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“Meten is weten. De gegevens in deze 
monitor zijn van groot belang voor onze 
toekomst. Zo kunnen we kijken of we op 
de goede weg zijn. Maar niet alleen de 
cijfers zijn van belang. Het draait vooral 
om de vraag wat deze cijfers betekenen 
voor onze inwoners. Deze monitor kan 
bijdragen aan het vinden van een ant-
woord op deze vraag.”
Piet Panis, Wethouder
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Inleiding

Tijdens de informatieve raads-

avond op 13 april j.l. heeft u 

kennis kunnen nemen van een 

aantal monitoringscijfers in het 

sociale domein. In deze brochure 

wordt daar verder op in gegaan. 

Ook is u verteld, dat nu de Hart 

van Brabant gemeenten met 

ingang van 1 januari 2017 de 

jeugdzorg gezamenlijk hebben 

ingekocht, de monitoring van die 

inkoop door de gemeente Tilburg 

namens alle gemeenten zal wor-

den verricht. Heel bijzonder daar-

bij is dat de inkoop van jeugdzorg 

‘resultaat’ gericht is ingekocht.  
                
Met het monitoren van resultaten wordt nu 
ervaring opgedaan. Deze ervaring kan ook 
worden gebruikt voor de monitoring van de 
Wmo-inkoop, welke in 2018/ 2019 eveneens 
regionaal zal worden gedaan. Het uiteindelijke 
doel van de verantwoording voor het door 
de gemeente gevoerde beleid ontwikkelt zich 
op deze manier heel geleidelijk van zuiver 
financieel via aantallen en resultaten naar 
effecten. Het spreekt voor zich dat dit een 
proces is, waarmee een aantal jaren is ge-
moeid. Voor nu worden met name de gege-
vens terug gekoppeld, welke verband houden 
met de gegevens welke u in de eerste monitor 
sociaal domein zijn verstrekt. Op deze manier 
kunt u zoveel mogelijk het verloop zien tussen 
de verschillende cijfers. 

Net als in de vorige monitor wordt ook in 
deze monitor weer veel aandacht besteed 
aan schuldhulpverlening. Deze problematiek 
welke voor betrokkenen heel ingrijpend is, 
kent ondanks dat daar fors op wordt ingezet 
toch nog een verdere stijging. Mede door het 
in gang gezette preventiebeleid wordt 
getracht een verdere toename te voorkomen 
en beter nog een daling te bewerkstellingen.

Daarnaast wordt hier nog melding gemaakt 
van de doorontwikkeling van het sociaal team. 
Zoals u in de begroting voor 2017 uiteen is 
gezet is het de bedoeling dat het sociaal team 
goed en direct voor iedereen benaderbaar is. 
Op dit moment is dat nog niet het geval en 
houdt dat team zich voornamelijk bezig met 
complexe zaken waarbij mensen onvoldoende 
zelfredzaam zijn. Een presentatie van genoem-
de ontwikkeling kunt u nog voor de zomerva-
kantie tegemoet zien. 

Voorts zij hier nog opgemerkt, dat de gemeen-
te Dongen deel neemt aan de monitor 
‘waarstaatjegemeente.nl’. Op dit moment treft 
u daar al veel gegevens over de gemeente aan, 
maar op een aantal taakvelden behoeft deze 
monitor nog nadere aanvulling. Ofschoon de 
eerste stappen daarin nu worden gezet, zal 
het mede door de update die slechts tweemaal 
per jaar plaatsvindt nog zeker tot 2018 duren 
voordat u deze nieuwe gegevens die nu 
worden aangedragen, daarin terugvindt. 
Het voordeel van deze monitor is dat een 
vergelijking met andere gemeenten of 
Nederland mogelijk is, waardoor meer inzicht 
ontstaat op welke terreinen de gemeente een 
verbeterslag kan maken. 

Tot slot moet nog worden gezegd, dat de 
informatie in de monitor de komende jaren 
geleidelijk zal worden uitgebreid. Reeds 
eerder is u bericht, dat voor de jeugdhulpverle-
ning door de Hart van Brabant gemeenten aan 
een resultaatmonitor wordt gewerkt, alsmede 
dat de gemeente Dongen de monitor ‘waar-
staatjegemeente.nl’ door het aanleveren van 
gegevens met name die betreffende het 
sociale domein verder wil optimaliseren. 
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Participatiewet

Doel Participatiewet ingevolge
Beleidsnota Sociaal Domein Dongen:
Voor de doelgroepen die als gevolg van de 
Participatiewet per 1-1-2015 onder gemeente-
lijke verantwoordelijkheid vallen geldt, dat 
de begeleiding en ondersteuning die wordt 
ingezet (duurzame) participatie moet opleve-
ren. Iedereen levert naar vermogen een 
bijdrage aan de samenleving en aan de 
arbeidsmarkt. De kortste weg hier naartoe 
wordt gestimuleerd en daarbij wordt zoveel 
mogelijk uitgegaan van wederkerigheid.
Een ander doel is schadelastbeperking voor 
de gemeente: uitstroom uit de uitkering, het 
beperken van de instroom, het toeleiden van 
klanten in de uitkering naar de arbeidsmarkt 
en het stijgen in loonwaarde. Het uitgangs-
punt van de gemeente is dat rechtmatig moet 
worden gewerkt, doelmatigheid wordt 
gemaximaliseerd en dat daarnaast zo efficiënt 
en effectief mogelijk wordt omgegaan met de 
beschikbare middelen.1 

Doelgroepen
We maken onderscheid tussen hen die een 
uitkering ontvangen op basis van de Partici-
patiewet (uitkeringsgerechtigden) en hen die 
dat niet hebben, (niet uitkeringsgerechtigden 
ofwel NUG). De ondersteuning van uitkerings-
gerechtigden heeft onze hoogste prioriteit. 

