
VOORSTEL DRECHTRAAD

Onderwerp
Invulling taakstelling

Portefeuillehouder
Peter Verheij

Datum 
dinsdag 7 juli 2020

Steller
Jaap van Dijk
jvan.dijk@drechtsteden.nl

Planning
Drechtstedenbestuur
Carrousel Integraal
Drechtraad

Datum
11 mei 2020

2 juni 2020
7 juli 2020

Status behandeling Carrousel
Opiniërend

Voorstel
1. Vaststellen van de maatregelen voor de invulling van de taakstelling:
 Maatregel bedrag
 Stoppen adviseurs geldzaken   €       173.000
 Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering   €       300.000
 Baanbonus versoberen   €       200.000
 Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding/  
 Dagbesteding

  €       850.000

 Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper   €       160.000
 Schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+   €       300.000
 Totaal   €    1.983.000

2. Vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2021

3. Vaststellen van de gemeentelijke bijdragen 2021 na de 1e begrotingswijziging.

Bevoegdheid
Artikel 6 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Samenvatting
Voorgesteld wordt een aantal bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, en daarmee invulling te geven 
aan het door de Drechtraad aangenomen amendement.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
De Drechtraad heeft op 2 juli 2019 bij de vaststelling van de begroting 2020 een amendement 
aangenomen met een taakstelling van € 5,0 miljoen voor 2020. De Drechtraad heeft op 3 december 
2019, via een begrotingswijziging, besloten tot bezuinigingsmaatregelen waardoor de begroting 2020 
en de gemeentelijk bijdragen zijn gedaald met € 2,1 miljoen. De resterende taakstelling is daarmee € 
2,9 miljoen.

 Beoogd resultaat
Vaststellen van de maatregelen voor de invulling van de taakstelling.
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 Argumenten
Het Drechtstedenbestuur heeft de Drechtraad via een procesbrief van 30 oktober 2019 geïnformeerd 
over het verdere traject. Naast de invulling van de resterende taakstelling, die hierna wordt 
voorgesteld, is daarin opgenomen dat wordt gewerkt aan een financieel kader voor het sociaal 
domein.

 

Belang van het financieel kader

Gemeenten worden geconfronteerd met oplopende kosten in het sociaal domein. Die 
kostenontwikkeling is echter maar een deel van het verhaal. De feitelijke financiële consequenties 
voor de gemeenten wordt door meerdere factoren bepaald, waarbij er ook verschillen zijn tussen de 
individuele gemeenten. Het financieel kader heeft als doel inzicht te geven in die feitelijkheid.

Belangrijke onderdeel is daarbij de inkomstenkant van de gemeenten. Gemeenten zijn en worden 
door het rijk financieel gecompenseerd voor de kostenontwikkelingen in het sociaal domein. Voor een 
goed beeld wordt bij het opstellen van het financieel kader ook gekeken naar de breedte van het 
sociaal domein en wordt verbinding gemaakt met de inhoud, het kan niet alleen een financiële 
exercitie zijn. Dit vraagt echter tijd. De planning is het financieel kader in het tweede halfjaar van 2020 
aan te bieden aan gemeenten en Drechtraad.

 

Proces om te komen tot de invulling van de taakstelling

Naar bezuinigingen wordt gekeken door zowel het versoberen van het beleid, als door het vinden van 
nieuwe financiering en lobby voor meer rijksmiddelen, het verminderen van mogelijke dubbelingen 
lokaal versus regio en het zoeken naar innovaties. Dat was ook de aanleiding voor de amendering van 
de begroting 2020 door de Drechtraad. 

Bedoeling was gelijktijdige aanbieding van het financieel kader en de invulling van de resterende 
taakstelling, om een meer integrale afweging te kunnen maken. Zoals gezegd vraagt de ontwikkeling 
van dit financieel kader nog tijd. Het Drechtstedenbestuur brengt nu het voorstel voor 
bezuinigingsmaatregelen afzonderlijk in, om daarmee recht te doen aan het door de Drechtraad 
aangenomen amendement. 

Om te komen tot een weging van de te nemen maatregelen is een zorgvuldig proces met de colleges 
van de gemeenten en met maatschappelijke partners gelopen waarbij alle beleidsterreinen zijn bezien 
om zo tot een zo evenwichtig mogelijk pakket te komen. Dit heeft tot draagvlak geleid voor een pakket 
maatregelen met een omvang van € 1.983.000, hoewel de versobering door maatschappelijke 
partners betreurd wordt. Het verslag van de sessies met maatschappelijke partners is bijgevoegd ter 
informatie.

 

Op basis van dit proces komt het Drechtstedenbestuur tot drie acties: bezuinigen, aanbieden van 
maatwerk, innoveren.

Bezuinigen

In de inbreng van de colleges is aangegeven voor welke maatregelen wel en niet draagvlak is bij de 
gemeenten. Na afstemming met de portefeuillehouders sociaal domein en financiën stelt het 
Drechtstedenbestuur de volgende bezuinigingsmaatregelen voor:
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 Maatregel bedrag
 Stoppen adviseurs geldzaken   €       173.000
 Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering   €       300.000
 Baanbonus versoberen   €       200.000
 Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding/  
 Dagbesteding

  €       850.000

 Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper   €       160.000
 Schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+   €       300.000
 Totaal   €    1.983.000

In de bijlage is de uitwerking van deze bezuinigingsmaatregelen opgenomen.

 

Coronacrisis en heroverweging

De Coronacrisis met de bijbehorende nadelige maatschappelijke effecten heeft het noodzakelijk 
gemaakt het oorspronkelijke pakket van voorgestelde bezuinigingsmaatregelen te heroverwegen. De 
noodzaak om de kostenstijging af te vlakken is evident vanuit het oogpunt van financierbaarheid. De 
uitkomsten van de meicirculaire 2020 en rijksvoorjaarsnota zijn op het moment van opstellen van dit 
voorstel nog ongewis. Het kabinet baseert de budgettaire ramingen altijd op de economische 
ramingen van het CPB. Er is op dit moment geen CPB-raming beschikbaar die rekening houdt met de 
actuele situatie. De eerstvolgende CPB-raming, de juniraming, wordt verwacht op 16 juni 2020. Het 
kabinet doet wat nodig is om in de eerste plaats het coronavirus te bestrijden, maar ook om de 
gevolgen van de recessie voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. De middellange en 
langere termijneffecten van de coronacrisis zijn nog niet duidelijk. Het zijn daarmee lastige tijden om 
bezuinigingen af te wegen. Met het verschijnen van de Miljoenennota in september 2020 wordt er 
meer duidelijkheid verwacht.

 

Over de heroverweging van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen kan het volgende worden 
opgemerkt.

Adviseur geldzaken

Verscheidene Drechtstedengemeenten hebben vóór de coronacrisis aangegeven dat de inzet van de 
adviseurs geldzaken lokaal kan worden opgevangen.

Duidelijk is nu al dat de coronacrisis inwoners en ondernemers/ zelfstandigen hard treft in hun 
bestaanszekerheid, onder meer omdat inkomsten teruglopen, maar kosten niet. Schulden nemen nu 
zowel zichtbaar als onzichtbaar toe. Dat vraagt in de nabije toekomst om extra (specialistische) inzet 
op vragen rondom financiën. Vragen die nu veelal door de adviseurs geldzaken worden beantwoord. 
Het Drechtstedenbestuur geeft daarom ter overweging mee dat het stoppen met de adviseurs 
geldzaken in deze tijd mogelijk tot knelpunten kan leiden bij de te verwachten toename van het aantal 
schuldregelingen en de vraag naar financiële ondersteuning van met name ondernemers, ZZP’ers en 
flexwerkers.

De omvang en complexiteit van de te verwachten schuldregelingen bij ondernemers zal een extra 
beroep op het lokale netwerk doen. Het is verstandig te monitoren in hoeverre lokaal voorzien kan 
worden in die toegenomen, acute en complexere ondersteuningsvragen, om tijdig te kunnen 
bijspringen waar zich knelpunten gaan voordoen.
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Baanbonus versoberen

Voor het geheel afschaffen van de huidige baanbonus was bij de gemeenten een breed draagvlak. 
Dat zou leiden tot een bezuiniging van € 500.000. Echter vanwege de coronacrisis is het inbrengen 
van deze maatregel gedeeltelijk teruggenomen en wordt nu voorgesteld de baanbonus in versoberde 
vorm te continueren. Nu al wordt duidelijk dat de arbeidsmarkt fors lijdt onder de crisis en het CPB 
verwacht een zware recessie. De bezuiniging op de baanbonus raakt het bedrijfsleven en maakt het 
moeilijker om bijstandsontvangers naar werk te bemiddelen. Om die reden wordt voorgesteld deze 
impuls niet geheel te schrappen, maar te versoberen. Het bedrag wordt met 25% verlaagd en de optie 
om bij verlenging na 6 maanden een tweede baanbonus aan te vragen wordt afgeschaft. Zo worden 
werkgevers voortdurend gestimuleerd om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen en beloond voor 
het aanbieden van jaarcontracten.

