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Voorliggende kwartaalrapportage Sociaal Domein is de elfde 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 2018.  

In de bijlage is de trend in cijfers over de afgelopen elf kwarten opgenomen. De trend 

over het derde kwartaal is niet toegelicht. Toelichting vindt weer plaats in de vierde 

kwartaalrapportage.

3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN 2018

Toelichting



3

2018 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Participatie
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

UITSTROOM 
UITKERINGSDOSSIERS

196 -33  163
INSTROOM 
UITKERINGSDOSSIERS

115 35  150

• 10 = 6,67 %  80-100% arbeidsvermogen

• 8 = 5,33 %  50-80% arbeidsvermogen

• 19  = 12,67 %  20-50% arbeidsvermogen

• 33 = 22,00 %  0-20% arbeidsvermogen

• 4 = 2,67 %  Ontheffing

• 9 = 6,00 %  Tijdelijk arbeidsongeschikt

 0 = 0,00 %  Duurzaam arbeidsongeschikt

• 67 = 44,67 %  Nog niet bekend

• 29 = 17,79 %  80-100% arbeidsvermogen

• 12 = 7,36 %  50-80% arbeidsvermogen

• 41  = 25,15 %  20-50% arbeidsvermogen

• 56 = 34,36 %  0-20% arbeidsvermogen

• 10 = 6,13 %  Ontheffing

• 4 = 2,45 %  Tijdelijk arbeidsongeschikt

 0 = 0,00 %  Duurzaam arbeidsongeschikt

• 11 = 6,75 %  Nog niet bekend

AANTAL HUISHOUDENS MET EEN 
ACTIEF UITKERINGSDOSSIER

AANTAL CLIENTEN MET ONDERSTEUNING OP WEG NAAR 
PARTICIPATIE EN WERK

Waarvan naar betaald werk:

49 -7  42 
regulier

6 -3  3 
met loonkosten subsidie

2.648 -13  2.635
• 275 = 10,44 %  80-100% arbeidsvermogen

• 147 = 5,58 %  50-80% arbeidsvermogen

• 769  = 29,18 %  20-50% arbeidsvermogen

• 1.112 = 42,20 %  0-20% arbeidsvermogen

• 168 = 6,38 %  Ontheffing

• 22 = 0,83 %  Tijdelijk arbeidsongeschikt

• 6 = 0,23 %  Duurzaam arbeidsongeschikt

• 136 = 5,16 %  Nog niet bekend

• 152 = 20,79 %  80-100% arbeidsvermogen

• 117 = 16,01 %  50-80% arbeidsvermogen

• 295  = 40,36 %  20-50% arbeidsvermogen

• 159 = 21,75 %  0-20% arbeidsvermogen

• 7 = 0,96 %  Nog niet bekend

• 1 = 0,14 %  Tijdelijk arbeidsongeschikt

2635

196

731

150
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GEBRUIK INKOMENS-
ONDERSTEUNENDE 
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

2.324 394  2.718  

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

Ingekomen 
bezwaarschriften

81 -31  50

2018 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Participatie
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Waarvan met advies 
"gegrond en gedeeltelijk gegrond"

8 -2  6  11,5%

Afgehandelde 
bezwaarschriften

45 7  52

DOORLOOPTIJDEN AANVRAGEN 
LEVENSONDERHOUD

Afgehandelde aanvragen  

158   
Niet afgedaan AWB

7  

Afgehandelde aanvragen 
binnen de  wettelijke 
AWB termijn (8 weken)

95,57%  

* Vanwege een fout in het registratiesysteem is het niet mogelijk om de 
juiste cijfers over de doorlooptijden van aanvragen op te nemen.

* * 
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KANSEN VOOR ALLE KINDEREN

2018 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 een toekenning heeft 
gekregen voor de regeling "kansen voor alle kinderen"

Aantal kinderen waarvoor in dit jaar een 
toekenning is gekregen voor de regeling 
"kansen voor alle kinderen"

11 -2  9 

1.018 95  1.113  

1.819 152  1.971

Waarvan gezinnen met 
een bijstandsuitkering

627 26  653 

Waarvan kinderen uit een gezin 
met een bijstandsuitkering

1.102 51  1.153

Voor cultuur  

2% 2%  4%
Voor school en overig  

65% -2%  63%
Voor sport  

33% 0  33%

Waarvan gezinnen met 
een ander laag inkomen

391 69  460

Waarvan kinderen uit een gezin 
met een ander laag inkomen

717 101  818

AANDEEL GEBRUIK "VOOR KIDS REGELING"
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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 part-
time inkomen zijn of de enige bron van inkom-
sten in een huishouden. 

