hulp
Van het aantal jeugdigen in Sittard-Geleen 
heeft in het eerste kwartaal 11,99 % een vorm
van jeugdhulp nodig. Dit is een lichte daling 
van 38 jeugdigen ten opzicht van het vierde 
kwartaal van 2016. Het afgelopen jaar zagen 
we dat het aantal jongeren in jeugdhulp licht 
varieert. De veranderingen zijn niet substanti-
eel. 
Uit de cijfers blijkt dat voor een deel van de 
jeugdigen meerdere arrangementen nodig
zijn. Vaak gaat het om een samenloop van in-
dividuele en groepsbegeleiding of behandeling.
Wat bijvoorbeeld individueel in de behandeling 
als oplossing wordt gevonden, wordt in een
groep geoefend. Gemiddeld is 1,5 arrange-
ment nodig per jeugdige. 
Van het totaal aantal arrangementen jeugd-
hulp is 6,5 % een residentieel arrangement en
93,5% van de arrangementen is ambulant. In 
2016 zijn de residentiële arrangementen met 
2 % afgenomen. Dit betekent dat er minder 
kinderen buiten hun gezin verblijven, hetgeen 
een belangrijke doelstelling is.
De kosten van deze residentiele hulp bedragen 
iets minder dan de helft van het jeugdbudget.

Het aantal inwoners dat kiest voor een PGB is 
afgelopen jaar sterk afgenomen. In het eerste 
kwartaal waren er nog 79 PGB’s. Ouders en 
jeugdigen kiezen steeds meer voor zorg via 
een arrangement. Overigens leidt dit niet tot 
een financiële verschuiving. 

Jeugdzorgplus
Het cijfer over de jongeren die in jeugdzorg-
plus verblijven is nog niet voorhanden.

Bezwaarschriften
In het eerste kwartaal is 1 bezwaarschrift in-
gediend. Dit is nog in behandeling.

2017  1E 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. 2831 2878 2864 2845 2834

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

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

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

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

Doorlooptijd

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

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

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

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

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

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

% Gegrond en gedeeltelijk gegrond in het kwartaal. 8,00% 4,88% 4,44% 3,85% 8,33%
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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. 1320 2087 2479 2870 1670

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

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

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

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

Cat. 5 (ontheffing) 10 7 12 5 7

Totaal 829 854 850 829 813
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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. 3107 3358 3482 3484 3489

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).

2845 3069 3121 3140 3141

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

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

Aantal lopende voorzieningen totaal begeleiding en huishoudelijke hulp 
WMO op de laatste dag van het kwartaal. 3935 4018 4142 4122 4101

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).

3605 3632 3646 3660 3636

Toegang - informatie - advies
Aantal contactmomenten WMO adviescentrum in het kwartaal 1403 1280 1377 1266 1457

Aantal unieke cliënten met contact WMO adviescentrum in het kwartaal. 1242 1143 1215 1135 1296

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

Het aantal voorzieningen dat in het kwartaal toegekend is op basis van het 
aantal meldingen. 835 736 555 501 754
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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. 1190 1307 1357 1393 1407

Aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning op de laatste dag van het 
kwartaal. 2665 2689 2682 2651 2622

Aantal cliënten met vervoer op maat op de laatste dag van het kwartaal. 4528 4540 4385 4376 4393

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

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

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

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

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

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

1 0 1 2 3

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

Leerlingenvervoer
Aantal cliënten dat op de laatste dag van het kwartaal gebruik maakt van 
het leerlingenvervoer. 585 587 459 487 499
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht Jeugdzorg 2016 2017

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

ZIN/PGB
Aantal lopende voorzieningen ZIN jeugdzorg op de laatste dag van het kwar-
taal. 2517 2560 2552 2677 2413

Aantal cliënten ZIN jeugdzorg op de laatste dag van het kwartaal (een cliënt 
met meerdere voorzieningen wordt in dit aantal maar één keer meegeteld). 1746 1741 1737 1813 1774

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

Aantal cliënten PGB jeugdzorg op de laatste dag van het kwartaal (een cliënt 
met meerdere voorzieningen wordt in dit aantal maar één keer meegeteld). 217 101 77 79 70

Aantal lopende voorzieningen totaal jeugdzorg op de laatste dag van het 
kwartaal. 2979 2702 2640 2767 2492

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

1863 1785 1770 1839 1801

Nieuwe cliënten
Aantal nieuwe cliënten jeugdzorg dat in het kwartaal instroomt met één of 
meerdere voorzieningen. 137 113 84 40 72

Ambulant/residentieel

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

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.

2733 2516 2461 2573 2331

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

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

Totaaloverzicht Jeugdzorg 2016 2017

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Aandeel jongeren met jeugdzorg
Aantal cliënten totaal jeugdzorg op de laatste dag van het kwartaal (een 
cliënt met meerdere voorzieningen wordt maar één keer meegeteld). 1863 1785 1770 1839 1801

Aantal inwoners van de gemeente S-G < 18 jaar op de laatste dag van het 
kwartaal. 15411 15326 15216 15137 15017

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

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

Afgehandelde bezwaarschriften met betrekking tot Jeugdzorg in het 
kwartaal. 0 0 3 2 0

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

Aantal cliënten met jeugdzorgPlus op de laatste dag van het kwartaal. 11 13 9 7

Aantal jeugdigen dat middels een jeugdbeschermingsmaatregel onder 
toezicht is gesteld op de laatste dag van het kwartaal. 162 160 153 163

Aantal jeugdigen dat middels een jeugdbeschermingsmaatregel uit huis 
geplaatst is op de laatste dag van het kwartaal. 21 23 21 28

Aantal jeugdigen dat op de laatste dag van het kwartaal door BJZ 
begeleid wordt in het kader van reclassering. 41 43 44 45