De minder grote bezuiniging op de baanbonus wordt financieel gecompenseerd met een bezuiniging 
op de collectieve zorgverzekering, omdat het Drechtstedenbestuur de mening is toegedaan dat we de 
Drechtraad een pakket dienen voor te leggen met een financiële omvang waarvoor bij gemeenten 
draagvlak is. Concreet houdt dit in dat de bijdrage die de Drechtsteden op dit moment aan de 
collectieve aanvullende ziektekostenverzekering betalen 10% lager wordt. Afhankelijk van het 
gekozen pakket betekent dit een lastenverzwaring van tussen de €1,50 en €3,00 per maand per 
deelnemer.

 

WMO voorzieningen

Op de bezuinigingsvoorstellen die de WMO-voorzieningen betreffen, is er geen directe impact 
vanwege een coronacrisis.

 

Scenario's van de coronacrisis

De impact van de coronacrisis op het sociaal domein wordt op dit moment langs de lijn van de vier 
CPB scenario’s nader in beeld gebracht. De eerste 2, gematigde, scenario’s zijn inmiddels al 
werkelijkheid. Daarom richten we ons op de gevolgen van scenario 3 (lange crisis) of 4 (grootschalige 
uitval van delen van de economie). Steeds blijkt in deze crisis dat het ondenkbare sneller realiteit is 
dan we kunnen verwachten. De maatregelen die daarbij horen moeten zo snel mogelijk klaar kunnen 
worden gezet.

De eerste financiële effecten zullen in de 1e burap 2020 zichtbaar worden. Deze inzichten zullen ook 
worden ingebracht in de door het Drechtstedenbestuur vastgestelde bestuursopdracht "realistisch 
ombuigen in het sociaal domein". Deze bestuursopdracht wordt vanuit gemeentelijk perspectief door 
het Netwerk MT Sociaal uitgewerkt en zal in het tweede halfjaar van 2020 worden opgeleverd.

Het rijk zal tevens voorzien in een compensatie voor de extra financiële effecten als gevolg van de 
coronacrisis. De toezeggingen hierover zijn duidelijk, maar een exacte bijdrage is nog niet bekend. De 
langere termijn gevolgen van de coronacrisis, de economische recessie die hieruit voortvloeit, zal de 
opgave voor gemeenten om de begroting sluitend te krijgen de komende jaren niet kleiner maken. De 
noodzaak om te sturen op de kostenontwikkeling zal daarmee niet minder worden, terwijl anderzijds 
de maatschappelijke noodzaak om burgers adequaat te ondersteunen eveneens actueel blijft. Dit 
maakt de opgave van financierbaarheid zeker niet gemakkelijker.
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Kostenontwikkeling door coronacrisis

Onderzocht is tevens in hoeverre de coronacrisis tot afname van kosten heeft geleid. Zo zou het 
kunnen zijn dat de gelden voor de impuls statushouders onderbesteed worden omdat de 
landsgrenzen op slot zijn. Op dit moment is er echter geen sprake van een afname van de instroom in 
de trajecten. Er is voorts op dit moment een afname van de vraag naar schuldhulp zichtbaar. Dit is 
een landelijk fenomeen, dat gekoppeld wordt aan de tijdelijke versoepeling van incassomaatregelen. 
Men ervaart dus minder druk. De schuldenlast blijft echter bestaan, ook al geldt nu wellicht uitstel van 
betaling.

 Voor de WMO geldt dat op een deel van de voorzieningen een afname van het aantal indicaties te 
zien is. Dit kan zijn omdat mensen wachten met een aanvraag, bijvoorbeeld omdat ze thuis nu 
voldoende ondersteund worden. Het zou mogelijk kunnen leiden tot een klein financieel voordeel aan 
het eind van het jaar. Conform de landelijke richtlijnen zullen instellingen moeten worden doorbetaald 
op het niveau van hun dienstverlening van voor de coronacrisis. Hiervoor zal gecompenseerd worden 
door het Rijk. Ook is te verwachten dat het toepassen van de 1,5 meter economie tot een andere 
kostenopbouw en daarmee andere prijsstelling bij aanbieders gaat leiden. Over het geheel van deze 
ontwikkelingen wordt in de tweede burap 2020 gerapporteerd. Er is nu geen reden om de ramingen bij 
te stellen op volumes.

 

Financieel effect van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen

In de bijlage is de uitwerking van de bezuinigingsmaatregelen die nu worden voorgesteld opgenomen. 
De bezuinigingsbedragen die worden genoemd zijn jaarbedragen. Met ingang van 2021 leidt dit tot 

een structurele verlaging van de begroting en de gemeentelijke bijdragen. De 1e begrotingswijziging 
2021 is als bijlage bijgevoegd.

Omdat het, na de besluitvorming door de Drechtraad, nog enige tijd duurt voor de maatregelen zijn 

ingevoerd is de financiële opbrengst voor 2020 beperkt. Dit zal bij de 2e burap 2020 worden verwerkt.

Aanbieden van maatwerk

De colleges hebben aangegeven ruimte te zien voor een meer op de lokale situatie afgestemde 
uitvoering van een aantal taken. Dit past ook in de beweging om bij de governance lokaal beleid en 
lokale invulling mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat een taak niet als regionale 
opdracht wordt uitgevoerd, maar wordt ingekocht door één of meer gemeenten. Het 
Drechtstedenbestuur ondersteunt deze beweging en heeft opdracht gegeven tot het uitwerken van 
een maatwerkscenario om maatwerk mogelijk te maken.

Planning is om het maatwerkscenario in het tweede halfjaar van 2020 met de gemeenten en 
Drechtraad te kunnen bespreken.

Het is niet zo dat lokaal maatwerk per se een kostenverlaging met zich meebrengt. Differentie in 
uitvoering kan juist kunnen leiden tot hogere uitvoeringslasten. Wel geeft het gemeenten de 
mogelijkheid het beleid beter aan te laten sluiten bij de lokale situatie en omstandigheden, waardoor 
de effectiviteit toeneemt. Gemeenten zouden er natuurlijk ook voor kunnen kiezen lokaal het beleid te 
versoberen.
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Innoveren

Uit de inventarisatie van mogelijkheden en de inbreng van de colleges komt een aantal veelbelovende 
innovaties naar voren. Bij die innovaties wordt met name gekeken hoe een hulpvraag zo vroeg 
mogelijk, "aan de voorkant", kan worden opgevangen en georganiseerd, maar dat zal ook veel inzet 
van de gemeenten vragen. Ook een meer integrale aanpak van de problematiek, over de grenzen van 
de huidige wijze van organiseren heen, biedt mogelijkheden tot een betere ondersteuning van 
inwoners. Voorstellen voor het verkennen van innovaties in de vorm van een pilot zullen in de loop 
van dit jaar aan gemeenten en Drechtraad worden aangeboden. Innovaties moeten bijdragen aan een 
kwalitatief betere en doelmatigere zorg of ondersteuning voor inwoners. Daaruit kan ook 
kostenefficiëntie voortvloeien. In de businesscases achter de innovatievoorstellen zullen deze 
aspecten worden toegelicht.

 

Restant van de taakstelling

Met de voorgestelde maatregelen is in financiële zin € 2,0 miljoen ingevuld van de resterende 
taakstelling van € 2,9 miljoen. Voor verdere bezuinigingsmaatregelenmaatregelen is op dit moment 
geen breed draagvlak.

Het restant van de taakstelling blijft wel staan. Voor de resterende € 0,9 miljoen is de 
inspanningsverplichting dat naar mogelijkheden wordt gezocht in het verder vormgeven van het lokaal 
maatwerk. Planning is in het tweede halfjaar van 2020 daartoe een voorstel aan de Drechtraad aan te 
bieden, zodat in 2021 het gehele bedrag wordt gerealiseerd. Bij dat voorstel zal voor dit resterende 
deel opnieuw een begrotingswijziging worden aangeboden.

 Kanttekeningen
nvt

Consequenties

 Financiële consequenties
de bezuinigingsmaatregelen leiden tot een daling van de GRD-begroting en de gemeentelijke 
bijdragen

 Personele en/of organisatorische consequenties
bezuiniging op de adviseurs geldzaken kan leiden tot frictiekosten

 Juridische consequenties
Voor de effectuering van de maatregel ‘Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding/ 
Dagbesteding’ is aanpassing van beleidsregels noodzakelijk. Na het besluit van de Drechtraad zal het 
Drechtstedenbestuur het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden aanpassen.

 Communicatie consequenties
Over de effectuering van de maatregelen wordt zorgvuldig gecommuniceerd met inwoners, 
aanbieders en werkgevers in de regio. 
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Advies en draagvlak
In het eerste kwartaal van 2020 heeft een uitvoerige consultatieronde plaatsgevonden van 
maatschappelijke partners inzake de bezuinigingsmogelijkheden en ombuigingen. Een verslag van 
deze bijeenkomsten, die in meerdere gemeenten gehouden zijn, treft u bij de stukken aan.