Betekenis van de monitor
Met deze monitor wordt inzicht verkregen in 
het aantal uitkeringen dat onder de Participa-
tiewet valt, wat wordt gedaan op het gebied 
van doelmatigheid en rechtmatigheid en 
wordt helder gemaakt op welke onderdelen
kan worden gestuurd. Voor het overige zijn 
de gegevens vooral informatief bedoeld.

Aantal uitkeringen
Op 1 januari 2016 ontvingen 315 mensen een 
gehele dan wel gedeeltelijke uitkering. Het 
aantal daadwerkelijke uitkeringen ligt lager, 
omdat een getrouwd of samenwonend stel 
een gezamenlijke uitkering ontvangt. Op 1 juli 
2016 is dit aantal gestegen naar 316 personen 
en op 31 december 2016 naar 325 mensen.

Een aantal factoren is debet aan deze stijging. 
Allereerst de toename van het aantal status-
houders waarvoor de gemeente Dongen een 
zorgplicht heeft. De taakstelling van het 
aantal statushouders in 2015 bedroeg 44 
personen. In 2016 bedroeg de taakstelling 65 
personen. Om deze doelgroep aan het werk 
te krijgen is in vrijwel alle gevallen een grote 
inspanning nodig qua trajecten en bemidde-
ling, waarbij allereerst prioriteit wordt 
gegeven aan het leren van de Nederlandse 
taal. Een tweede doelgroep waardoor de 
stijging wordt verklaard, zijn personen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor 2015 
ontving deze doelgroep een Wajong-uitkering 
of kreeg een contract bij een Sociaal Werkbe-
drijf. Met de invoering van de Participatiewet 
stromen zij de bijstand in. Deze doelgroep 
heeft ongeveer een loonwaarde tussen de 
30-80%. Deze doelgroep is gecompliceerder 
dan onze reguliere doelgroep en het kost 
meer tijd en energie om hen duurzaam te 
laten participeren.

Overzicht 1: aantal uitkeringsgerechtigden

 1-1-2015 1-7-2015 31-12-2015 1-1-2016 1-1-2017 31-12-2016

Participatiewet 267 273 283 284 286 295

IOAW/Z 25 30 31 31 30 30

Totaal 292 303 314 315 316 325

Zie voor voetnoten het complete overzicht op pagina 8.
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Reden van uitstroom
Met behulp van Dongen Werkt worden 
mensen die een uitkering aanvragen zo goed 
en zo snel als mogelijk geholpen bij het vinden 
van werk. De procedure aan de ‘poort’ leidt 
ertoe dat mensen die recht hebben op een 
uitkering deze ook daadwerkelijk toegekend 
krijgen, maar ook dat zij weten wat er van 
hen wordt verwacht. Heeft men eenmaal die 

procedure doorlopen en ontvangt men een 
uitkering, dan ziet men na verloop van tijd 
dat bij een groot aantal personen de uitkering 
wordt beëindigd, door verkrijgen van arbeid, 
verhuizing, veranderingen in de persoonlijke 
sfeer en doordat niet aan de plichten wordt 
voldaan. Het feit dat personen uitstromen naar 
‘arbeid’, is in belangrijke mate te danken aan 
de inspanningen van Dongen Werkt.

Overzicht 2: reden van uitstroom

Reden uitstroom 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arbeid in dienstbetrekking 23 18 41 35 49 42

Verhuizing andere gemeente 15 10 15 13 14 14

Aangaan relaties 9 12 6 3 9 9

Bereiken AOW gerechtigde leeftijd /  14 10 5 7 15 11

verkrijgen van ander inkomen

Niet verstrekken van noodzakelijke 

inlichtingen 3 8 6 13 8 11

Ingezette participatie instrumenten
Om mensen weer aan het werk te krijgen 
kan gebruik worden gemaakt van tal van 
instrumenten. De 5 meest toegepaste 
instrumenten in 2016 betreffen:
1   Bemiddeling naar regulier werk                    

(81 trajecten);
2  Scholing (51 trajecten);
3  Diagnose/onderzoek (46 trajecten);
4 Werkervaringsplaats (34 trajecten);
5  Geplaatst gesubsidieerd werk (8 trajecten).

Er is ook een groep personen, waarbij geen 
instrumenten worden ingezet naar arbeid-
stoeleiding. Deze personen worden tijdelijk 
vrijgesteld van arbeidsverplichtingen, onder 
andere vanwege psychiatrische problematiek. 
Het aantal vrijstellingen bedroeg in 2016 49 
personen.

