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Voorliggende kwartaalrapportage Sociaal Domein is de vierde 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 vierde kwartaalrapportage betreffen de periode oktober t/m 

december 2016 en worden afgezet tegen het derde kwartaal 2016. 

4E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting
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4E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Participatie
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

2.864 -19  2.845

INSTROOM 
uitkeringsdossiers

197 -41  156

AANTAL HUISHOUDENS 
MET EEN ACTIEF 
UITKERINGSDOSSIER

DOORLOOPTIJDEN AANVRAGEN 
LEVENSONDERHOUD

IN- EN UITSTROOM UITKERINGSDOSSIERS

Afgehandelde aanvragen  

239 -37  202 
Niet afgedaan AWB

  0 +4  4  

Afgehandelde aanvragen 
binnen de  wettelijke 
AWB termijn (8 weken)

100%           98,02%

UITSTROOM 
uitkeringsdossiers

211 -36  175

Waarvan naar betaald werk:

43 -1  42  regulier 8 -3  5  met loonkosten 
                    subsidie

AANTAL CLIENTEN MET ONDERSTEUNING 
OP WEG NAAR PARTICIPATIE EN WERK

57 +9  66 80-100% arbeidsvermogen12 -7  5 
Ontheffing

89 -8  81
50-80% 
arbeidsvermogen

351 -64  287 
20-50% 
arbeidsvermogen

341 +49  390 0-20% arbeidsvermogen

98,02%
-1,98 %

850 -21  
829
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Participatie
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

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

2.479 +391 2.870  

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

TERMIJN AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

AANTAL AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

ADVIES OP AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

2 -  2
 gegrond en 
gedeeltelijk

gegrond

2 +1  3 BUITEN termijn

28 +11  39     
 niet gegrond

43 +6  49 BINNEN termijn

ingetrokken 1 -1 0      

14 -3  11 niet ontvankelijk

Ingekomen 
bezwaarschriften

56 +15  71

Waarvan binnen-
gekomen in 
2016            2015

   51             

           1 

Afgehandelde bezwaarschriften 

45 +7      52

52 52
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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 december werden 2845 uitkeringen 
verstrekt, aan in totaal aantal 3320 mensen. 
Ten opzichte van het eerste 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, 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. 

Vanaf het derde kwartaal zien we dat er 
sprake is van een afname van het aantal 
uitkeringen. Het instroomcijfer is van 233 
in het 1e kwartaal gedaald naar 156 in het 
4e kwartaal. Er zijn in het 4e kwartaal 36 
uitkeringen minder beëindigd dan in 3e 
kwartaal. De som van de in- en uitstroom 
bepaalt het totaal van de wijziging/verlaging 
van het aantal huishoudens met een uitkering.

In het vierde kwartaal zijn 47 mensen aan 
het werk gegaan in een baan waarmee zij 
voldoende inkomen hebben om onafhankelijk 
van de uitkering verder te kunnen. Vijf mensen 
hebben dat gedaan in combinatie met een 
loonkostensubsidie aan de werkgever. Deze 
loonkostensubsidie kennen we toe aan 
de werkgever in de situaties waarin het 
arbeidsvermogen en de loonwaarde van de 
werknemer lager is dan 100%. De hoogte 
en de duur van de loonkostensubsidie is 
afhankelijk van de hoogte van de loonwaarde 
van de persoon.

De 33 kandidaten die aan het eind van het 
3e kwartaal zijn ingestroomd bij VDL zijn 
nog niet zichtbaar in de uitstroomcijfers. De 
uitkeringsdossiers zijn 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. 
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 4e kwartaal zijn 4 aanvragen niet binnen 
de wettelijke beslistermijn afgehandeld. 
98,02% van de aanvragen zijn binnen de 
termijn afgehandeld.

4E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting
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Bezwaarschriften 
De afhandelingstermijn voor een 
bezwaarschrift is 12 weken, daarin 
opschortingen 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.

Gemiddeld worden er 60 bezwaarschriften met 
betrekking tot de participatiewet ontvangen. 
In het vierde kwartaal zien we dat er 71 
bezwaarschriften zijn ontvangen. Het grootste 
aantal bezwaarschriften dat wordt ingediend 
heeft betrekking op de aanvraag bijstand. Dat 
het aantal boven het gemiddelde ligt is niet 
aan een specifieke oorzaak toe te wijzen.