Vanuit de regionale cliëntenraad en de WMO adviesraad zal nog een advies worden ontvangen.

Verdere procedure en uitvoering
De maatregelen worden uitgevoerd door het Drechtstedenbestuur, waarbij, waar nodig, een 
overgangstermijn zal worden gehanteerd. 

Onderliggende stukken
1. Uitwerking bezuinigingsvoorstellen vs 14 mei
2. 2021 1e Begrotingswijziging vs 14 mei
3. Verslag avondbijeenkomsten maatschappelijke partners iz taakstelling
4. Advies Cliëntenraad Drechtsteden bij Invulling Taakstelling mei 2020
5. Adviesraad Wmo Advies Invulling taakstelling
6. Brief aan leden Drechtraad over voorstel Invulling taakstelling Sociaal Domein
7. Terugkoppelformulier Carrousel integraal Invulling Taakstelling Sociaal 
8. Toezeggingen en beantwoording DDD 2 juni 2020
9. Technische vragen en antwoorden VVD Van der Net collect. zorgverzekering
10. Aanvullende vragen VVD collect. zorgverz
11. Beantwoording toezegging Coll Zorgv Minima voor Drechtraad 7 juli 2020
12. Amendement-SP-OP-drechtraad-bezuiniging-ondertekend
13. 2021 1e Begrotingswijziging Pagina 5 nieuw vs 25 juni.pdf
14. 2021 1e Begrotingswijziging vs 25 juni.pdf
15. Ontwerp besluit DR 7 juli  2020 invulling taakstelling vs 25 juni.pdf
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Bijlage: Overzicht bezuinigingsvoorstellen 
 

1. Stoppen adviseur geldzaken 

INHOUD 

Kern van het voorstel 
(kort samengevat) 

Er is met ingang van 1 januari 2018 voor 2 FTE aan adviseurs 
geldzaken ingesteld. Het voorstel is te stoppen met de inzet van deze 
functie. 

Maatschappelijk effect en 
aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

De adviseur geldzaken is aangesteld om via één loket direct hulp te 
bieden bij het op orde brengen van het huishoudboekje van inwoners 
met een laag inkomen. Bij de evaluatie minimabeleid in 2017 wezen 
zowel het Nibud, als andere maatschappelijke partners uit de regio, 
op het feit dat het hebben van een voldoende inkomen niet altijd de 
oplossing is.  
 
Goed financieel beheer is een voorwaarde voor een gezond 
huishoudboekje. Juist bij mensen met een laag inkomen wordt er een 
groot beroep op de financiële zelfredzaamheid gedaan. Inwoners 
blijken hun weg vaak niet meer te vinden in het woud aan regelingen 
die lokaal, regionaal en landelijk beschikbaar zijn. 
 
Een groeiende groep mensen heeft die vaardigheden niet, of niet in 
voldoende mate. Daarom werd in 2017 nadrukkelijk gepleit voor 
uitbreiding van de dienstverlening op dit punt, door daadwerkelijke 
ondersteuning bij het aanvragen van financiële regelingen mogelijk te 
maken.  

 

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

Het wegvallen van de adviseur geldzaken raakt de dienstverlening 
van de SDD. Als inwoners een afspraak hebben bij de SDD, kunnen 
ze vaak direct na de afspraak terecht bij de adviseurs geldzaken.  
Het is dan niet nodig om een nieuwe afspraak te maken en dat wordt 
als laagdrempelig ervaren. Daarbij hebben de adviseurs geldzaken 
korte lijnen met de specialisten binnen de sociale dienst, waardoor 
heel makkelijk integraal kan worden gewerkt om tot een snelle 
oplossing te komen.  
 
Het feit dat een klantregisseur of een Wmo-consulent direct met de 
inwoner langs de adviseur geldzaken kan lopen, zorgt ervoor dat 
inwoners meteen doorpakken. Bij doorverwijzing naar een andere 
partij leert de ervaring, dat een deel van de mensen zich hier 
vervolgens niet meer meldt. Deze kwaliteit verlies je als de inzet van 
de adviseur geldzaken wordt beëindigd.  

Juridische consequenties De inzet van de adviseur geldzaken is niet in beleidsregels of een 
verordening vastgelegd. Er hoeven dus geen beleidsstukken te 
worden gewijzigd.  

Technische 
uitvoerbaarheid 

De opbrengst is op termijn zeker, maar hangt af van het tempo 
waarin personeel kan worden herplaatst Dit kan binnen de SDD óf bij 
gemeenten waar deze taak naar verschuift. Als personeel niet direct 
kan worden herplaatst ontstaan er tijdelijk frictiekosten. 

Randvoorwaarden m.b.t. 
implementatie en 
communicatie 

Inwoners komen bij de adviseurs geldzaken terecht door 
aanmeldingen vanuit ketenpartners (bijvoorbeeld het Sociaal 
Wijkteam, het Leger des Heils, ASVZ, De Hoop, 
vrijwilligersorganisaties) en door directe doorverwijzingen vanuit 
medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden (bijvoorbeeld 
klantregisseurs of Wmo-consulenten).  
Daarnaast komen veel inwoners op eigen initiatief langs op de 
inloopspreekuren van de adviseurs geldzaken. Ook zoeken zij 
contact met de adviseurs via telefoon en e-mail.  
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Als het aanbod van de adviseur geldzaken stopt zal dit helder moeten 
worden gecommuniceerd naar inwoners en maatschappelijke 
partners. Dit om te voorkomen dat er tevergeefs nog mensen worden 
doorverwezen of zich melden bij de SDD voor de adviseur geldzaken.  

Relatie met visie sociaal 
domein 

Het beroep dat er op de adviseurs geldzaken wordt gedaan toont aan 
dat er veel behoefte is aan het type ondersteuning dat zij bieden én 
aan de kennis die zij hebben. Ook is de adviseur geldzaken van 
belangrijke meerwaarde om klanten van de sociale dienst snel en 
integraal te kunnen ondersteunen bij het versterken van hun 
bestaanszekerheid.  
 
In de regionale visie is een opgave geformuleerd rondom het 
versterken van bestaanszekerheid van inwoners. Financiële stabiliteit 
en het hebben van voldoende inkomen zijn hierin een belangrijke 
factor. Daarbij is in de visie de ambitie geformuleerd om financiële 
stabiliteit te bieden en bevorderen aan inwoners.  
 
Binnen deze opgave staat juist het type ondersteuning dat de 
adviseur geldzaken biedt centraal. Als dit wegvalt, is het aan te raden 
in het licht van de opgave 'Bestaanszekerheid versterken' te bezien of 
er voldoende overig aanbod is, waarbij inwoners terecht kunnen die 
ondersteuning nodig hebben bij financiële regelzaken.  

  

FINANCIEEL 

Opbrengst per jaar € 173.000 

Structurele / incidentele 
opbrengsten 

Structureel. 

Budget Besparing op budget apparaat (dat werkt aan minimabeleid).  

Zekerheid van de 
opbrengst 

De opbrengst is zeker, maar hangt mede af van het kunnen 
terugplaatsen van de medewerkers op andere functies binnen de 
SDD die deze functie nu uitvoeren. 

Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 

De hoeveelheid mensen met een laag inkomen, financiële problemen 
en/of schulden groeit in onze regio. Dit is terug te zien in een stijgend 
beroep op het regionaal minimabeleid en de adviseurs geldzaken. 
Ook uit de gesprekken met inwoners, raadsleden en 
maatschappelijke instanties blijkt dat het aantal inwoners met 
financiële problemen groeit. 
 
Als de adviseur geldzaken regionaal wegvalt, betekent dit dat er een 
groter beroep wordt gedaan op gemeentelijke ondersteuning/lokale 
initiatieven. 

  

NETWERK 

Betrokken organisaties 
 

SDD, maatschappelijke partners uit de hele regio. 

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

Individuele medewerkers vanuit ketenpartners geven aan dat zij de 
specifieke vakkennis op financieel gebied onvoldoende beheersen of 
dat zij niet de tijd hebben om hier voldoende aandacht aan te 
schenken. Daarom verwijzen zij inwoners door naar de adviseurs 
geldzaken.  
 