Verstrekkingen bijzondere bijstand
Soms zijn er omstandigheden dat mensen 
bijzondere bijstand nodig hebben, zodat men 
noodzakelijke voorzieningen niet hoeft te 
ontberen. Het verstrekken van bijzondere 
bijstand is maatwerk, maar de voorzieningen 
die in dit kader het vaakst aan onze klanten 
worden verstrekt betreffen: 

Overzicht 3: aantal verstrekkingen bijzondere bijstand

 2015 2016

Aanvullende Ziektek.verz. alleenstaanden2 395 400

Kosten inrichting/huisraad3 68 117

Maaltijdvoorziening4 118 243

Tegemoetkoming bewindvoeringskosten5 546 904

Personenalarmering 92 138

Rente/Aflossing schulddelging6 140 281
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Monitoring Wmo

Doel Wet maatschappelijke ondersteu-
ning ingevolge Beleidsnota Sociaal 
Domein Dongen: 
In Dongen zorgen betrokken burgers, 
mantelzorgers, vrijwilligers en professionals er 
samen voor dat kwetsbare mensen – wanneer 
ze dat nodig hebben – ondersteuning krijgen. 
Deze ondersteuning is bij voorkeur zo kort en 
licht als mogelijk, maar als het moet zo lang 
en zwaar als nodig is. Inwoners krijgen 
ondersteuning op maat, passend bij hun 
mogelijkheden en specifieke situatie. Daarbij 
wordt een gezond beroep gedaan op wat 
eventuele mantelzorgers en andere mensen 
en organisaties in de eigen omgeving kunnen 
(bij)dragen. .

Het doel is om inwoners te ondersteunen die 
dusdanige beperkingen ondervinden bij hun 
maatschappelijke participatie en zelfredzaam-
heid, dat zij hierin niet geheel of gedeeltelijk 
kunnen voorzien.
Het uitgangspunt van de gemeente is dat 
rechtmatig moet worden gewerkt, doelmatig-
heid wordt gemaximaliseerd en dat daarnaast 
zo efficiënt en effectief mogelijk wordt 
omgegaan met de beschikbare middelen. 

Begeleiding

Vervoersvoorziening

Rolstoel

Hulp bij het huishouden

Begeleiding7

Dag invulling

Financiële situatie

Huisvesting

Mantelzorg

Opvoed en opgroei 18+

Sociaal netwerk

Thuissituatie zonder kinderen

Totaal

Collectief systeem vervoer

Scootmobiel

Driewielfiets

Totaal

Handmatig bewogen rolstoel

Electrische rolstoel

Kinderrolstoel

Totaal

HH18

HH2

Totaal

Overzicht 4: aantal verstrekte voorzieningen Wmo

 31-12-2015  31-12-2016

 48  8

 72  81

 10  18

 77  78

 12  20

 15  21

 55  66

 77  112

 366  404

 1.004  974

 122  134

 22  40

 1.227  1.148

 221  212

 25  17

 11  8

 275  237

 108  334

 10  4

 118  338

Zie voor voetnoten het complete overzicht op pagina 8.
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Doelgroepen
De Wet maatschappelijke ondersteuning richt 
zich op inwoners met beperkingen, inwoners 
met chronische psychische of psychosociale 
problemen. De gemeente stimuleert dat 
inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. De gemeente onder-
steunt hierin de inwoners die niet of onvol-
doende zelfredzaam zijn. Ook ondersteunt 
de gemeente de deelname van mensen met 
beperkingen aan het maatschappelijke 
verkeer.

Betekenis van de monitor
Met deze monitor willen we inzicht krijgen 
in het aantal personen dat hier onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning valt, de 
kosten die hieraan verbonden zijn en, indien 
van toepassing, de trends die zich voordoen 
op dit vlak. In het kader van de Wmo worden 
tal van voorzieningen verstrekt. De voorzie-
ningen die de afgelopen periode zijn ver-
strekt in het kader van de Wmo, zijn in 
onderstaande tabel opgenomen.

Woonvoorziening

Gehandicaptenparkeerkaart

Verblijf

Gehandicaptenparkeerplaats

Totaal

Huur woonvrz + roerende vrz

Woningaanpassing

Totaal

Bestuurderskaart

Comb. bestuurders/passagierskaart

Instellingskaart

PassagiersPkaart

Totaal

Verblijf tijdelijk

Totaal

parkeerplaats

Totaal

 31-12-2015  31-12-2016

 21  23

 18  17 

 39  40 

 259  238

 25  18

 7  7

 85  71

 376  334

 1 

 1  0

 32  52

 32  52

 2.337  2.553

In bovenstaande tabel is een uitsplitsing 
gemaakt van Wmo voorzieningen die door 
de gemeente verstrekt kunnen worden, 
Een inwoner kan gebruik maken van meerdere 
voorzieningen tegelijkertijd; de totaalaan-
tallen die zijn opgenomen in de tabel betref-
fen geen unieke cliënten. 

Met de decentralisaties per 2015 in het Sociaal 
Domein heeft de gemeente er veel nieuwe 
taken bij gekregen. Taken die eerst bij het Rijk 
en Provincie waren belegd op het gebied van 
zorg, jeugdzorg, werk en inkomen zijn – met 

veel minder financiële middelen – overgehe-
veld naar de gemeente. Met de overheveling 
van de voormalige AWBZ-functies naar de 
Wmo is het aantal voorzieningen waarvoor 
de gemeente verantwoordelijk is sterk toege-
nomen. Dit betreffen de voorzieningen die 
zijn opgenomen onder “begeleiding”. 
Naast deze maatwerkvoorzieningen kunnen 
inwoners van Dongen ook gebruik maken van 
de algemene voorzieningen, zoals bijvoor-
beeld de vrij toegankelijke cliëntondersteu-
ning.
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1   Hiertoe voert de gemeente Dongen ook een strikt        

doch rechtvaardig handhavingsbeleid. Handhaving en 

re-integratie zijn twee zijdes van eenzelfde medaille.       