Op 30 september 2018  werden 2.635 uitkeringen 
verstrekt, aan in totaal 3058 mensen. Ten op-
zichte van het tweede kwartaal 2018 zien we een 
afname van 13 uitkeringen. 

Instroom en Uitstroom
Het totaal van het uitkeringsbestand is een re-
latief stabiel aantal, al enige tijd dalend, waarin 
sprake is van een wisselende samenstelling. 
Uitkeringen worden beëindigd vanwege verschil-
lende redenen zoals werkaanvaarding, verhui-
zingen 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 of verhui-
zingen naar onze gemeente. 

In het derde kwartaal 2018 bedraagt de nieuwe 
instroom 150 (uitkeringsdossiers) en de uit-
stroom 163. Het verschil (-13) veroorzaakt de 
daling in het aantal uitkeringsdossiers. De in-
stroom in dit derde kwartaal is hoger dan in het 
tweede kwartaal (115). De uitstroom in het 3e 
kwartaal 2018 is lager (163) dan het vorige kwar-
taal (196). De uitstroom naar werk (45) is nog 
steeds de belangrijkste reden voor uitstroom. In 
3 situaties zijn mensen met toepassing van een 
loonkostensubsidie aan het werk gegaan.

Doorlooptijden van aanvragen
Vanwege een fout in het registratiesysteem is 
het niet mogelijk om de juiste cijfers over de 
doorlooptijden van aanvragen op te nemen. Over 
het vierde kwartaal zullen deze cijfers weer be-
schikbaar zijn.

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 onder-
steuning 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 2018 hebben 2718 
unieke huishoudens een ondersteuning op hun 
inkomen ontvangen.

Kansen voor alle Kinderen-regeling
Ouders kunnen voor een kind jonger dan 12 jaar 
kosten van sociale 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. Daarnaast kunnen 
ouders -via de inzet van een intermediair- een 
beroep doen op het Jeugdfondssport en -Cultuur 
om zo hun kind te laten meedoen aan sport en 
cultuur. De samenwerking van gemeente met 
JeugdfondsSport en -Cultuur  en de Stichting 
Leergeld en de ingezette communicatie resul-

2018 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting
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teert duidelijk in een groei van het bereik van het 
aantal huishoudens.

Inmiddels hebben in 2018 1113 gezinnen de weg 
gevonden naar de gemeente en/of de fondsen of 
Stichting Leergeld om hun kind(eren) de kans te 
kunnen geven om mee te doen. In die gezinnen 
wonen in totaal 1971 kinderen. 
Het aantal gezinnen met een bijstandsuitkering 
is 653. De uitdaging zit in het bereiken van gezin-
nen die wij niet kennen. Juist in deze groep zit de 
toename, we zijn daarin gegroeid naar 460. In het 
eerste kwartaal waren dat er nog 293.

Studiekostentoeslag
Om het jongeren met een beperkt arbeidsvermo-
gen (de vroegere Wajongere) mogelijk te maken 
om te (blijven) studeren is sinds 2015 de Studie-
toeslag voor deze groep ingevoerd. In het derde 
kwartaal 2018 hebben 9 jongeren hiervan gebruik 
gemaakt. De studietoeslag wordt toegekend voor 
de periode van een half jaar.

Ondersteuning naar werk en participatie
Het perspectief en het arbeidsvermogen in combi-
natie 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 wer-
kaanvaarding 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.  Waar no-
dig bieden we ondersteuning aan huishoudens en 
mensen met complexe en/of meervoudige proble-
men. Men start in een dergelijk traject met een 
laag arbeidsvermogen. Wanneer mensen toe zijn 
aan participatie zetten zij de eerste stappen veelal 
in de vorm van vrijwilligerswerk.

Gemiddeld een kwart (731) van de bijstandsge-
rechtigden wordt ondersteund op de weg naar 
werk of participatie

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. Er zijn 
minder bezwaarschriften binnengekomen t.o.v. 
het 2e kwartaal 2018. 

Tot en met het derde kwartaal zijn er 7.500 aan-
vragen afgehandeld in het kader van de Participa-
tiewet. Hierover zijn 205 (2,7%) bezwaarschriften 
binnengekomen. 