Als deze er niet meer zijn wordt er meer gevraagd van de 
doorverwijzende instanties en zal er een andere oplossing moeten 
worden gevonden voor de hoeveelheid aan financiële hulpvragen van 
inwoners.  
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2. Verlagen premiebijdrage collectieve zorgverzekering minima (CZM) 

INHOUD 

Kern van het voorstel 
(kort samengevat) 

De collectieve zorgverzekering voor minima is onderdeel van het 
regionale minimabeleid. Op grond van artikel 35, lid 3 van de 
Participatiewet heeft het college de mogelijkheid om categoriale bijstand 
te verlenen in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering 
of een tegemoetkoming in de kosten van de premie van een dergelijke 
verzekering.  
In dit kader ontvangen inwoners die deelnemen aan de CZM 
maandelijks een premiebijdrage, die in mindering wordt gebracht op hun 
zorgpremie. De hoogte van deze premiebijdrage bedraagt voor een 
tweetal varianten € 15 per maand. Voor de derde (Wtcg) variant in de 
CZM bedraagt deze premiebijdrage € 30 per maand.  
Het voorstel houdt in dat deze premiebijdrage wordt verlaagd, waarbij 
de hoogte premiebijdragen naar beneden wordt bijgesteld met 10% van 
de huidige premiebijdrage: 
 

10% lagere premiebijdrage:  
- Premiebijdrage variant 1 en 2 wordt € 13,50 i.p.v. € 15 per maand 
- Premiebijdrage variant 3 wordt € 27 i.p.v. € 30 per maand 

 

Maatschappelijk effect 
en aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

Mensen met een laag inkomen zijn gemiddeld genomen minder goed 
verzekerd tegen zorgkosten. Andersom zijn mensen met hoge 
zorgkosten financieel niet altijd in staat om zich afdoende te verzekeren. 
Met de CZM kunnen we inwoners met een laag inkomen en/of hoge 
zorgvraag een passende zorgverzekering bieden. 
De inhoud van de aanvullende pakketten in de CZM is gericht op veel 
gemaakte zorgkosten onder minima, zoals: fysiotherapie, tandzorg, 
brilvergoedingen, dekking eigen bijdrage Wmo, vervangende 
mantelzorg en het verplicht Eigen Risico. Deelnemers zijn goed 
verzekerd tegen een lagere premie.  
Het verlagen van de premiebijdrage kan leiden tot minder deelnemers in 
de CZM. Inwoners betalen met een lagere premiebijdrage namelijk zelf 
meer premie en houden maandelijks minder geld over.  
De kans dat huishoudens met een laag inkomen zich tegen een lage 
premie (en dus ook lagere dekking) gaan verzekeren is groot.  
Dit kan leiden tot een groter beroep op de bijzondere bijstand, wat 
resulteert in stijgende uitgaven minimabeleid en apparaatskosten.  

 

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

De voorziening wordt minder aantrekkelijk voor inwoners omdat deze 
duurder wordt.  

Juridische 
consequenties 

Als deze maatregel wordt geëffectueerd, zal de hoogte van de 
premiebijdrage zoals opgenomen in de bijlage bij de 'Beleidsregels 
minimabeleid Drechtsteden' onder Hoofdstuk 3, artikel 2 moeten worden 
gewijzigd. De hieronder geel gearceerde bedragen moeten dan worden 
gewijzigd naar de nieuwe vastgestelde premiebijdrage. 
 
Artikel 2 Collectieve (aanvullende) zorgverzekering  

Zorgverzekeraar Basisverzekering Aanvullende 

verzekering 

Gemeentelijke bijdrage 

2019 

VGZ Ruime keuze Compact € 15,00 

VGZ Ruime keuze Compleet € 15,00 

VGZ Ruime keuze Compleet+ € (Wtcg budget) 30,00 

 
Dit houdt in dat in het gewijzigde artikel in de tabel de volgende 
bedragen worden ingevuld, bij 10% lagere premiebijdrage.  
- Premiebijdrage variant 1 en 2 wordt € 13,50  
- Premiebijdrage variant 3 wordt € 27  

Onderwerp: Invulling taakstelling

10/42



4 
 

  

Technische 
uitvoerbaarheid 

Omdat inwoners jaarlijks in de week van 12 november een nieuwe polis 
ontvangen voor het komende jaar, moet uiterlijk 1 oktober definitief zijn 
wat de hoogte van de premiebijdrage wordt. De verzekeraar heeft 
namelijk tijd nodig om correcte polissen te maken. De premiebijdrage 
wordt ook op de polis vermeld en toont voor de inwoner aan wat de 
netto zorgpremie wordt in het nieuwe jaar. Besluitvorming voor 1 
oktober 2019 is dus een randvoorwaarde voor de uitvoerbaarheid van 
het besluit.  

Randvoorwaarden 
m.b.t. implementatie en 
communicatie 

Inwoners ontvangen in de week van 12 november een nieuwe polis voor 
het nieuwe jaar. Op deze polis staat de nieuwe premie vermeld. Voor 
inwoners die de polis niet goed lezen (of begrijpen) kan het zijn dat zij te 
laat in de gaten krijgen dat zij meer zorgpremie gaan betalen in het 
nieuwe jaar. Daarom is het belangrijk om regionaal breed te 
communiceren (bijvoorbeeld in lokale kranten, de Wmo krant van de 
SDD en op social media) dat de premiebijdrage vanuit de SDD lager 
wordt en dat dit voor de klant betekent dat zij zelf meer moeten gaan 
betalen voor de CZM. 

Relatie met visie 
sociaal domein 

In de regionale visie is een opgave geformuleerd rondom het versterken 
van bestaanszekerheid van inwoners. Financiële stabiliteit en het 
hebben van voldoende inkomen zijn hierin een belangrijke factor. Het 
verlagen van de premiebijdrage CZM betekent dat inwoners meer 
moeten gaan betalen voor hun zorgverzekering. De financiële druk 
wordt hierdoor groter voor huishoudens die al moeite hebben met 
rondkomen.  
 
In artikel 2.1.7 Wmo 2015 is opgenomen dat in de verordening kan 
worden bepaald dat "aan personen met een beperking of chronische 
psychische of psychosociale problemen die daarmee verband 
houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming 
wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de 
participatie."  
 
In artikel 2.1.2 Wmo 2015 staat dat gemeenten gehouden zijn in hun 
beleidsplan op te nemen op welke wijze gemeenten invulling geven aan 
artikel 2.1.7 Wmo 2015, of aan te geven waarom zij dit artikel niet 
toepassen. 
 
In de regionale visie sociaal domein is opgenomen dat de Drechtsteden 
geen invulling geven aan artikel 2.1.7 Wmo 2015, omdat de invulling 
hiervan geregeld is via de Participatiewet. Dit gebeurt door het 
verstrekken van bijzondere bijstand voor medische kosten én door het 
aanbieden van een aanvullende verzekering voor chronisch zieken en 
gehandicapten binnen de CZM.  

  

FINANCIEEL 

Opbrengst 2020 Voor de verlaging van de premiebijdrage met 10% wordt hieronder 
weergegeven welk bedrag aan besparing kan worden gerealiseerd.  
 

Opbrengst 10% lagere premiebijdrage: €    305.668 
- Premiebijdrage variant 1 en 2 wordt € 13,50 i.p.v. € 15 
- Premiebijdrage variant 3 wordt € 27 i.p.v. € 30 
 

 

Structurele / 
incidentele 
opbrengsten 

De opbrengst is structureel. 

Budget De CZM wordt gefinancierd vanuit 2 budgetten. Er zijn 3 aanvullende 
verzekeringen af te sluiten, waarbij de eerste 2 varianten vanuit het 
budget minimabeleid worden gefinancierd. De 3e variant wordt 
gefinancierd vanuit het Wtcg/CER-budget. Dit betekent dat de 
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opbrengsten ten gunste van zowel het programma minima als het 
programma Wmo (Wtcg/CER) komen.   

Zekerheid van de 
opbrengst 

Bij een gelijkblijvend aantal collectief verzekerden zijn de opbrengsten 
zeker.  

Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 

Het verlagen van de premiebijdrage CZM kan leiden tot minder collectief 
verzekerden. Dit kan leiden tot meer beroep op bijzondere bijstand als 
gevolg van een minder goede verzekeringspositie van minima. 
Daardoor kan ook zorgmijding ontstaan, omdat mensen vanwege de 
kosten geen medische hulp of bv. tandzorg inschakelen. Dit leidt op 
termijn tot hogere uitgaven in het sociaal domein. 

NETWERK 

Betrokken organisaties VGZ (aanbieder CZM Drechtsteden), SDD. 

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

Omdat het verlagen van de premiebijdrage CZM zorgt voor minder 
besteedbaar inkomen van inwoners, kan het zijn dat het beroep op 
financiële regelingen lokaal en regionaal toeneemt.  
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3. Baanbonus versoberen 

INHOUD 

Kern van het voorstel 
(kort samengevat) 

Versoberen van de baanbonus. Voor het aanbieden van een contract 
van 6 maanden ontvangen werkgevers € 1.500 (i.p.v. € 2.000), voor 
een jaarcontract € 3.000 (i.p.v. € 4.000). Het aanvragen van een 
tweede baanbonus bij een verlenging na 6 maanden is niet mogelijk. 