In deze monitor richten wij ons alleen op de re-integra-

tietaken van de gemeente.

2  De getallen betreffen het aantal verstrekkingen premie 

ziektekostenverzekering GGZ-klanten op jaarbasis en 

komen globaal overeen met het aantal verzekerden 

collectieve ziektekostenverzekering, dus het aantal 

unieke klanten collectieve ziektekostenverzekering      

op jaarbasis(33 personen).

3   De toename is met name het gevolg van de instroom 

van statushouders. Deze uitgaven worden verstrekt in 

de vorm van een lening. Na 3 jaar terugbetalen 

(maandelijkse terugbetaling is max. 6% van de 

uitkering) wordt het restant kwijtgescholden.

4   De cijfers betreffen het aantal cumulatieve verstrekkin-

gen, niet het aantal personen dat gebruikmaakt van  

de maaltijdvoorziening. Het gebruik van de maaltijd-

voorziening kan erg fluctueren, afhankelijk van de 

persoonlijke situatie en behoefte van de klant. 

Bijvoorbeeld, een klant neemt een aantal weken 

maaltijden af na een ziekenhuisopname, en daarna 

stopt de afname. Sommige klanten nemen 1 of 2 

maaltijden af per week, maar er zijn ook klanten die 

gedurende het hele jaar 5 maaltijden per week 

afnemen. Dit vertroebelt het beeld een beetje.

  De verhoging van de inkomensgrens naar 120% 

betekent wel dat meer mensen in aanmerking kunnen 

komen voor deze voorziening, met name de groep met 

een klein pensioentje komt nu ook in beeld. 

5   Het betreft het aantal verstrekkingen, niet het aantal 

unieke personen. Daarnaast kan één persoon meerdere 

verstrekkingen per jaar hebben, dus de twee cijfers 

staan niet meteen in een 1 op 1 verhouding. Uitgaande 

van de uitgaven (€ 71.000 in 2015, € 122.000 in 2016)         

is er uiteraard wel sprake van een substantiële stijging, 

waarbij de ophoging van de inkomensgrens een 

belangrijke rol in kan spelen. De evaluatie van de 

inkomensgrens is op dit moment nog gaande, o.b.v.          

de resultaten daarvan hopen we dieper op de materie      

in te kunnen gaan.

6   Ook hier betreft het verstrekkingen (bijvoorbeeld 

 12 op jaarbasis voor één uniek persoon).

  Er zit een relatie met de stijging van de kosten 

inrichting/huisraad: de klant betaalt een gedeelte          

van de rente/aflossing op de lening (max. 6% van de 

uitkering), de gemeente vult het restant maandelijks 

aan. Door de stijging van het aantal aanvragen/

verstrekkingen kosten inrichting/huisraad lopen 

eveneens de kosten rente/aflossing schulden op. Het 

daarmee gemoeide bedrag is verdubbeld van € 13.000 

in 2015 naar € 27.000 in 2016.

7   Bij de introductie van de verschillende begeleidingsvor-

men moest nog ervaring worden opgedaan, waardoor 

met name in 2015 nog veel is toegerekend aan de 

algemene noemer begeleiding. Inmiddels is daar 

verandering in gekomen.

8   N.a.v. de uitspraak van de CrvB in mei 2016 heeft de 

gemeente Dongen het beleid HBH herzien. Dit heeft 

geleid tot een instroom van 334 klanten.

  De 108 klanten uit 2015 kregen hun voorziening o.b.v. 

bijzondere bijstand, eventueel aangevuld met een 

Wmo-maatwerkvoorziening.

  In 2016 worden de verstrekkingen volledig uit de        

Wmo gefinancierd. 

Voetnoten
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Jeugdwet

Doel Jeugdwet ingevolge Beleidsnota 
Sociaal Domein Dongen: 
Voor de doelgroepen die ingevolge de 
Jeugdwet per 1-1-2015 onder de gemeente- 
lijke verantwoordelijkheid vallen geldt dat 
de begeleiding en ondersteuning die wordt 
ingezet (duurzame) participatie moet opleve-
ren voor de klant. Ingezet wordt op het 
maximaliseren van de bijdrage van inwoners 
van Dongen aan de samenleving en aan de
arbeidsmarkt. Iedereen levert naar vermogen 
een bijdrage. De kortste weg naar deelname 
aan de samenleving en arbeidsmarkt wordt 
gestimuleerd en daarbij wordt zoveel mogelijk 
uitgegaan van wederkerigheid. De gemeente 
vormt een vangnet voor degenen met 
beperkingen die zichzelf, ondanks hulp van 
hun netwerk, niet weten te redden en een 
beroep moeten doen op ondersteuning door 
de gemeente.
Andere doelen, die de regio Hart van Brabant 
gemeenten hebben vastgesteld, zijn: een 
verlaging van het gebruik van specialistische 
hulp ten gunste van lichtere vormen van hulp 
en een verlaging van het aantal kinderen dat 
een maatregel krijgt op last van de kinder-
rechter, ten gunste van het aantal kinderen en 
gezinnen dat hulp op vrijwillige basis ont-
vangt.

Het uitgangspunt van de gemeente is dat 
rechtmatig moet worden gewerkt, doelmatig-
heid wordt gemaximaliseerd en dat daarnaast 
zo efficiënt en effectief mogelijk wordt om 
gegaan met de beschikbare middelen.