Van de 205 bezwaarschriften zijn er 142 afgehan-
deld waarvan 17 bezwaarschriften gegrond en ge-
deeltelijk gegrond zijn verklaard. Inhoudelijk laten 
de 17 (deels) gegrond verklaarde zaken geen een-
duidige lijn of oorzaak zien. Wanneer een aanwijs-
bare reden onder de (deels) gegrond verklaarde 
zaken ligt, wordt dit toegelicht in de rapportage.
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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

3.664 18  3.682
lopende voorzieningen 
ZIN dienstverlening

3.278 25  3.303 
unieke clienten  
ZIN dienstverlening

536 -4  532  
lopende voorzieningen 
PGB dienstverlening

1.040 274  1.314  
contactmomenten 
WMO adviescentrum

493 -4  489  
unieke clienten 
PGB dienstverlening

943 229  1.172  
unieke clienten met 
contact WMO adviescentrum

  
meldingen waar een of 
meerdere adviezen uit 
voortkomen

1.083 16  1.099  adviezen voor maatwerk-
voorzieningen op basis van de meldingen

4.200 14 4.214 lopende voorzieningen totale dienstverlening

3.722 19 3.741 unieke clienten totale dienstverlening 1.069

2018 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

WMO
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

1.117 -48
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2018 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

WMO
GEMEENTE SITTARD-GELEEN

GEBRUIK DIENSTVERLENINGSVOORZIENINGEN

GEBRUIK MATERIËLE VOORZIENINGEN

1.582 -16  1.566 
clienten met 
begeleiding

2.571 37  2.608 
clienten met huis-
houdelijke ondersteuning

4.388 13  4.401 
clienten met 
vervoer op maat

123 -36  87 
toegekende 
rolstoelen

74 40  114
toegekende 
vervoersvoorzieningen

103 7  110
toegekende 
woningvoorzieningen

463 -15  448
clienten 
leerlingenvervoer

SCHOOL

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

Ingekomen 
bezwaarschriften

7 5  12

AFGEHANDELDE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Waarvan met 
advies "gegrond en 
gedeeltelijk gegrond"

0 0  0  
0 %

Afgehandelde 
bezwaarschriften

4 1  5
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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 13% een PGB heeft en 87% 
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 bestendigd. 
Per saldo is een beperkte toename zichtbaar 
van cliënten Wmo die huishoudelijke hulp en 
begeleiding krijgen, concreet een toename (37) 
voor huishoudelijke hulp en een afname (16) 
voor ondersteuning/begeleiding.  

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 2018 zijn beduidend 
meer mensen (274) in het Wmo Adviescentrum 
geweest dan het kwartaal ervoor. Hier is geen 
verklaring voor te geven. Er zijn echter minder 
meldingen gedaan en er is sprake van iets 
hoger aantal toekenningen. Toekenningen 
kunnen ook nog samenhangen met meldingen 
uit het vorige 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.
Er zijn 5 bezwaarschriften meer 
binnengekomen t.o.v. het 2e kwartaal 2018. 

2018 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

2.466 145  2.611 
lopende arrangementen 
ZIN jeugdhulp

1.706 78  1.784 
unieke jeugdigen  
ZIN jeugdhulp

14.665 -82  14.583
inwoners van de 

Sittard-Geleen < 18 jaar

1.735 68  1.803 
unieke jeugdigen 
totaal jeugdhulp

= 12,4% 
jeugdigen 
t.o.v. inwoners < 18 jaar

145 10  

135 = 5,1%
arrangementen 
residenteel

2.380 147  

2.527 = 94,9%
arrangementen 
ambulant

59 -8  51  
lopende arrangementen 
PGB jeugdhulp

51 -5  46  
unieke jeugdigen 
PGB jeugdhulp

2.525 137  2.662 lopende arrangementen totaal jeugdhulp

1.735 68  1.803 unieke jeugdigen totaal jeugdhulp

121 -46  75
nieuwe jeugdigen jeugdhulp die in het kwartaal 
instromen met een of meerdere arrangementen

2018 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

164 -17  147 
Aantal jeugdigen dat 
onder toezicht is gesteld.

23 4  27 
Aantal jeugdigen 
met een voogdijtraject.

161 -17  144 
Aantal meldingen dat bij het advies 
en meldpunt voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling “veilig thuis” 
binnenkomt in het kwartaal”.

