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Geachte Raad,
Mede naar aanleiding van de kostenstijging in de Wmo in de afgelopen jaren is de wens ontstaan
meer sturing te geven op de begroting in het sociaal domein. De oorzaken van de kostenstijging in
de Wmo zijn o.a. gelegen de invoering van het lage abonnementstarief, de toenemende vergrijzing
en de extramuralisering van de GGZ. Extramuralisering betekent dat mensen vaker thuis worden
behandeld en zo minder worden opgenomen in een instelling.
Naar aanleiding van de kostenstijging is op 12 oktober 2021 een pakket maatregelen voor
kostenbeheersing in de Wmo aangenomen door uw raad. Met het dashboard Wmo kan gedurende
de komende jaren inzicht gegeven worden in de verdere ontwikkelingen van de Wmo-kosten.
Bij het lezen van het in bijlage gevoegde dashboard is het belangrijk om te weten dat de cijfers van
de jaren 2015 tot en met 2020 de cijfers zijn per 31 december van het betreffende jaar en de
cijfers over 2021 geprognosticeerd zijn. De externe gegevens zijn afkomstige uit de
registratiesystemen van de SVB voor de PGB’s en van de organisatie Mybility voor de regiotaxi. De
interne gegevens komen uit Zorg-Lokaal en Suite4sociaaldomein.
Het dashboard Wmo kan gebruikt worden bij de behandeling van de rapportages in de reguliere
planning- en control cyclus. In de begroting van de gemeente zijn de programma’s
maatwerkvoorzieningen (6.6.) en maatwerkdienstverlening (6.71) beschreven.
De komende jaren zal het college via het dashboard van de Wmo de kosten blijven monitoren. In
het voorjaar zal een eerste evaluatie worden voorgelegd in relatie met de Wmo kostenbesparende
maatregelen.
Maatwerkvoorzieningen samengevat
Begeleiding
Het aantal cliënten met begeleiding is sinds 2019 gestegen, echter de kosten zijn stabiel. Dit
betekent dat er lagere of kortere indicaties worden afgegeven. We zien dit terug in de gemiddeld
lagere kosten per client (tabel 6a).
Huishoudelijke ondersteuning
Het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning stijgt nog steeds in de prognoses voor 2021.
De maandelijks terugkerende kosten kunnen alleen getemperd worden door het voorkomen van
nieuwe instromers.
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Rolstoelen
Het aantal rolstoelgebruikers is licht gedaald ten opzichte van 2020. Dat de kosten nagenoeg
stabiel gebleven zijn, wordt verklaard doordat de kosten per voorziening zijn gestegen.
Regiotaxi
In 2020 is de regiotaxi gecompenseerd voor het aantal niet gereden ritten gedurende de
coronatijd. Het aantal actieve gebruikers van de regiotaxi is in 2021 sterk gestegen. De stijging is
te zien ten opzichte van 2020 maar ook ten opzichte van voorgaande jaren. De reden zou kunnen
zijn dat ouderen nu minder gebruik maken van andere vervoersalternatieven, zoals
vrijwilligersdiensten en of openbaar vervoer. De coronacrisis kan hierbij van invloed zijn geweest.
Vervoersvoorzieningen
Het aantal cliënten met een vervoersvoorziening is gedaald in 2021. Het bestand is opgeschoond
(ca. 10 cliënten, die hun individuele voorziening niet gebruikten). De gemiddelde kosten per
voorziening zijn licht gestegen. Het budget vervoersvoorzieningen kan ook fluctueren als
incidenteel een dure voorziening wordt verstrekt.
Woonvoorzieningen
Het aantal cliënten met een woonvoorziening valt naar verwachting fors lager uit in 2021 dan de
afgelopen jaren. De gemiddelde kosten per cliënt zijn slechts licht gestegen. De totale kosten zijn
uiteindelijk lager uitgevallen dan in 2020.
Wachtlijsten
De wachtlijsten zijn gegroeid en de wachttijd voordat een zaak wordt opgepakt is langer dan een
maand. Het is de verwachting dat de wachttijd aanvankelijk niet zal afnemen, omdat zorgvuldiger
onderzoek naar goedkopere en/of passendere zorg meer tijd gaat vragen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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