Doelgroepen
Jeugdhulp richt zich op ondersteuning van 
jeugdigen in de leeftijd tot achttien jaar. 
Jeugdhulp is in 2016 lokaal, op basis van 
resultaatgebieden, ingekocht door de 
GODH-gemeenten (Goirle, Oisterwijk, Dongen 
en Hilvarenbeek). Ook persoonlijke verzor-
ging is lokaal ingekocht. De overige vormen 
van Jeugdhulp zijn regionaal ingekocht door 
gastheergemeente Tilburg.
Met ingang van 1-1-2017 is de jeugdhulp 
volledig regionaal ingekocht door gastheer-
gemeente Tilburg en wel resultaatgericht. Naar 
verwachting zullen de eerste resultaten hiervan 
nog dit jaar aan u kunnen worden gepresen-
teerd. De cijfers voor o.a. 2016 zullen via de 
beleidsmonitor van de GGD voor de zomerva-
kantie aan u bekend worden gemaakt.
De (beleids)monitoring jeugd binnen de Hart 
van Brabant gemeenten is u bekend, zodat 
hier wordt volstaan met het verwijzen daar-
naar. De link naar het digitale magazine is als 
volgt: http://ggd-hvb.instantmagazine.com/
monitor-jeugdhulp/resultaten2016 (deze 

laatste versie van het magazine, met daarin de 
resultaten 2016, is in wording). In genoemde 
monitor zijn de voorzieningen veelal uitge-
drukt in percentages in plaats van in aantallen.

Lokaal blijft de gemeente verantwoordelijk 
voor de PGB’s.

Betekenis van de monitor
Resultaatmeting in 2017
Het gezin en de jeugdige bepalen samen met 
de toegang wat het te behalen resultaat van 
de jeugdhulp moet zijn. Toegang, jeugd-
hulpaanbieder en gezin houden op individueel 
niveau zelf in de gaten of het resultaat wordt 
behaald. Echter, op hoger niveau wil de regio 
ook monitoren hoe het staat met het behalen 
van de resultaten om zo de kwaliteit van het 
jeugdhulpaanbod te waarborgen.

Aanpak
•	 		Periodieke	contractgesprekken	(gastheer-

gemeente Tilburg, met input vanuit 
regiogemeenten) met gecontracteerde 
zorgaanbieders (afhankelijk van omvang 
aanbieder is dit individueel of in groepsver-
band).

•	 	Voorafgaand	aan	gesprek	ontvangt	
hoofdaannemer een digitale vragenlijst 
i.v.m. de resultaatmeting.

•	 	De	gegevens	die	opgevraagd	worden,	
worden gemeten aan de hand van 3 
indicatoren:

  - Cliënttevredenheid
  - Uitval
  - Doelrealisatie
     -  Zonder hulp verder kunnen (of met 

lichtere hulp)
       Na beëindiging geen nieuwe start hulp
     -  Afname problematiek / toename 

veiligheid, zelfredzaamheid, participatie
    - Overeengekomen doelen gerealiseerd
•	 	De	aangeleverde	data	zijn	bedoeld	ter	

ondersteuning van het contractgesprek.
•	 	Naast	deze	resultaatmeting	werken	de	

gemeenten ook met de GGD Beleidsmoni-
tor, wordt onderzoek gedaan naar de 
cliëntervaring en is er een financiële 
monitor Jeugd.  

De resultaatmeting is een gezamenlijk traject 
tussen regio en aanbieders. 2017 staat 
daarom vooral in het teken van het samen 
zoeken naar een werkbare manier voor beide 
partijen. Resultaatmeting zal daarmee ook 
nog in ontwikkeling blijven. Het spreekt voor 
zich, dat zodra de eerste resultaten bekend 
zijn, u daarover zult worden geïnformeerd.
Bovenstaande aanpak is afgeleid van het 
landelijk harmonisatie traject waar het NJI, de 
VNG en een vertegenwoordiging van jeugd-
hulpaanbieders bij betrokken zijn.
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Overzicht 5: aantal meldingen 2015

Meldingen Aantal

Wmo 131

Jeugd 154

Totaal 285

Cijfers 2016 Sociaal Team

Sociaal Tam (ST)
Bij het ST komen die aanvragen binnen waarbij 
sprake is van een meervoudige problematiek 
en onvoldoende zelfredzaamheid. Dit is het 
geval als de Quick Scan op twee of meer 
leefdomeinen oranje of rood scoort. De leden 
van het Sociaal Team zijn specialisten maar 
nemen elkaar mee in het werk zodat kruisbe-
stuiving ontstaat. Zij zijn afkomstig van de 
organisaties MEE, Thebe, IMW, ContourdeT-
wern en gemeente.
Het ST heeft als doel het voeren van een 
regisseursfunctie in meervoudige probleem 
casussen, het schrijven van een integraal plan 
van aanpak (1 gezin, 1 plan en 1 regisseur), 
zorgen voor sociale netwerkversterking en 
outreachend te werk gaan. De verdere professi-
onalisering en positionering van het ST heeft 
zich de laatste tijd met name geconcentreerd 
op aandacht en verfijning van het proces, 
goede registratiesystemen, samenwerking met 
de backoffice en resultaatsericht werken.
Ook is de doorontwikkeling gestart om in de 
gemeente Dongen een centrale TOEGANG 
te creëren voor alle vragen op het gebied 
van Werk, Inkomen & Zorg.

