
  
  
 
 
                               Regiogriffie 
 
Toezeggingen 2 juni 2020: 
 
 
Carrousel Integraal 
 
Invulling taakstelling sociaal : 
 

Toezegging portefeuillehouder: Deadline 
toezegging: 

 
1. De heer Paans: Zorgt voor de technische berekening van het 

onderscheid in eigen bijdrage tussen dagbesteding en individuele 
begeleiding. 

 

 
Vóór Drechtraad van 
7 juli, dus graag 
uiterlijk 23 juni 2020 

 
2. De heer Heijkoop: De cijfers rondom de zorgverzekering worden op 

een rij gezet. Ook hierbij de aspecten rondom inzet bijzondere 
bijstand (waar concept amendement van SGP/OP over rept) en de 
kosten van onderzoek. Hierbij wordt ook betrokken een medisch 
onderzoek als kosten gedekt dienen te worden uit bijzondere 
bijstand) versus het huidige systeem met een collectieve 
verzekering. 

 

 
Vóór Drechtraad van 
7 juli, dus graag 
uiterlijk 23 juni 2020 

 
Overige aandachtspunten: 
 
Amendement van SP en OP wordt aangekondigd voor 7 juli 2020 
 
 

 
Primaire begroting GRD 2021  
 

Toezegging portefeuillehouder: Deadline 
toezegging: 

 
1. Portefeuillehouder Verheij zal met de lokale portefeuillehouders 

bespreken wat deze begroting en de doorrekening van de 
rijksbijdragen voor de lokale begrotingen betekent. 

 

 
Vóór de Drechtraad 
van 7 juli, dus graag 
vóór 23 juni 2020 

 
2. Portefeuillehouder Verheij komt later dit jaar, na de 

septembercirculaire, terug op de verdeling over de gemeenten van 
de rijksbijdragen voor de gevolgen van het coronavirus. 

 

 
Na september-
circulaire, oktober of 
november 2020 

 
 
Jaarrekening 2019 
 

Toezegging portefeuillehouder: Deadline 
toezegging: 

 
Geen 

 
 
 

 
Overige aandachtspunten: 
 
Er komt ook nog een advies van de Auditcommissie 
 



Toezeggingen Drechtstedendinsdag 
Regiogriffie Drechtsteden, pagina 2 

Pfh Verheij verwacht het accountantsrapport half juni 2020 en dat wordt een goedkeurende 
verklaring. 
 
Wordt geagendeerd als bespreekstuk. Mochten er geen opmerkingen zijn naar aanleiding van de 
accountantsverklaring, dan kan de Drechtraad bepalen dat het toch een hamerstuk wordt. 
 

 
 
Vertegenwoordiging van DSB in aandeelhoudersvergadering van Stroomlijn   
 
Geen toezeggingen 
 
Verlengen beleidskader Schuldhulpverlening 
 
Geen toezeggingen 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN (artikel 40 RvO) 
 
Indiener(s): toezegging van portefeuillehouder Paans in Carrousel Integraal  
Vraag voor: Drechtraad 7 juli 2020 
Datum indienen: 2 juni 2020 
Onderwerp: voorstel Invulling taakstelling; deelvoorstel eigen bijdrage dagbesteding en 

individuele begeleiding 
  
Portefeuillehouder: de heer P.L. Paans 
Antwoord van: L.A. Vonk, Sociale Dienst Drechtsteden 
Datum: 3 juni 2020 
 
 

 

Vraag: Toezegging: zorgen voor de technische berekening van het onderscheid in 
eigen bijdrage tussen dagbesteding en individuele begeleiding, in relatie tot het 
bezuinigingsvoorstel om hier een eigen bijdrage voor in te voeren. 
 

Antwoord:  
 
In deze beantwoording lichten we eerst de algemene systematiek toe als onderbouwing van de 
berekeningen. Vervolgens geven we een berekening per variant, namelijk een eigen bijdrage voor 
Individuele begeleiding en Dagbesteding, een eigen bijdrage voor alleen Individuele begeleiding, 
en een eigen bijdrage voor alleen Dagbesteding.  
 
Algemene systematiek 
Om een uitspraak te doen over de opbrengsten van de maatregel om een eigen bijdrage in te voeren 
voor Individuele begeleiding en dagbesteding moeten we weten wat het aantal unieke klanten is dat 
gebruik maakt van de voorziening. We berekenen de eigen bijdrage door het aantal klanten te 
vermenigvuldigen met het tarief voor de eigen bijdrage (€19 per maand). 
 

 
Tabel 1: Aantal unieke klanten per voorziening en de procentuele verhouding op peildatum 28 mei 2020 
 
In de tabel valt op dat het aantal unieke klanten Individuele begeleiding en het aantal unieke klanten 
Dagbesteding opgeteld hoger is dan het aantal klanten met Individuele begeleiding en/of 
Dagbesteding. Dat komt omdat er een groep klanten is die zowel Individuele begeleiding als 
Dagbesteding heeft. Deze worden in het totaal maar een keer geteld, terwijl ze bij uitsplitsing van deze 
groepen twee keer worden geteld. Zie hiervoor onderstaande figuur. 
De percentages zijn gerelateerd aan de groep klanten met "Individuele begeleiding en/of 
dagbesteding" (3492 klanten). Daarom zijn de percentages opgeteld ook hoger dan 100%. 
 