De overige indicatoren geven geen aanleiding 
tot een specifieke toelichting.  

Inkomensondersteunende maatregelen
Dit aantal bestaat deels uit inwoners die 
een uitkering ontvangen van de gemeente. 

Daarnaast kunnen inwoners met een laag 
inkomen en/of onvoldoende draagkracht om 
bepaalde kosten te betalen een beroep doen 
op een inkomensondersteuning. Dat kan 
bijvoorbeeld leiden tot een periodieke of een 
incidentele verstrekking bijzondere bijstand, 
een inkomenstoeslag vanwege een langdurig 
laag inkomen of een vergoeding voor kosten 
van maatschappelijke participatie van 
kinderen. 

In 2016 hebben in totaal 2870 inwoners een 
ondersteuning op hun inkomen ontvangen. 
Het gaat om het aantal unieke inwoners, 
één inwoner kan meer dan een vorm van 
ondersteuning ontvangen en deze kan 
incidenteel of periodiek worden uitbetaald. 
Iedere inwoner telt maar eenmaal mee. 
In de eerste helft van het jaar zagen we een 
relatief hoog aantal verstrekkingen doordat 
in januari en februari aan veel inwoners de 
jaarlijkse individuele inkomenstoeslag wordt 
toegekend en in het tweede kwartaal aan 
gezinnen met kinderen de tegemoetkoming 
voor participatie en schoolkosten vanuit de 
Voorkids-regeling wordt toegekend.

In het laatste kwartaal 2016 is aan 391 
inwoners een inkomensondersteunende 
maatregel toegekend. Dit aantal is praktisch 
gelijk aan het derde kwartaal. We zien hierin 
geen opvallende afwijkingen. 

Ondersteuning naar werk en 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 of een 
werkervaringsplaats is voor de mensen, die 
daar (nog) niet aan toe zijn, een mogelijkheid 
om zich te ontwikkelen. 
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.

4E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN TOELICHTING PARTICIPATIE
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4E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN TOELICHTING PARTICIPATIE

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. 
Het aantal ondersteuningstrajecten is aan 
het einde van dit laatste kwartaal praktisch 
gelijk aan het einde van eerdere kwartalen. 
Dat wil niet zeggen dat het allemaal dezelfde 
mensen zijn. Mensen stromen bijvoorbeeld 
uit naar werk of hebben geen ondersteuning 
meer nodig omdat ze op een stabiele wijze 
op het voor hun hoogst haalbare niveau 
participeren. Nieuwe mensen stromen in 
omdat ze bijvoorbeeld recent een aanvraag 
om ondersteuning hebben gedaan. Daarnaast 
vinden er verschuivingen plaats binnen de 
categorieën van het arbeidsvermogen. De in- 
en uitstroomcijfers, uitkeringsaanvragen en 
uitstroom (naar werk), vertalen zich ook naar 
deze trajecten.

In dit laatste kwartaal zien we een toename 
(van 341 naar 390) in het aantal mensen in 
traject met een arbeidsvermogen tussen 
0-20%. Hiermee is dat aantal weer op 
hetzelfde niveau van het eerste en tweede 
kwartaal. Dit betreft met name de coaching 
van mensen met multiproblematiek die door 
de Participatiecoaches plaatsvindt. De groep 
mensen in traject met een arbeidsvermogen 
tussen 20-50% is afgenomen. Deels doordat 
uit deze groep mensen een betaalde baan 
(met loonkostensubsidie) hebben gekregen 
en deels doordat trajecten worden afgesloten. 
Een aantal (8) mensen uit de groep 50-80% 
zijn doorgestroomd naar 80-100% en worden 
bemiddeld naar regulier werk.
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WMO