Maatschappelijk effect en 
aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

De baanbonus heeft tot doel werkgevers te belonen die onze 
doelgroep een werkplek bieden voor tenminste 6 maanden en 
bijstandsgerechtigden hiermee laten uitstromen uit de bijstand. 
De beloning bestond tot nu toe uit een bedrag van € 2.000 (6 
maanden) of € 4.000 euro (12 maanden). Tot op heden was het 
mogelijk om een tweede baanbonus van € 2.000 aan te vragen bij 
verlenging voor nog eens 6 maanden. De baanbonus is een 
stimuleringsmiddel om de zekerheid te bieden dat een kandidaat voor 
langere tijd uitstroomt.  
 
Onlangs is het instrument geëvalueerd en is met werkgevers 
gesproken over het instrument. Werkgevers zien de bonus vooral als 
(h)erkenning voor goed werkgeverschap. Zij zien de baanbonus nu 
als compensatie voor extra investeringen en begeleiding die zij 
moeten doen bij aanvang van een contract, met name bij een 
bijstandsgerechtigde uit de doelgroep met een arbeidsbeperking. Ook 
zien zij de baanbonus als een vergoeding voor het financiële risico 
(bijvoorbeeld re-integratiekosten bij ziekte) dat zij lopen bij het 
aannemen van een kwetsbare doelgroep.  
 
Voor aanpassingen in de voorwaarden van de baanbonus adviseren 
we een overgangstermijn. Een versobering van de baanbonus zonder 
overgangstermijn heeft een negatieve impact op het vertrouwen dat 
werkgevers hebben in de SDD, omdat zij rekening houden met de 
huidige regels in hun bedrijfsvoering.   

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

Het bedrag dat werkgevers ontvangen om bijstandsgerechtigde in 
dienst te nemen wordt met 25% verlaagd. Dit heeft invloed op de 
arbeidsmarktkansen van de doelgroep. Immers, werkgevers die nu 
veelvuldig gebruik maken van dit instrument, zien een versobering als 
een nadelig financieel effect bij een eventuele aanstelling. Grote 
werkgevers die in hun doelstelling maatschappelijk werkgeverschap 
hoog in het vaandel hebben, hebben voor een deel hun 
bedrijfsvoering hierop ingericht en baseren er hun business model op.  
Daar staat tegenover dat het afschaffen van de tweede baanbonus 
een verschuiving naar meer baanbonussen voor 12 maanden met 
zich kan meebrengen, een positief effect voor werknemers.  

Juridische consequenties De beleidsregels Participatiewet moeten worden aangepast 
(intrekken artikel 10). 
Wanneer we een versobering besluiten moeten we werkgevers 
hiervan tijdig op de hoogte stellen. Ook moeten we er rekening mee 
houden dat we nog verplichtingen houden voor de reeds toegekende 
baanbonussen onder de huidige regelgeving.   

Technische 
uitvoerbaarheid 

De maatregel is technisch uitvoerbaar.  
 
Omdat toekenning van een baanbonus geschiedt binnen 6 weken na 
ingang van een contract, en uitbetaling plaatsvindt na afloop van het 
arbeidscontract, zullen bij het intrekken van de regeling per 1 januari, 
nog uitbetalingen van oude bedragen plaatsvinden tot juli 2021 voor 
halfjaarcontracten en tot eind 2021 voor jaarcontracten. Dit betekent 
dat mogelijk niet het gehele begrote bedrag van € 200.000 als 
bezuiniging in 2021 kan worden geeffectueerd. Vanaf 2022 kan er 
structureel € 200.000 worden bezuinigd met deze maatregel.  
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Randvoorwaarden mbt 
implementatie en 
communicatie 

Heldere en tijdige communicatie naar werkgevers is een 
noodzakelijke randvoorwaarde.  

Relatie met visie sociaal 
domein 

De baanbonus raakt de visie deels op het onderdeel ‘Ontwikkelen 
naar werk’. Eén van de speerpunten hierbinnen is het bieden van 
meer zekerheid en oog hebben voor de duurzaamheid van de 
uitstroom. Een versobering van de baanbonus kan de duurzaamheid 
van plaatsingen negatief beïnvloeden.  

FINANCIEEL 

Opbrengst per jaar € 200.000 

Structurele / incidentele 
opbrengsten 

Structureel. 

Budget Participatiebudget.   

Zekerheid van de 
besparing 

De besparing is deels afhankelijk van de conjunctuur. Veel 
plaatsingen levert minder bezuiniging op. De baanbonus is in die zin 
een open eind regeling.  
 

Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 

Het kan de (duurzaamheid van de) uitstroom verminderen. Daarmee 
ontstaat mogelijk een hogere druk op de uitgaven op het 
inkomensdeel. Elke bijstandsgerechtigde die niet uitstroomt (16K op 
jaarbasis), is in euro’s tenminste 4 baanbonussen.  

NETWERK 

Betrokken organisaties Werkgevers.  

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

Zie boven 
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4. Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding (IB) en Dagbesteding (DB) 

INHOUD 

Kern van het voorstel 
(kort samengevat) 

Klanten IB en DB betalen op dit moment geen eigen bijdrage voor 
deze voorzieningen. Met dit voorstel kan de eigen bijdrage op deze 
voorzieningen (her)ingevoerd worden. Dat betekent dat klanten die 
alleen IB of DB hebben €19,- per maand gaan betalen voor deze 
voorziening. 

Maatschappelijk effect en 
aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

De eigen bijdrage is met de invoering van het abonnementstarief 
landelijk verlaagd naar een vast bedrag van €19 per maand. Dit 
bedrag is onafhankelijk van inkomen, vermogen of gebruik en geldt – 
behalve de wettelijke uitzonderingen – voor iedereen die gebruik 
maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening. Het (her)invoeren van de 
eigen bijdrage op IB en DB betekent gelijkschakeling met andere 
Wmo-gebruikers. Het maakt klanten tevens (voor een deel) financieel 
verantwoordelijk voor hun eigen ondersteuning, en zet daarmee aan 
tot de overweging of kosten en baten nog tegen elkaar opwegen. Dit 
helpt te voorkomen dat trajecten langer dan nodig worden voortgezet.  
 
De keerzijde daarvan is het risico op ondersteuningsmijding, hetgeen 
weer kan leiden tot hogere maatschappelijke kosten door het 
ontbreken passende begeleiding (m.n. individuele begeleiding) of 
overbelasting van de mantelzorger (m.n. dagbesteding).  
 
Of en in welke mate dit effect optreedt valt nauwelijks te duiden. 
Enerzijds omdat landelijke onderzoeken/ ervaringen bij gemeenten in 
het verleden geen eenduidig beeld laten zien, anderzijds omdat de 
situatie met de invoering van het abonnementstarief wezenlijk 
veranderd is. Hoge eigen bijdragen zoals onder het oude regime, die 
remmend werkten op de vraag naar voorzieningen en daarmee de 
uitkomsten van de onderzoeken beïnvloedden, zijn met het 
abonnementstarief immers uitgesloten.  
 
Indien ondersteuningsmijding optreedt als gevolg van het voorstel 
verwachten we die vooral bij de lagere inkomenscategorieën, waar 
€19 extra per maand een relatief grotere belasting legt op het 
maandelijks besteedbare budget. Het is echter niet mogelijk om 
binnen de doelgroep IB/DB te differentiëren naar inkomen. 
Differentiëren naar inkomen is alleen mogelijk voor de hele populatie 
Wmo-klanten en niet per voorziening. Klanten met een laag inkomen 
kunnen wel een beroep doen op de collectieve zorgverzekering voor 
minima of op de bijzondere bijstand voor een vergoeding voor de 
kosten van de eigen bijdrage. 

 

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

Geen effect voor de kwaliteit van de dienstverlening. Mogelijk wel 
risico op ondersteuningsmijding door de (her)invoering van de eigen 
bijdrage. 

Juridische consequenties Bij het instemmen met dit voorstel zal het Besluit 
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden als volgt moeten worden aangepast: artikel 3.1 lid 1 t/m 
4 (zie onderstaand) komt te vervallen. 
Artikel 3.1 Kostprijs 
1. De kostprijs van individuele begeleiding bij verstrekking in natura is 
€ 0,00. 
2. De kostprijs van individuele begeleiding bij verstrekking van een 
persoonsgebonden budget is € 0,00. 
3. De kostprijs van dagbesteding, inclusief het geïndiceerde vervoer, 
bij verstrekking in natura is € 0,00. 
4. De kostprijs van dagbesteding, inclusief het geïndiceerde vervoer, 
bij verstrekking van een persoonsgebonden budget is € 0,00. 
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Technische 
uitvoerbaarheid 

Conform eerdere wijziging in de eigen bijdragen. Kan onder het 
reguliere proces implementatie abonnementstarief worden 
meegenomen. Aanpassing van het Besluit valt onder de bevoegdheid 
van het DSB. 