5 4  9 
Aantal jeugdigen dat uit huis geplaatst 
is (gedwongen kader). 

34 -9  25
Aantal jeugdigen dat begeleid wordt in 
het kader van reclassering.

7 -2  5
Aantal jeugdigen dat in het kwartaal 
gebruik maakt van een plek in het kader 
van jeugdzorgPlus.

AANTAL BINNENGEKOMEN 
BEZWAARSCHRIFTEN

Ingekomen 
bezwaarschriften

0 0  0

2018 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 0  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. jeugdhulp 
worden gemuteerd o.b.v. de vergelijking 
met de (facturatie) gegevens die we van 
zorgaanbieders ontvangen. 
Het verschil in gebruik tussen het eerste 
en tweede kwartaal gaf ons een vertekend 
beeld doordat er achterstanden waren bij 
de aanbieders in de meldingen alsook in de 
declaraties in het eerste kwartaal 2018. Het 
derde kwartaal lijkt een meer betrouwbaar 
beeld te geven. Of het gebruik van jeugdhulp 
stijgt naar het eindcijfer van 2017 (2.701 
voorzieningen) moet het laatste kwartaal 
uitwijzen. 

Aantal jeugdigen met hulp
Van het aantal jeugdigen in Sittard-Geleen heeft 
in het derde kwartaal 12,4% een vorm
van jeugdhulp nodig. Dit is een stijging van 
0,6%punt ten opzicht van het derde kwartaal 
2018. De oorzaak hiervan is hierboven genoemd. 

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 waren 5,1 % een residentieel 
arrangement en
94,9% van de arrangementen ambulant in 
het derde kwartaal. Dit is een afname van 
het aandeel residentieel met 0,6% punt ten 
opzichte van het tweede kwartaal 2018. 

In het derde kwartaal maakten 46 jeugdigen 
gebruik van een PGB.
 
Het aantal meldingen veilig thuis registreren 
wij niet zelf. Daarom loopt dit aantal een 

kwartaal achter. In het aantal is ook het aantal 
politiemeldingen opgenomen. Hierdoor is het 
aantal meldingen niet meer vergelijkbaar met 
2017. Met 144 meldingen zijn dit 17 meldingen 
minder dan in het eerste kwartaal van 2018.

Het cijfer over de jongeren die in 
jeugdzorgplus verblijven in het derde kwartaal 
2018 is nog niet voorhanden. In het tweede 
kwartaal 2018 waren 5 jongeren gedwongen 
geplaatst. In het derde kwartaaal zijn dit er 9.

In het derde kwartaal 2018 zijn geen 
bezwaarschriften ingediend. 

2018 3E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Toelichting



14

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

Totaaloverzicht Participatiewet 2016 2017 2018

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2016

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2017

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 2.744 2.729 2.648 2.635

Instroom: aantal nieuwe uitkeringsdossiers met een startdatum in 
het kwartaal.

233 211 197 156 797 196 141 147 160 644 125 115 150

Uitstroom: aantal uitkeringsdossiers dat gedurende het kwartaal 
beëindigd zijn.

165 164 211 175 715 207 152 206 180 745 140 196 163

Uitstroom naar betaald werk: aantal beëindigde uitkeringsdossiers met als 
reden voor beëindiging "arbeid in dienstbetrekking".

36 35 43 42 156 58 49 48 45 200 42 49 42

Uitstroom naar betaald werk: aantal beëindigde uitkeringsdossiers met als 
reden voor beëindiging "arbeid in dienstbetrekking met loonkostensubsidie".

7 9 8 5 29 1 5 13 5 24 6 6 3

Doorlooptijd

Aantal afgehandelde aanvragen levensonderhoud in het kwartaal. 286 278 239 202 1005 244 191 176 196 807 162 158

Niet tijdig afgedaan AWB in het kwartaal. 1 4 0 4 9 5 6 4 6 21 3 7

Percentage afgehandelde aanvragen levensonderhoud binnen de 
wettelijke AWB termijn (8 weken) in het kwartaal.

99,65% 98,56% 100% 98,02% 99,10% 97,95% 96,86% 97,73% 96,94% 97,40% 98,15% 95,57%

Bezwaarschiften
Ingekomen bezwaarschriften met betrekking tot Participatiewet 
in het kwartaal.

53 76 56 71 256 80 55 64 75 274 74 81 50

Afgehandelde bezwaarschriften met betrekking tot Participatiewet  
in het kwartaal.