 
 

Voorziening Aantal unieke klanten % aantal t.o.v. totaal
Individuele begeleiding 2584 74%
Dagbesteding 1142 33%
Zowel IB als DB 234 7%
Individuele begeleiding en/of dagbesteding 3492 100%
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Voordat we de berekening (aantal klanten * tarief eigen bijdrage * 12 maanden) kunnen toepassen 
moet het aantal unieke klanten worden gecorrigeerd voor factoren die ervoor zorgen dat een klant 
geen eigen bijdrage betaalt. Deze factoren zijn: 
- samenloop Wlz (eigen bijdrage Wlz is preferent); 
- samenloop verschillende Wmo-voorzieningen, klanten betalen dan al een eigen bijdrage voor een 

andere voorziening; 
- groep meerpersoonshuishoudens <AOW-leeftijd, zij betalen op grond van wettelijke bepalingen 

geen eigen bijdrage. 
 
Zoals aangegeven in de bezuinigingsvoorstellen is het totale aantal dat na correctie overblijft 2500 
klanten. Deze klanten hebben we verdeeld over de categorieën op basis van de verhoudingsgetallen 
in Tabel 1. De unieke klantaantallen na correctie zijn weergegeven in Tabel 2 hieronder. Ook in deze 
tabel zien we dat de losse aantallen klanten Individuele begeleiding en Dagbesteding hoger zijn dan 
het totale aantal waarbij beide groepen gecombineerd worden. 
 

 
Tabel 2: Aantal unieke bijdrageplichtige klanten 
 
Het effect dat de losse onderdelen opgeteld meer zijn dan het totaal zien we ook financieel terug. 
Hieronder splitsen we de berekeningen en de totalen uit. 
 

 
Tabel 3: Financiële doorrekening splitsing IB en DB 
 
 
 
Berekening per variant 
 
Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding en Dagbesteding 
Het aantal unieke klanten Individuele begeleiding en Dagbesteding is gecorrigeerd voor de eerder 
genoemde factoren. Na correctie voor deze factoren is het aantal dat een eigen bijdrage betaalt 2500 
klanten. 
De opbrengst eigen bijdrage voor deze maatregel: 2500*19*12 = €570.000. 
 
Het gecombineerde effect van terechte (traject biedt geen meerwaarde meer) en onterechte 
ondersteuningsmijding als gevolg van de invoering van een eigen bijdrage schatten we op 1%. 
De totale uitgaven op IB en DB zijn op dit moment €28,5 miljoen. Een daling van 1% zou op de 
programmakosten een bijkomende besparing opleveren van €280.000. 
 
De totale opbrengst met deze maatregel is dan €850.000. 
 
 
Invoeren eigen bijdrage voor Individuele begeleiding 
Het aantal unieke klanten Individuele begeleiding is gecorrigeerd voor de eerder genoemde factoren. 
Na correctie voor deze factoren is het aantal klanten Individuele begeleiding dat een eigen bijdrage 
gaat betalen 1850 klanten. 
De opbrengst eigen bijdrage voor deze maatregel: 1850*19*12 = €421.800. 
 
De hierboven genoemde besparing op de programmakosten (€280.000) zou naar rato (74%) een 
besparing opleveren van €207.200. 
 
De totale opbrengst met deze maatregel is dan €629.000. 

Voorziening
Aantal unieke klanten 

na correctie % aantal t.o.v. totaal

Individuele begeleiding 1850 74%
Dagbesteding 818 33%
Zowel IB als DB 168 7%
Individuele begeleiding en/of dagbesteding 2500 100%

Financieel effect als: Aantal klanten Opbrengsten Besparing uitgaven Totaal
Eigen bijdrage IB + DB 2500 570.000€            280.000€                          850.000€       
Alleen eigen bijdrage IB 1850 421.800€            207.194€                          628.994€       
Alleen eigen bijdrage DB 818 186.504€            91.569€                            278.073€       
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Invoeren eigen bijdrage voor Dagbesteding 
Het aantal unieke klanten Individuele begeleiding en Dagbesteding is gecorrigeerd voor de eerder 
genoemde factoren. Na correctie voor deze factoren is het aantal klanten Dagbesteding dat een eigen 
bijdrage betaalt 2500 klanten. 
De opbrengst eigen bijdrage voor deze maatregel: 818*19*12 = €186.500. 
 
De hierboven genoemde besparing op de programmakosten (€280.000) zou naar rato (33%) een 
besparing opleveren van €91.500. 
 
De totale opbrengst met deze maatregel is dan €278.000. 
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