Randvoorwaarden m.b.t. 
implementatie en 
communicatie 

Voor bestaande klanten moet tijdig gecommuniceerd worden over 
deze maatregel. Klanten moeten minimaal 3 maanden van tevoren 
hierover worden geïnformeerd. Dat betekent dat, afhankelijk van de 
besluitvorming, de maatregel waarschijnlijk niet op 1 januari 2020 in 
kan gaan. Elke maand dat de maatregel later ingaat, betekent 1/12 
minder opbrengsten voor dat jaar. 

Relatie met visie sociaal 
domein 

Het kan de druk op bestaanszekerheid vergroten. Een groot deel van 
de cliënten IB heeft een laag inkomen. Voor deze groep bestaat wel 
als alternatief vangnet de mogelijkheid om een beroep te doen op de 
collectieve zorgverzekering voor minima of de bijzondere bijstand. 
Deze ondersteuning wordt bekostigd vanuit de middelen die het Rijk, 
na afschaffing van de landelijke Wtcg en CER, naar de gemeenten 
heeft overgeheveld om chronisch zieken en gehandicapten financieel 
te ondersteunen.  
 
Het (her)invoeren van de eigen bijdrage voor individuele begeleiding 
en dagbesteding vermindert mogelijk de doorstroom van Jeugdwet 
naar Wmo. Onder de Jeugdwet betalen jongeren geen eigen 
bijdrage. Als zij doorstromen naar de Wmo gaan zij wel een eigen 
bijdrage betalen. Dat kan een prikkel zijn om in de (verlengde) 
Jeugdwet te blijven hangen, of ondersteuning te mijden.  

  

FINANCIEEL 

Opbrengst per jaar De opbrengsten eigen bijdrage worden verhoogd. Er zijn 3740 
klanten met een indicatie voor IB of DB.  
Voor de inkomsten eigen bijdrage wordt dit gecorrigeerd voor: 
- samenloop Wlz (eigen bijdrage Wlz is preferent); 
- samenloop verschillende Wmo-voorzieningen, klanten betalen 

dan al een eigen bijdrage voor de andere voorzieningen; 
- groep meerpersoonshuishoudens <AOW-leeftijd, zij betalen op 

grond van wettelijke bepalingen geen eigen bijdrage. 
 
Als 2500 klanten een eigen bijdrage gaan betalen, is 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 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. 
 

Structurele / incidentele 
opbrengsten 

Dit is een structurele opbrengst, omdat deze klantgroep jaarlijks de 
eigen bijdrage blijft afdragen, dan wel de ondersteuning heeft 
beëindigd of niet aanvaard, terwijl dit nu niet het geval is.  
De hoogte van de opbrengsten kan wijzigen. Deze is afhankelijk van 
het tarief eigen bijdrage en het aantal klanten.  

Budget Er zijn hogere opbrengsten voor de maatwerkvoorzieningen, dat 
betekent een lagere maandbijdrage aan de GRD voor de lokale 
gemeenten. 

Zekerheid van de 
opbrengst 

Voor de opbrengsten eigen bijdrage geldt dat deze inkomsten zeker 
zijn. Als deze wordt ingevoerd, gaan de opbrengsten eigen bijdrage 
omhoog. 
De daling van de uitgaven op IB en DB is onzeker, omdat het effect 
op het gebruik van de ondersteuning vooraf moeilijk is in te schatten. 
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Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 

Mogelijk een groter beroep op de bijzondere bijstand of collectieve 
zorgverzekering. 

  

NETWERK 

Betrokken organisaties 
 

Aanbieders die de voorziening uitvoeren (behoorlijk aantal, we 
benoemen ze niet individueel), CAK, belangenbehartigers van de 
cliënten, Wmo adviesraad 

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

Invoering heeft mogelijk gevolgen voor het volume van de 
aanbieders. Verwachting is echter dat de autonome groei als gevolg 
van vergrijzing en extramuralisering groter  zal zijn dan de krimp die 
voortvloeit uit de (her)invoering van de eigen bijdrage. 
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5. Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper 

INHOUD 

Kern van het voorstel 
 

De Drechthopper kent van oudsher ruime openingstijden, de 
grondslag hiervoor is te herleiden vanuit de openingstijden van 
taxibedrijven. Wettelijk zijn er geen kaders opgenomen.  
Voorgesteld wordt om de tijden waarop de Drechthopper rijdt, in te 
korten.  

Maatschappelijk effect en 
aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

De Drechthopper rijdt op dit moment op werkdagen van 06.00 uur 
's ochtends tot 01.00 uur 's nachts en in het weekend van 07.00 uur 
's ochtends tot 01.00 uur 's nachts. Het voorstel is om de 
openingstijden in te korten en de Drechthopper op werkdagen te laten 
rijden van 07.30 uur 's ochtends tot 23:00 uur 's avonds en in het 
weekend van 09.00 uur 's ochtends tot 23.00 in de avond, met een 
uitloop op vrijdag en zaterdag tot 00.00 uur (met uitzondering van de 
feestdagen, hiervoor gelden aparte openingstijden). 
 
De Drechthopper is een vervoersvoorziening bedoeld voor sociaal-
recreatief vervoer. Met dit voorstel wordt het tijdraam waarbinnen kan 
worden gereisd weliswaar beperkt maar blijven de openingstijden 
ruim genoeg om dit doel te dienen.  
 
Het aantal mensen dat momenteel gebruik maakt van de 
Drechthopper in de vroege en late uren is beperkt. Deze maatregel 
treft hiermee slechts een beperkt deel van de reizigers.   

 

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

De inperking van de openingstijden heeft voor een beperkte groep 
reizigers een negatief effect op de dienstverlening.  

Juridische consequenties Voor de tijden waarop gemeenten, op grond van de Wmo, dienen te 
voorzien in sociaal recreatief vervoer, geldt geen wettelijk kader. De 
voorgestelde inperking stuit dan ook niet op juridische beperkingen. 
Ook binnen de afgesloten contracten met de vervoersbedrijven 
behoort de hieruit voortvloeiende afschaling tot de mogelijkheden.  

Technische 
uitvoerbaarheid 

De maatregel is technisch uitvoerbaar. 

Randvoorwaarden m.b.t. 
implementatie en 
communicatie 

Pashouders, uitvoeringsorganisatie Stroomlijn en de 
vervoersbedrijven moeten tijdig op de hoogte worden gebracht.  

Relatie met visie sociaal 
domein 

Eén van de kernopgaves binnen de nieuwe visie betreft het "zorgen 
voor ondersteuning" zodat mensen in staat worden gesteld om mee 
te doen in de samenleving. Met dit voorstel wordt de functie van een 
voorziening die hieraan een belangrijke bijdrage levert, de 
Drechthopper, voor een kleine groep gebruikers ingeperkt.  

  

FINANCIEEL 

Opbrengst per jaar Met dit voorstel kan de huidige inzet op de regie van het vervoer en 
het vervoer zelf worden teruggebracht. De verwachte besparing 
bedraagt circa € 160.000 euro per jaar. 
 

Structurele / incidentele 
opbrengsten 

Het betreft in principe een structurele besparing. De ontwikkeling van 
de totale uitgaven aan collectief vervoer blijven uiteraard afhankelijk 
van het gebruik van deze voorziening. 

Budget Budget Wmo-maatwerkvoorzieningen 

Zekerheid van de 
opbrengst 

De besparing is zeker. 

Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 

Er zal naar verwachting een verschuiving plaatsvinden voor wat 
betreft het tijdstip van de gereserveerde ritten. Aangezien de groep 
reizigers die het betreft beperkt is, is het niet de verwachting dat dit 
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een effect zal hebben op de benodigde capaciteit aan regie/vervoer 
en wordt een verschuiving van uitgaven dan ook niet verwacht. 

  

NETWERK 

Betrokken organisaties 
 

Stroomlijn, vervoersbedrijven 

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

De inzet op regie en vervoer zal in de uren waar dit voorstel 
betrekking op heeft moeten worden afgebouwd. 
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6. Schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+  

INHOUD 

Kern van het voorstel 
(kort samengevat) 

Inwoners van de Drechtsteden van 75 jaar en ouder kunnen gebruik 
maken van de Drechthopper. Dit is een algemene voorziening die op 
verzoek van gemeenten door de SDD wordt uitgevoerd, als 
onderdeel van de Drechthopper. Leeftijd is het enige toegangs-
criterium, zonder toets op de (medische) noodzaak van collectief 
vraagafhankelijk vervoer. 75-plussers betalen wel een hoger tarief 
dan Wmo-geïndiceerde Drechthopper-reizigers. 
 
Het voorstel is de algemene voorziening te schrappen, waardoor 75-
plussers niet meer op grond van hun leeftijd in aanmerking komen 
voor een Drechthopper-pas. 

Maatschappelijk effect en 
aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

75-plussers met een beperking in mobiliteit kunnen een indicatie 
aanvragen. Wie noodzakelijkerwijs op de Drechthopper is 
aangewezen behoudt op die manier de voorziening. Dit is in lijn met 
het uitgangspunt dat er bij de toegang van maatwerkvoorzieningen 
gekeken wordt naar iemands ondersteuningsbehoefte. 
 