25 41 45 52 163 36 59 42 42 179 45 45 52

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

2 2 2 2 8 3 8 1 5 17 3 8 6

% Gegrond en gedeeltelijk gegrond in het kwartaal. 8,00% 4,88% 4,44% 3,85% 4,91% 8,33% 13,56% 2,38% 11,90% 9,5% 6,67% 17,78% 11,5 %
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht Participatiewet 2016 2017 2018

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2016

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2017

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Inkomensondersteuning
Aantal unieke cliënten (cumulatief) dat tot en met het kwartaal van het 
lopende jaar gebruik maakt van één of meerdere regelingen in het ka-
der van inkomensondersteunende maatregelen die via GWS uitgekeerd 
worden. 1.320 2.087 2.479 2.870 2.870 1.670 2.254 2.575 2.949 2.949 1.761 2.324 2718

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 57 113 119 152

Cat. 2 (50-80% arbeidsverm.) 109 114 89 81 66 76 93 93 82 63 117

Cat. 3 (20-50% arbeidsverm.) 261 288 351 287 236 384 396 346 319 229 295

Cat. 4 (0-20% arbeidsverm.) 394 393 341 390 414 174 188 179 169 130 159

Cat. 5 (ontheffing) 10 7 12 5 7 7 8 7 11 9 7

Tijdelijk arbeidsongeschikt 1

Totaal 829 854 850 829 813 720 746 682 694 550 731

Kansen voor alle kinderen

Aantal jongeren >= 18 jaar dat op de laatste dag van het kwartaal 
studietoeslag ontvangt 15 9 13 11 9

Aantal gezinnen dat in dit jaar een toekenning heeft gekregen voor de 
regeling "kansen voor alle kinderen" 788 841 916 1.018 1.113

- Waarvan gezinnen met een bijstandsuitkering 612 630 623 627 653

- Waarvan gezinnen met een ander laag inkomen 176 211 293 391 460
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht Participatiewet 2016 2017 2018

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2016

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2017

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Aantal kinderen waarvoor in dit jaar een toekenning is gekregen voor de 
regeling "kansen voor alle kinderen"* 1.301 1.413 1.589 1.819 1.971

- Waarvan kinderen uit een gezin met een bijstandsuitkering 988 1.034 1.063 1.102 1.153

- Waarvan kinderen uit een gezin met een ander laag inkomen 313 379 526 717 818

Aandeel gebruik "voor kids" voor sport 43% 42% 36% 33% 33%

Aandeel gebruik "voor kids" voor gebruik cultuur 4% 4% 3% 2% 4%

Aandeel gebruik "voor kids" voor school en overig 53% 54% 61% 65% 63%

* Start kansen voor alle kinderen in het 3e kwartaal van 2017
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht WMO 2016 2017 2018

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2016

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2017

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 3.618 3.656 3.664 3.682

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 3.249 3.282 3.278 3.303

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

828 660 660 638 612 610 587 569 550 536 532

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).

815 631 599 584 559 559 537 520 500 493 489

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 4.187 4.206 4.200 4.214

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 3.706 3.727 3.722 3.741

Toegang - informatie - advies
Aantal contactmomenten WMO adviescentrum in het kwartaal 1.403 1.280 1.377 1.266 5.326 1.457 1.080 1.216 1.219 4.972 1.118 1.040 1.314

Aantal unieke cliënten met contact WMO adviescentrum in het kwartaal. 1.242 1.143 1.215 1.135 4.735 1.296 975 1.084 1.099 4.454 1.018 943 1.172

Aantal meldingen in het kwartaal waar een of meerdere adviezen uit 
voortkomen.

890 965 914 1.031 3.800 1067 991 1.132 1.075 4.265 1.222 1.117 1.069

Het aantal voorzieningen dat in het kwartaal toegekend is op basis van 
het aantal meldingen.

835 736 555 501 2.627 754 886 938 1.148 3.726 850 1.083 1.099
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht WMO 2016 2017 2018

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2016

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2017

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 1.546 1.574 1.582 1.566

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 2.585 2.582 2.571 2.608

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 4.430 4.405 4.388 4.401

Materiele voorzieningen

Aantal toegekende rolstoelen in het kwartaal. 77 57 71 65 270 104 91 118 86 399 96 123 87

Aantal toegekende vervoersvoorzieningen in het kwartaal. 44 44 59 48 195 54 42 62 63 221 65 74 114

Aantal toegekende woningvoorzieningen in het kwartaal. 54 59 76 79 268 81 92 87 127 387 110 103 110

Bezwaarschiften
Ingekomen bezwaarschriften m.b.t. WMO en gehandicaptenparkeer-
kaarten in het kwartaal.