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

GEBRUIK DIENSTVERLENINGSVOORZIENINGEN GEBRUIK MATERIËLE VOORZIENINGEN

3.482 +2  3.484 
lopende voorzieningen 
ZIN dienstverlening

3.121 +19  3.140 
unieke clienten  
ZIN dienstverlening

1.357 +36  1.393 
clienten met 
begeleiding

2.682 -31  2.651 
clienten met huis-
houdelijke ondersteuning

4.385 -9  4.376 
clienten met 
vervoer op maat

71 -6  65 
toegekende 
rolstoelen

59 -11  48
toegekende 
vervoersvoorzieningen

76 +3  79
toegekende 
woningvoorzieningen

660 -22  638  
lopende voorzieningen 
PGB dienstverlening

1.377 -111  1.266  
contactmomenten 
WMO adviescentrum

914 +117

599 -15  584  
unieke clienten 
PGB dienstverlening

1.215 -80  1.135  
unieke clienten met 
contact WMO adviescentrum

  
meldingen waar een of meerdere 
adviezen uit voortkomen

555 -54  501  
adviezen voor 
maatwerkvoorzienin-
gen op basis van de 
meldingen

4.142 -20 4.122 lopende voorzieningen totale  dienstverlening

3.646 +14 3.660 unieke clienten totale  dienstverlening   1.031

GEMEENTE SITTARD-GELEEN

459 +28  487
clienten 
leerlingenvervoer

SCHOOL
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WMO
AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

TERMIJN AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

AANTAL AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

ADVIES OP AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

1 +1  2
gegrond en 

gedeeltelijk
gegrond

2 +1  3 BUITEN termijn

6 -2  4
 niet gegrond

7 -2  5 BINNEN termijn

1 -1  0 ingetrokken

1 +1  2 niet ontvankelijk

Ingekomen 
bezwaarschriften

45 -33  12

GEMEENTE SITTARD-GELEEN

8 8

Afgehandelde bezwaarschriften 

  9 -1       8 Waarvan binnen-
gekomen in 
2016            2015

   6                

         2 
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WMO

Verhouding ZIN en PGB
Op basis van het totaal aantal voorzieningen 
Wmo m.b.t. huishoudelijke hulp en begeleiding 
wordt zichtbaar dat 15% middels PGB ver-
strekt wordt, en 85% middels Zorg in 
Natura (ZiN). Er is sprake van een afname van 
het aantal mensen met een PGB, en een toe-
name van het aantal mensen met ZiN. Begin 
2016 hadden diverse cliënten nog een PGB 
indicatie o.b.v. overgangsrecht tot 1-5-2016. 
Hierna zijn veel cliënten overgestapt naar ZiN 
i.v.m. het feit dat de huidige aanbieder een 
contract heeft bij de gemeente, waardoor een 
PGB niet meer nodig was. 

Advies, meldingen en toekenningen
In het vierde kwartaal zijn er minder mensen 
in het Wmo Adviescentrum geweest, dat kan te 
maken hebben met de sluiting tussen kerst en 
nieuwjaar. Er zijn 1.031 meldingen gedaan, dit 
zijn er meer dan in het voorgaande kwartaal. 
En er zijn 501 adviezen voor maatwerkvoor-
zieningen afgegeven. Het is niet zo dat kan 
worden gesteld dat het aantal meldingen in 
dezelfde periode in relatie staat tot het aan-

tal adviezen. De afwikkeling van een melding 
duurt gemiddeld 8 weken, het kan dus zo zijn 
dat er nog adviezen volgen in het volgende 
kwartaal op basis van een melding in het vori-
ge kwartaal. 

Gebruik maatwerkvoorzieningen Wmo
Maatwerkvoorzieningen Wmo worden onder-
verdeeld in dienstverlening (huishoudelijke 
ondersteuning, begeleiding en vervoer op 
maat) en materiele voorzieningen (rolstoelen, 
vervoersvoorzieningen en woningaanpassin-
gen). Met betrekking tot dienstverlening wordt 
in beeld gebracht hoeveel cliënten op de laat-
ste dag van het kwartaal gebruik maken van 
huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en 
vervoer op maat. Met betrekking tot materiele 
voorzieningen wordt in beeld gebracht hoeveel 
materiele voorzieningen in het betreffende 
kwartaal zijn toegekend. Sommige toegeken-
de maatwerkvoorzieningen zijn toegenomen, 
anderen weer afgenomen. Er is echter geen 
sprake van een opvallende toe- of afname.  