Een deel van de doelgroep zal geen gebruik meer kunnen maken van 
de voorziening, waardoor mogelijk minder participatie, toenemende 
eenzaamheid en sociaal isolement ontstaat. 
 
Mogelijk brengt dit voorstel veel maatschappelijke onrust, omdat deze 
voorziening voor een grote doelgroep ineens wordt geschrapt.   

 

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

Deze maatregel heeft geen directe gevolgen voor de kwaliteit, 
mogelijk raakt het wel het volume van  de Drechthopper. 

Juridische consequenties Het vervoer van 75-plussers wordt op dit moment geregeld via de 
Drechthopper, als onderdeel van het collectief vraagafhankelijk 
vervoer. Recentelijk is geconstateerd dat dit per abuis niet is 
vastgelegd in de GRD. Dit wordt bij de wijziging van de GRD eind 
2019 gecorrigeerd. Indien deze maatregel wordt doorgevoerd, zal 
deze correctie ongedaan moeten worden gemaakt.  

Technische 
uitvoerbaarheid 

Het schrappen van de Drechthopper voor 75-plussers zonder Wmo-
indicatie heeft mogelijk gevolgen voor het volume van de Drecht-
hopper. Wat de impact van deze maatregel precies is op het volume, 
hangt af van hoeveel 75-plussers alsnog een aanvraag doen voor 
een Wmo-indicatie Drechthopper.  
 
In het contract Taxidiensten is het mogelijk om jaarlijks 10% meer of 
minder uren uit te vragen. Er is dus een maximum van 10% 
afschaling voor het komende jaar, op het volume van het lopende 
jaar. Uiterlijk op 1 oktober dit jaar moet aan de vervoerders worden 
doorgegeven hoeveel Taxidiensturen nodig zijn in 2020. 

Randvoorwaarden m.b.t. 
implementatie en 
communicatie 

De voorziening moet worden afgesloten, klanten moeten individueel 
en tijdig worden geïnformeerd. 

Relatie met visie sociaal 
domein 

Met dit voorstel wordt alleen nog ondersteuning geboden aan klanten 
die dat werkelijk nodig hebben. Dit is in lijn met de visie sociaal 
domein.  
Het schrappen van de hele doelgroep kan gevolgen hebben voor de 
participatie van deze doelgroep en mogelijk eenzaamheid tot gevolg 
hebben.  

FINANCIEEL 

Opbrengst per jaar Deze maatregel levert jaarlijks een besparing op van € 300.000.  
 
Stoppen met de algemene voorziening, brengt voor een deel van de 
doelgroep een verschuiving naar de maatwerkvoorziening met zich 
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mee. De gemeente heeft immers onverkort de compensatieplicht voor 
mensen die vervoersproblemen hebben. Het afhandelen van deze 
meldingen/aanvragen zal in 2020 tijdelijk een extra inspanning van 
het apparaat vergen. Zeker voor 2020 zal daarom gelden dat de 
uiteindelijke besparing hierdoor lager zal zijn. Een exacte inschatting 
hiervan kan echter niet worden gemaakt. 
 

Structurele / incidentele 
opbrengsten 

Structurele opbrengst, omdat de hele voorziening Drechthopper voor 
ouderen zonder medische indicatie verdwijnt. 

Budget Lagere uitgaven betekent een lagere maandbijdrage aan de GRD 
voor de lokale gemeenten.  

Zekerheid van de 
opbrengst 

De hoogte van de feitelijke opbrengst is mede afhankelijk van het 
aantal pashouders binnen de doelgroep 75 plus, dat succesvol een 
beroep op de Wmo doet voor een pas op grond van medische 
indicatie. De uitvoeringskosten die hiermee gepaard gaan (stellen van 
de indicatie) maken dat de uiteindelijke opbrengst voor 2020 naar 
verwachting lager zal zijn. 

Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 
 

Deels naar maatwerkvoorziening Wmo-vervoer. 

NETWERK 

Betrokken organisaties 
 

Stroomlijn, taxibedrijven/vervoerders. 

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

Stroomlijn voert de regie op het collectief vraagafhankelijk vervoer in 
de Drechtsteden. Hier valt ook het vervoer van de 75+ doelgroep 
onder. Voor Stroomlijn is het belangrijk om tijdig te weten of deze 
doelgroep in 2020 wel of niet mee moet worden genomen in de 
analyse van het uit te vragen aantal uren Taxidiensten. Dit raakt 
eventueel ook de taxibedrijven die de Taxidiensten uitvoeren. De 
afstemming hiermee loopt via Stroomlijn. 
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INLEIDING 

In artikel 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is opgenomen dat het 
bestuur van de Drechtsteden verantwoordelijk is voor het opstellen van een regionale visie 
sociaal beleid, inclusief regionaal uitvoeringsprogramma. In dit kader heeft de Drechtraad op  
1 oktober 2019 ingestemd met de Regionale Visie Sociaal domein Drechtsteden.  
 
Deze visie is er om inwoners, die dat nodig hebben, zo goed mogelijk te ondersteunen zodat ze 
goed voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen. De Drechtsteden vinden dat iedereen mee 
moet kunnen doen in de samenleving. Als dat niet zelfstandig lukt, is het aan de overheid om 
ondersteuning te bieden.  
 
De visie is tot stand gekomen na een uitgebreid interactief proces met maatschappelijke 
organisaties, werkgevers, inwoners, gemeenten, Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), 
Drechtraadleden en lokale raden. Drie hoofdopgaven staan centraal in de visie:  
1) Bestaanszekerheid versterken;  
2) Ontwikkelen naar werk; 
3) Zorgen voor ondersteuning. 

 

AANLEIDING 
De Drechtraad van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft op 2 juli 2019 bij het 
vaststellen van de GRD-begroting 2020 een amendement aangenomen. Dit amendement draagt 
het Drechtstedenbestuur een financiële taakstelling op van 5 miljoen euro. Van deze taakstelling 
moet in 2020 3,6 miljoen euro worden ingevuld door de Sociale Dienst Drechtsteden. Voor 2021 
en volgende jaren geldt een structurele financiële taakstelling van 3,97 miljoen euro.  
 
Het door de taskforce Sociaal Domein opgestelde pakket bevat bezuinigingen op de collectieve 
zorgverzekering voor minima, de participatieplekken, de participatie- en vrijwilligersbonus, de 
werkgeversdienstverlening (baanbonus), de invoering van de eigen bijdrage voor dagbesteding 
en individuele begeleiding en het verhogen van de tarieven van de Drechthopper (belbus). Bij de 
selectie van maatregelen is, zoals met de Drechtraad op 3 september 2019 besproken, 
geprobeerd rekening te houden met de inhoud van de visie ‘Iedereen een zelfstandig & 
volwaardig bestaan’. 
 
Om een beeld te krijgen van de impact van de financiële taakstelling op het sociaal domein op de 
inwoners en maatschappelijke partners binnen Drechtsteden zijn op 12 en 13 februari 2020 twee 
avondbijeenkomsten georganiseerd in respectievelijk Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht. 
Voor deze avonden zijn alle maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein 
uitgenodigd. Het doel van de avonden was gevoelens over en de impact van de bezuinigingen op 
het sociale domein in beeld te brengen, zodat deze in woord en beeld ter kennis kunnen worden 
gebracht van de Drechtraad. Daarbij werd de oproep gedaan om mee te denken over innovatieve 
oplossingen die de impact van de bezuinigingen zo klein mogelijk kunnen maken. De gemeente 
Alblasserdam heeft separaat een aparte bijeenkomst over dit thema georganiseerd.  
 
OPZET VAN DE AVONDEN 
Het programma van de avond werd voorbereid en de avonden werden geleid door een 
onafhankelijk dagvoorzitter. Na het openen van de avond volgde een korte toelichting op de 
financiële taakstelling en het proces tot nu toe. Deze toelichting werd gegeven door de directeur 
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van de SDD, David van Maanen. Daarna voorzag het programma er in dat de aanwezigen in vier 
rondes met elkaar in gesprek gingen. De SDD had hier verder geen rol in.  
 
In de eerste ronde vroeg de dagvoorzitter hen op te schrijven welk gevoel en welke emoties de 
taakstelling bij hen losmaakt. Daarna gingen de maatschappelijke partners met elkaar in gesprek 
over wat de impact van de taakstelling is op de inwoners van de Drechtsteden. In de derde ronde 
werd de aanwezigen gevraagd innovatieve en out of the box ideeën aan te dragen om de impact 
van de taakstelling op de inwoners zo beperkt mogelijk te laten zijn. Ten slotte konden de 
aanwezigen met de naderende Valentijnsdag in gedachten op een rood hart hun hartenkreten 
aan de Drechtraad opschrijven. 
 
In het vervolg van deze notitie geven wij u een sfeerimpressie en delen wij met u de opbrengst 
van de twee avondbijeenkomsten in Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht. 
 