47 100 45 12 204 22 15 20 5 62 19 7 12

Afgehandelde bezwaarschriften met betrekking tot WMO en 
gehandicaptenparkeerkaarten in het kwartaal.

15 5 9 8 37 9 11 16 11 47 8 4 5

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

1 0 1 2 4 3 2 1 0 6 1 0 0

% gegrond en gedeeltelijk gegrond in het kwartaal. 6,67% 0,00% 11,11% 25,00% 10,81% 33,33% 18,18% 6,25% 0,00 12,77% 12,5% 0% 0%

Leerlingenvervoer
Aantal cliënten dat op de laatste dag van het kwartaal gebruik maakt 
van het leerlingenvervoer.

585 587 459 487 499 508 461 462 472 463 448
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht Jeugdhulp 2016 2017 2018

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2016

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

Totaal

2017

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 2.701 2.194 2.466 2.611

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 1.880 1.523 1.706 1.784

Aantal lopende voorzieningen PGB jeugdhulp op de laatste dag van het 
kwartaal.

462 142 88 90 79 70 72 74 65 59 51

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 65 56 51 46

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 2.775 2.259 2.525 2.662

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 1.914 1.556 1.735 1.803

Nieuwe jeugdigen
Aantal nieuwe jeugdigen jeugdhulp dat in het kwartaal instroomt met 
één of meerdere voorzieningen.

137 113 84 40 374 72 47 85 100 304 88 121 75

Ambulant/residentieel

Aantal arrangementen residentieel op de laatste dag van het kwartaal. 246 186 179 194 161 168 140 149 133 145 135

Aantal arrangementen ambulant op de laatste dag van het kwartaal. Op 
advies 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 2.626 2.126 2.380 2.527

Aandeel residentieel  op de laatste dag van het kwartaal. 8,26% 6,88% 6,78% 7,01% 6,46% 6,6% 5,9% 5,4% 5,9% 5,7% 5,1%

Aandeel ambulant op de laatste dag van het kwartaal. 91,74% 93,12% 93,22% 92,99% 93,54% 93,4% 94,1% 94,6% 94,1% 94,3% 94,4%
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Totaaloverzicht gegevens kwartaalrapportage Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen vanaf 1e kwartaal 2016

Totaaloverzicht Jeugdhulp 2016 2017 2018

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Totaal
2016

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Totaal
2017

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 1.914 1.556 1.735 1.803

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 14.800 14.718 14.665 14.583

% 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% 12,9% 10,6% 11,8% 12,4%

Bezwaarschiften
Ingekomen bezwaarschriften m.b.t. Jeugdhulp in het kwartaal. 0 11 2 0 13 1 0 1 0 2 0 0 0

Afgehandelde bezwaarschriften m.b.t. Jeugdhulp in het kwartaal. 0 0 3 2 5 0 0 2 0 2 0 0 0

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

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

% gegrond en gedeeltelijk gegrond in het kwartaal. - - 0,00% 50,00% 20,00% - - - -

Beschermingsmaatregelen
Aantal meldingen dat bij het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling "veilig thuis" binnenkomt per kwartaal.*

17 25 39 26 107 33 27 39 33 132 161 144

Aantal jeugdigen met jeugdhulpPlus op de laatste dag van het kwartaal. 11 13 9 7 8 9 7 6 7 5

Aantal jeugdigen dat uit huis geplaatst is in het kwartaal 
(gedwongen kader)

5 3 7 7 22 6 13 2 2 23 6 5 9

Jeugdbeschermingsmaatregelen:
Aantal jeugdigen met een onder toezichtstelling op de laatste dag van het 
kwartaal.

162 160 153 163 153 176 176 176 164 147

Aantal jeugdigen met een voogdijtraject op de laatste dag van het 
kwartaal.

21 23 21 28 21 19 21 21 23 27

Aantal jeugdigen dat op de laatste dag van het kwartaal begeleid wordt 
in het kader van reclassering.

41 43 44 45 38 31 34 37 34 25

* Per 2018 is dit inclusief politiemeldingen.