Bezwaarschriften 
De afhandelingstermijn voor een bezwaar-
schrift 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 dat-
zelfde kwartaal worden afgehandeld. Dit ziet 
u in de tabel van ingekomen en afgehandelde 
bezwaarschriften terug.
Met name het aantal ingediende bezwaar-
schriften huishoudelijke ondersteuning is 
flink afgenomen. Dit was erg hoog n.a.v. de 
uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep 
maar is nu afgenomen. Er worden met name 
bezwaren ingediend ten aanzien van de gehan-
dicaptenparkeerkaart en aanpassing of beëin-
diging van de vervoersvoorziening.

In de afhandeling van de bezwaarschriften 
wordt, voordat het verweer wordt geschreven, 
altijd nog eens kritisch gekeken naar de afge-
geven beschikking en met de burger contact 
gezocht als er twijfels zijn. Indien dit aanlei-
ding vormt de beschikking te herzien gebeurt 
dit ook. 
Ten aanzien van de overschrijdingen zijn er 
2 zaken waarin met de burger zeer intensief 
contact is geweest om tot een oplossing te ko-
men. Het was een stroef proces waarin partij-
en uiteindelijk tot elkaar zijn gekomen.

4E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting
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JEUGDZORG

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

2.552 +125  2.677 
lopende arrangementen 
ZIN jeugdzorg

1.737 +76  1.813 
unieke clienten  
ZIN jeugdzorg

15.216 -79  15.137 
inwoners van de 

Sittard-Geleen < 18 jaar

1.770 +69  1.839 
unieke clienten 
totaal jeugdzorg

= 12,15% 
clienten 
t.o.v. inwoners < 18 jaar

179 +15  

194 = 7,01%
arrangementen 
residenteel

2.461 +112  
2.573 = 92,99%
arrangementen 
ambulant

88 +2  90  
lopende arrangementen 
PGB jeugdzorg

77 +2  79  
unieke clienten 
PGB jeugdzorg

2.640 +127 2.767 lopende arrangementen totaal jeugdzorg

1.770 +69  1.839 unieke clienten totaal jeugdzorg

GEMEENTE SITTARD-GELEEN

84 -44  40 
nieuwe clienten jeugdzorg dat in het kwartaal 
instroomt met een of meerdere arrangementen
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JEUGDZORG
AANTAL ONDER TOEZICHT GESTELDENMELDINGEN VEILIG THUIS

AANTAL UIT HUIS GEPLAATSTEN JEUGDIGEN MET 
BEGELEIDING RECLASSERING

CLIENTEN MET JEUGDZORGPLUS

153 -  NB 
Aantal jeugdigen dat middels een 
jeugdbeschermingsmaatregel onder toezicht is 
gesteld

39 -13  26 
Aantal meldingen dat bij het advies 
en meldpunt voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling “veilig thuis” 
binnenkomt in het kwartaal”.

21 -  NB 
Aantal jeugdigen dat middels een 
jeugdbeschermingsmaatregel uit huis 
geplaatst is.

44 -  NB 
Aantal jeugdigen dat door BJZ begeleid 
wordt in het kader van reclassering.

9 -  NB
Aantal clienten dat in het kwartaal 
gebruik maakt van een plek in het kader 
van jeugdzorgPlus.

GEMEENTE SITTARD-GELEEN

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

Ingekomen 
bezwaarschriften

2 -2  0
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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. 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 terugwerkende kracht 
gemuteerd. Tevens zorgt de toepassing van 
het woonplaatsbeginsel vaak voor correcties.

Aantal jeugdigen met hulp
Van het aantal jeugdigen in Sittard-Geleen 
heeft in het vierde kwartaal 12,15 % een vorm
van jeugdhulp nodig. Dit is een stijging van 69 
jeugdigen ten opzicht van het derde kwartaal. 
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 in het vierde 
kwartaal 1,5 arrangement nodig per jeugdige. 
Dit is niet gewijzigd ten opzichte van het derde 
kwartaal.
Van het totaal aantal arrangementen 
jeugdhulp is 7% een residentieel arrangement 
en 93% van de arrangementen zijn ambulant. 
De kosten van deze residentiele hulp bedragen 
iets minder dan de helft van het jeugdbudget.