Betekenis van de monitor
Met deze monitor willen we inzicht krijgen 
in het aantal meldingen die bij het ST binnen 
komen, waar de melding toe leidt, hoeveel 
beschikkingen er zijn afgegeven en op welke 
resultaatgebieden zorg is ingezet. 

Overzicht 5: aantal meldingen
Er zijn 285 meldingen binnen gekomen, 
waarbinnen een verdeling is gemaakt tussen 
Wmo en Jeugd. Zie de toelichting verder op.

Ofschoon er geen registratie plaats heeft ge-
vonden van de vindplaatsen waar de melding 
is binnen gekomen kan wel worden gesteld 
dat de meeste meldingen binnen komen bij 
de gemeente, IMW, MEE, de huisartsen, POG-
GGZ, Casade en Veilig Thuis.

Overzicht 6: waar heeft de melding toe geleid
De resultaten van het ST zijn in 2016 gedetail-
leerder uitgewerkt. Het is niet alleen belangrijk 
om te meten hoeveel meldingen leiden tot een 
aanvraag en beschikking, maar ook wat de 
resultaten zijn als de melding niet leidt tot een 
aanvraag. 

Daarbij is onderscheid gemaakt in afgeschaald, 
doorverwijzing voorliggend veld, sociaal 
netwerk versterking, procesregie, hulpverle-
ning en toe leiden maatwerkvoorziening. 
Vooral procesregie is bij uitstek een taak van 
het Sociaal Team, welke veel tijd in beslag 
neemt. Uit onderstaande cijfers blijkt dan ook 
dat een groot aantal zaken van het Sociaal 
Team procesregie behoeven, gezien de 
complexiteit van problematiek en betrokken 
instanties. 
•	 	Een	maatwerkvoorziening	toegekend	wil	

zeggen dat de burger een indicatie krijgt   
of en individuele maatwerkvoorziening.

•	 	Toe	leiden	naar	een	maatwerkvoorziening	
betekent dat er al sprake is geweest van 
onderzoek voorliggend veld en sociaal 
netwerk versterking en dat een maatwerk-
voorziening nodig is.

•	 	Procesregie	betekent	dat	er	regie	wordt	
gevoerd tussen cliënt en betrokken partijen 
en organisatie en netwerk om te komen tot 
een integraal plan van aanpak. Procesregie 
kan aan de orde zijn na afgeven van een 
maatwerkvoorziening maar kan ook ingezet 
worden als nog geen maatwerkvoorziening 
is afgegeven.

•	 	Afgeschaald	betekent	dat	mensen	geen	
maatwerkvoorziening willen/nodig hebben 
en op eigen kracht verder gaan.

•	 	Doorverwijzing	of	afgeschaald	naar	
voorliggend veld is een verwijzing voor 
ondersteuning door een andere organisa-
tie waarbij geen beroep wordt gedaan op 
de Jeugdwet of Wmo. 

•	 	Hulpverlening	binnen	het	Sociaal	Team	
betekent dat de professional zelf kortdu-
rende ondersteuning biedt. 

•	 	Sociaal	netwerkversterking	houdt	in	dat	
medewerkers van het Sociaal Team burgers 
en hun netwerk in hun kracht zetten tot 
het bevorderen van zelfredzaamheid.
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Overzicht 6: waar heeft de melding toe geleid

  Aantal Aantal

Resultaat sociaal team  2015 2016

Maatwerkvoorziening toegekend 104 115

Toe leiden naar maatwerkvoorziening 62 25

In progressie bij ST  52 52

Afgeschaald eigen kracht of netwerk 43 18

Doorverwijzen voorliggend veld 37 30

Hulpverlening bij ST  36 14

Sociaal Netwerk versterking 6 4

Melding nog in onderzoek  - 27

Een verschil ten opzichte van 2015 is het 
aantal meldingen van 340 naar 285. Een 
mogelijke verklaring is dat de doorverwijzin-
gen naar het Sociaal Team nu beter verlopen. 
Informatie over de taken en doelgroep van 
het Sociaal Team is duidelijk en de samenwer-
king met huisartsen en de ketenpartners is 
geïntensiveerd. De lijnen zijn kort in de 
dagelijkse praktijk waardoor er vaak afstem-
ming plaatsvindt op casusniveau. De meldin-
gen die binnenkomen bij het Sociaal Team zijn 
dan ook doorgaans zeer complex en meervou-
dig van aard. 
Dit in tegenstelling tot 2015 waar ook veel 
enkelvoudige zaken en herbeoordelingen zijn 
afgehandeld. 

Dat verschil ziet men nu terug in het aantal 
maatwerkvoorzieningen en de zaken die zijn 
afgeschaald naar eigen kracht of netwerk. 
Een ander verschil is het aantal zaken in 
onderzoek. De verklaring is enerzijds gelegen 
in de wachtlijst welke wordt weg gewerkt en 
anderzijds in het onderzoeken van de mogelij-
ke inzet van ketenpartners of in het benutten 
van eigen kracht en netwerk van de burger. 
Na het onderzoek wordt bepaald welke 
vervolgstappen nodig zijn ter verdere onder-
steuning van de burger en zijn of haar gezin 
en netwerk.
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Aanmeldingen schuldhulpverlening
In 2016 hebben 115 mensen zich aangemeld 
bij PLANgroep voor hulp bij financiële proble-
men. Vanuit 2015 waren er nog 69 openstaan-
de cliëntendossiers. In totaal ontvingen 184 
huishoudens in 2016 een vorm van schuldhulp-
verlening via PLANgroep. In 2016 zijn in totaal 
83 cliëntendossiers afgerond.

Informatie over cliënten schuldhulpverlening 
Wat is de hoogte van de schuld? Wie kloppen 
er aan voor hulp bij financiële moeilijkheden? 
In dit hoofdstuk krijgt u zicht op de achter-
grond van de schuldenaren in de gemeente 
Dongen.
 

Schuldhulpverlening

Het afgelopen jaar heeft PLANgroep in de 
gemeente Dongen 184 huishoudens geholpen 
met een financiële hulpvraag. Op het gebied 
van schuldhulpverlening werken gemeente en 
ketenpartners nauw samen. Het resultaat van 
deze samenwerking heeft ertoe geleid dat bij 
71 % van alle gestarte schuldregelingstrajecten 
de cliënten een perspectief hebben gekregen 
op een schuldenvrije toekomst.
Daarnaast heeft de gemeente een gastles 
verzorgd op de praktijkschool de Zwaaikom. 
Voorts is de gemeente in overleg met Contour-
deTwern om uitvoering te geven aan Fix up 
your life voor jongeren. 

Preventieve aanpak
In 2016 zijn in totaal 67 mensen aangeschreven 
waarvan de gemeente een melding ontving 
betreffende een betalingsachterstand bij een 
energiemaatschappij (in 2015 waren er dat nog 
39). Deze mensen hebben dus nog geen traject 
schuldhulpverlening lopen. Hiervan hebben 
uiteindelijk 3 mensen zich gemeld bij het 
spreekuur van PLANgroep. Deze preventieve 
taak wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. 

Ingezette producten PLANgroep
Hieronder ziet u de opsomming van diverse 
producten die PLANgroep biedt. Voor verdere 
inhoudelijke informatie over de producten 
wordt verwezen naar het “Jaarverslag 2016 
PLANgroep “

Overzicht 7: ingezette producten PLANgroep

Cliëntendossiers Aantal 2015 Aantal 2016

Aanmelding 121 109

Spreekuur 106 128

Adviesgesprek 125 122

Crisisinterventie 15 23

Moratorium 3 1

Intake Plan van Aanpak 51 48

Stabilisatie schulden 39 32

Opstarten eigen netwerk of vrijwilliger 1 8

Hanteerbaar maken van schulden 22 35

Budgetcoaching 57 30

Budgetbeheer 15 30

WSNP verzoeken 5 19

Nazorg 1 7

Overzicht 8: Aanmeldingen schuldhulpverlening

Cliëntendossiers  2015 2016

Aantal cliëntendossiers op 1 januari 50 69

Nieuwe cliënten (aanmeldingen) 108 115

Afgesloten cliëntendossiers 89 83

Aantal cliëntendossiers op 31 december 69 101

Totaal aantal behandelde dossiers 158 184
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Dossiers naar inkomen in 2016    Aantal 2016

Inkomen % van totaal*

Onder modaal 83%

Tussen modaal en twee keer modaal 11%

Boven twee keer modaal 6%

Totaal 100%

Dossiers naar schuldhoogte in 2016    Aantal 2016

Schuldhoogte % van totaal*

<  € 5.000 14%

€ 5.000 - 15.000 20%

€ 15.000 - 50.000 34%

€ 50.000 - 75.000 7%

>  € 75.000 25%

Totaal 100%

Bij 38 % van alle aanvragen gaat het om ge-
meenschappelijke huishoudens (gehuwden en 
samenwonenden). Daarnaast is bij 62% van 
de aanvragers sprake van alleenstaand 
of alleenstaande ouder. Deze laatsten vormen 
een kwetsbare groep. Gehuwden en samen-
wonenden kunnen in betere tijden reserves 
aanleggen. In mindere tijden kunnen zij op 
elkaar terugvallen. Dit geldt niet voor alleen-
staanden. 

Cliëntendossiers naar burgelijke staat    Aantal 2016

Burgelijke staat (aanvrager) % van totaal

Alleenstaand 50%

Alleenstaande ouder 12%

Gehuwd buiten gemeenschap 1%

Gehuwd in gemeenschap 16%

Geregistreerd partnerschap met gemeenschap 0%

Samenwonend 21%

Totaal 100%

Cliëntendossiers naar soort inkomen    Aantal 2016

Soort inkomen % van totaal*

Uitkering 56%

Loon uit dienstbetrekking 44%

Totaal 100%

Dossiers naar geslacht    Aantal 2016

Gelacht % van totaal

Man 54%

Vrouw 46%

Totaal 100%

Dossiers naar leeftijd in 2016    Aantal 2016

Leeftijd % van totaal

24 of jonger 3%

25 tot en met 34 30%

35 tot en met 44 20,5%

45 tot en met 54 18%

55 tot en met 64 22,5%

65 en ouder 6%

Totaal 100%

* Bij de vaststelling van de percentages is uitgegaan van het totaal 

aantal Cliëntendossiers in deze categorie met uitzondering van de 

categorie ‘onbekend’.

De meeste personen die een aanvraag hebben ingediend, 
bevinden zich in de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar. 
Cliënten jonger dan 25 jaar en ouder dan 65 jaar kwamen 
weinig voor. 