Veilig thuis
Het aantal meldingen veilig thuis is 
afgenomen met 13 meldingen. 

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

Bezwaarschriften
Met betrekking tot jeugd zijn in het vierde 
kwartaal geen bezwaarschriften binnengeko-
men.

4E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting
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4E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

FINANCIELE PROGNOSE
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

ONTWIKKELING BUDGET MET BETREKKING TOT DE TAKEN IN HET 
SOCIALE DOMEIN

BIJSTELLING OP BASIS VAN 3E KWARTAAL

PARTICIPATIE 
EXCL.VIXIA

0 0

WMO JEUGD

TOTALE BIJSTELLING       € 165.000
 € 34.554.000  € 34.747.000  € 34.851.000 

 € 32.615.000  € 33.454.000  € 34.689.000 

 € 23.317.000  € 22.108.000  € 22.760.000 

 € 3.624.000  € 4.711.000  € 2.772.000 

PRIMITIEVE 
BEGROTING
2016

1e PROGRAMMA-
RAPPORTAGE 
2016

2e PROGRAMMA-
RAPPORTAGE 
2016

PARTICIPATIE 
EXCL.VIXIA

WMO

JEUGD

TEKORT

TAAKSTELLING
WWB/Vixia

TOTAAL

SUBTOTAAL

  € 165.000

 € 94.110.000 

 

 € 94.110.000 

 € 95.020.000  

   

 € 95.020.000  

 € 95.072.000  

 € 5.455.000   

 € 100.527.000  

De weergave van de financiële prognose is gelijk aan 
die van het derde kwartaal. Op het moment van het 
samenstellen van deze rapportage wordt het boekjaar 2016 
afgesloten. Doordat wij midden in dit proces zitten, kan geen 
betrouwbaar resultaat worden afgegeven.
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Begroot
Onder de begroting staat in de eerste kolom 
de vastgestelde begroting 2016 inclusief de 
tekorten/taakstellingen die samen het werkelijke 
budget aangeven dat beschikbaar is. 
In de tweede kolom is dit bedrag aangepast aan 
de besluitvorming naar aanleiding van de 
1e programmarapportage. In de derde kolom is 
de 2e programmarapportage opgenomen.

Bijstelling na 3e kwartaal
Het 3e kwartaal zit dicht op de 2e programma-
rapportage. Hierdoor is het aantal fundamentele 
bijstellingen in het 3e kwartaal beperkt. 

Het derde kwartaal (doorgerekend naar heel 
2016) geeft aan dat bijstelling noodzakelijk is:
- Participatiewet € 165.000
- Jeugd € 0
- WMO € 0

Verklaringen hiervoor zijn:
Gemeenten ontvangen een gebundelde 
uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen 
en de loonkostensubsidies in het kader van de 
Participatiewet te financieren. De hoogte van 

het definitieve budget is 30 september jl. bekend 
gemaakt door het ministerie van SZW en dit 
resulteert in een opwaartse bijstelling van het 
budget. Resultaat: € 165.000.

Taakstelling en achtervang Sociaal Domein
De twee opgelegde taakstellingen zijn 
€2.300.000 op het bijstandsvolume (realisatie 
is mede afhankelijk van de regionale 
werkgelegenheidsontwikkeling en de 
mate waarin de uitkeringsgerechtigden 
geschikt gemaakt kunnen worden voor deze 
werkgelegenheid in te vullen door de doelgroep); 
€ 3.155.000 in verband met het tekort van Vixia, 
waarvoor op korte termijn geen oplossing is 
te verwachten. Deze taakstelling € 5.455.000 
wordt niet gerealiseerd en gaat ten laste van de 
achtervang Sociaal Domein ( € 12,35 miljoen). 
Het begrotingstekort Sociaal Domein inclusief 
bijstelling 3e kwartaal bedraagt € 2.607.000.
Uit de programmabegroting 2017 blijkt dat de 
achtervang Sociaal Domein de meest belangrijke 
component is in de dekking van de begroting. 
Gevolg is dat de achtervang op basis van de 
huidige inzichten volledig benut wordt in 2016 en 
2017.

4E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting financiële prognose 3e kwartaalrapportage