Personen die zich hebben aangemeld voor schuldhulp- 
verlening hebben meestal een schuldenlast tussen de 
€ 15.000,- en € 50.000,-. Dit was ook in 2015 het geval 
met een percentage van 29%. 13

Overzicht 9: Cliëntendossiers naar huishouden                                   
met of zonder kinderen in 2016 

Cliëntendossiers met en zonder kinderen    Aantal 2016

Huishouden % van totaal

Met kinderen 11%

Zonder kinderen 89%

Totaal 100%

Het bruto modale inkomen is als uitgangspunt genomen. 
Dit inkomen is voor 2016 geschat op € 2021 netto per 
maand (bron: CPB). De meeste aanvragers (83%) hebben 
een inkomen onder het bruto modale inkomen.



Financiële toelichting Sociaal Domein 2016
 
In onderstaande tabellen wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven 
op de financiële afwijkingen tussen de begroting 2016 (na wijziging) 
en de concept- jaarrekening 2016. 

(Bedragen x € 1.000)

Inkomsten: 

Op basis van de circulaire algemene uitkering

Uitgaven: 

Ambtelijke uitvoeringskosten

Lokale jeugdhulp, Individuele voorzieningen in natura

Regionale jeugdhulp, uitvoeringskosten Hart van Brabant

Individuele voorzieningen natura jeugd (regionaal)

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd regionaal

Lokale jeugdzorg, PGB’s

Regionaal expertiseteam / Instituut Maatschappelijk Werk

Saldo 

Begroting 2016 na wijziging

 4.160 V

66 N

27 N

60 N

2.502 N

335 N

1.050 N

123 N

4.163 N

3 N

Jaarrekening 2016

 4.160 V

59 N

9 N

60 N

2.719 N

331 N

846 N

122 N

4.146 N

 14 V

Verschil 2016

0 -

7 V

18 V

0 -

217 N

4 V

204 V

1 V

17 V

17 V

Deelbegroting transitie Jeugdzorg:

Deelbegroting Wmo 2016:

(Bedragen x € 1.000)

Inkomsten: 

Op basis van de circulaire algemene uitkering

Uitgaven: 

Ambtelijke uitvoeringskosten

Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

Armoedebeleid (110 - 120)

PGB’s van Wmo 

Eerstelijnsloket Wmo (Sociaal team)

Eerstelijnsloket Wmo (Sociaal team)

Saldo 

Begroting 2016 na wijziging

3.295 V

470 N

1.383 N

164 N 

677 N

451 N

332 N

3.477 N

182 N

Jaarrekening 2016

3.295 V

2476 N

1.116 N

164 V

604 N

460 N

307 N

3.127 N

168 V

Verschil 2016

0 -

6 N

267 V

0 -

73 V

9 N

25 V 

350 V

350 V
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Saldo
Bij de vaststelling van de begroting 2016 is 
de afspraak gemaakt dat de 3 D’s budgettair 
neutraal in de begroting verwerkt zouden 
worden en dat bij het opstellen van de jaar- 
rekening (buiten de reguliere administratie 
om) een resultaatberekening zou worden 
gemaakt. Een negatief resultaat zou worden 
verrekend met de algemene reserve. Een posi-
tief resultaat zou worden gestort in de alge-
mene reserve, gedeelte Sociaal Domein. Op 
basis van de huidige inzichten is sprake van 
een positief resultaat zodat voorgesteld 
wordt dat resultaat toe te voegen aan de 
algemene reserve, gedeelte Sociaal Domein.

(Bedragen x € 1.000)

Inkomsten: 

Op basis van de circulaire algemene uitkering

Uitgaven: 

Ambtelijke uitvoeringskosten

Re-integratie: Specialistische kennis

Arbeid-scholingstrajecten, scholing en begeleidingskosten

Loonkostensubsidie en diamantgroep

Diverse budgetten

Diamantgroep (voormalige WSW gelden)

Saldo 

Begroting 2016 na wijziging

2.360 V

52 N

81 N

69 N

66 N

19 V

2.111 N

2.360 N

0 -

Jaarrekening 2016

2.360 V

72 N

68 N

67 N

10 N

2 V2

2.111 N

2.326 N

34 V

Verschil 2016

0 -

20 N

13 V

2 V

56 V

17 N

 0 -

34 V

34 V

Deelbegroting Participatiewet:

** Wellicht ten overvloede wordt bij de cijfers van het Sociaal 

Domein uitdrukkelijk aangegeven dat deze nog niet definitief 

zijn. De systematiek van declareren leert dat er tot medio 2017 

in principe nog declaraties ingediend kunnen worden over 

2016. Er blijft derhalve een voorbehoud voor de juistheid 

van de cijfers. In de jaarrekening 2016 is de best mogelijke 

inschatting verwerkt van nog te ontvangen facturen en 

afrekeningen over 2016.

(Bedragen x € 1.000)

Deelbegroting transitie Jeugdzorg:

Deelbegroting Wmo 2016:

Deelbegroting Participatiewet:

Saldo te bestemmen voor reserve Sociaal Domein**

Begroting 2016 na wijziging

3 N

182 N

  -

185 N

Jaarrekening 2016

 14 V

168 V

34 V

1.047 V

Verschil 2016

17 V

350 V

34 V

401 V

Voor de verschillende beleidsvelden van de 3 D’s kan de navolgende resumé worden opgesteld:
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