SFEER-IMPRESSIE 
In Hardinxveld - Giessendam was de sfeer aan het begin van de avond te duiden als ‘afwachtend’. 
Het was duidelijk te merken dat de taakstelling veel emotie opriep bij de 25 aanwezigen. In de 
loop van de avond ontspande de sfeer echter en er ontstonden bij de verschillende tafels 
geanimeerde gesprekken tussen de aanwezige maatschappelijke partners.  
 
In Dordrecht waren dertig personen aanwezig en was de sfeer meer assertief. Al tijdens de 
inleiding werden vragen gesteld en toelichtingen gevraagd en ontstonden de eerste discussies. 
Daarna was het druk aan de drie tafels en er werd volop geschreven. Vooral bij de hoofdopgave 
‘zorg voor ondersteuning’ werden meerdere flip-overs vol geschreven. 
 
Aan het einde van beide avonden werd diverse aanwezigen gevraagd of ze ook voor de camera 
hun mening wilden vertellen.  
 
 
OPBRENGST AVONDEN 
 
Ronde 1 
Tijdens de eerste ronde werd de aanwezigen gevraagd om van hun hart geen moordkuil te 
maken en hun gevoel over de taakstelling op te schrijven.   
 
Hardinxveld - Giessendam 
De aanwezigen omschreven hun emoties als bezorgd, verontwaardigd, vreselijk kwaad, wit heet 
en pislink. Het overheersende gevoel was dat het ‘te bizar voor woorden’ is dat kwetsbare 
inwoners nog kwetsbaarder worden. Zij zijn de dupe van de taakstelling. Er waren ook 
aanwezigen die opschreven dat zij het gevoel hadden dat niets is gedaan met hun inbreng bij de 
regionale visie. Verder is het niet duidelijk waar de SDD geld aan uitgeeft, waar dit slimmer kan 
en in hoeverre dit geld ook terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Er waren ook 
aanwezigen die de taakstelling verwacht hadden. Zij waren blij dat er nu naar de 
maatschappelijke partners werd geluisterd.  
 
Dordrecht 
Gevoelens als bezorgdheid, onmacht, onzekerheid, boosheid en verbazing voerden de 
boventoon. Men had veel moeite met de primair financiële insteek van de taakstelling. Ook hier 
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was men bezorgd dat kwetsbare inwoners de dupe worden van de bezuinigingen. Onder andere 
doordat werkeloosheid en sociaal isolement toenemen. Daarnaast voelt het als ‘terug bij af’ zijn 
en denkt men dat de kloof tussen kansrijk en kansarm groter wordt; meedoen en 
bestaanszekerheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ten slotte is er verbazing over de 
noodzaak van de taakstelling omdat de laatste jaren steeds meer wordt gedaan door vrijwilligers 
en mantelzorgers.  
 
Ronde 2 
In de tweede ronde stond de vraag centraal: ‘wat is de impact van de bezuinigingen op de 
inwoner?’ Hierbij was een aparte tafel klaargezet voor elk van de drie voornoemde 
hoofdopgaven uit de regionale visie sociaal beleid.  
 
Hardinxveld - Giessendam 
De aanwezigen verwachtten voor wat betreft de zorg voor ondersteuning dat de taakstelling er 
toe leidt dat inwoners eenzamer en ontevredener worden en dat hun gezondheid (mede 
daardoor) zal verslechteren. Ook voorspelt men dat de mobiliteit af zal nemen. Vooral kwetsbare 
ouderen en mensen zonder familie of netwerk zijn hier de dupe van; zij zullen (verder) 
‘wegzakken’. Door de vermindering van de professionele ondersteuning neemt de druk op 
vrijwilligers en mantelzorgers toe. Verder vroeg men zich af welk effect de taakstelling op de 
langere termijn zal hebben. 
 
Over het thema bestaanszekerheid versterken is opgeschreven dat inwoners niets van de 
bezuinigingen mogen merken. Er moet voorkomen worden dat de taakstelling leidt tot meer 
‘bankzitters’. Daarom moet vooral worden ingezet op preventie. Ook wordt genoemd dat lokaal 
regelen de voorkeur heeft boven regionaal regelen.  
 
Op het gebied van ontwikkelen naar werk verwachten de aanwezigen dat de bezuinigingen 
kunnen leiden tot het verdwijnen van werk voor diegenen die steun en begeleiding nodig hebben 
bij een (eerste) stap richting de arbeidsmarkt; bijvoorbeeld bij een leerwerkbedrijven of een 
participatieplek. Er bestaat bezorgdheid dat het zelfvertrouwen bij deze groep vermindert en het 
gebrek aan zingeving en een sociaal netwerk leidt tot een isolement. Uiteindelijk zullen de 
maatschappelijke kosten hierdoor gaan stijgen.   
 
Dordrecht 
Bij de hoofdopgave zorg voor ondersteuning geven de aanwezigen aan zich onmachtig en in de 
steek gelaten te voelen. Professionele krachten verliezen als gevolg van de taakstelling mogelijk 
hun baan en daardoor raken vrijwilligers en mantelzorgers die deze zorg moeten overnemen 
overbelast. Zij hebben (te) weinig tijd en weten niet hoe ze mensen goed kunnen begeleiden. De 
aanwezigen maken zich daarbij zorgen over de tweedeling in de samenleving tussen degenen die 
zorg kunnen betalen en degenen die dat niet kunnen. En tussen mensen die meekunnen en 
mensen die niet meekunnen. In het laatste geval kan dat leiden tot eenzaamheid, onzekerheid en 
vergroting van het isolement. 
 
Bij de hoofdopgave bestaanszekerheid versterken wordt benadrukt dat de taakstelling er toe leidt 
dat het voor kwetsbare groepen puur ‘overleven’ wordt. Dit leidt tot stress, armoede, meer 
ziekte, sociale uitsluiting en ‘terugtrekken achter de voordeur’. De verwachting is dat hierdoor de 
bestaanszekerheid kleiner wordt en pas actie wordt ondernomen als problemen uit de hand 
lopen.  
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Op het gebied van ontwikkelen naar werk is de verwachting dat de taakstelling leidt tot het 
verlies van potentieel talent. Als de taalvaardigheid binnen kwetsbare groepen onvoldoende is, 
wordt het voor hen moeilijk om werk te vinden. En als ze werk hebben, krijgen ze vaak geen vast 
contract. Het gebrek aan taalvaardigheid maakt het ook moeilijker om Nederlandse diploma’s te 
halen en zodoende toegang te krijgen tot werk en (hoger) onderwijs. Gebrek aan begeleiding 
naar werk kan zorgen voor een stapeleffect van negatieve ervaringen. Dit kan leiden tot 
demotivatie, psychische problemen en buitensluiting. Ten slotte wordt opgemerkt dat vooral 
mannen naar werk worden begeleid. Vrouwelijk talent wordt niet ondersteund als de man werk 
heeft gevonden. 
 
Ronde 3 
In de derde ronde werden alle aanwezigen uitgedaagd ‘out of the box’ te denken over 
(innovatieve) oplossingen om de impact van de taakstelling zo klein mogelijk te laten zijn.   
 
Hardinxveld – Giessendam 
Bij de hoofdopgave zorg voor ondersteuning is aangegeven dat er minder in hokjes moet worden 
gedacht. Ook wordt gepleit voor kortere lijnen en meer samenwerking tussen partners en het 
samengaan van diverse partijen. Dit moet voorkomen dat er overlap tussen het sociaal domein 
op lokaal en regionaal niveau ontstaat en er toe leiden dat personeels- en huisvestingskosten 
verminderen. Daarnaast wordt genoemd dat de zorg inkomensafhankelijk kan worden gemaakt 
(‘draagkracht naar draaglast’). Het overdragen van taken van WMO-consulenten naar 
wijkverpleegkundigen wordt eveneens als alternatief genoemd. Tot slot is aangegeven dat 
andere woonvormen, zoals sociaal samenwonen, overwogen kunnen worden.  
 
Om de bestaanszekerheid van de inwoners te kunnen blijven versterken wordt het terugbrengen 
van het basisinkomen en sociale werkplekken als idee genoemd. Om kosten te verlagen kan er 
tevens meer gebruik worden gemaakt van de kracht van vrijwilligers. Verder kan een andere 
aanpak (maatwerk, ketenaanpak) de organisatiekosten verlagen. 
 
Over het thema ontwikkelen naar werk wordt aangegeven dat ‘bankzitters’ aan het werk kunnen 
worden geholpen door werkgevers te subsidiëren. Het heeft daarbij de voorkeur om dit lokaal te 
regelen en meer “regie te voeren op de leer-werklijn”. Ten slotte wordt gepleit voor het 
stopzetten van de uitzendconstructie met Randstad omdat dit te duur en inefficiënt is. 
 
Daarnaast zijn er ook meer algemenere ideeën aangedragen. Door het digitaliseren van hulp, 
bijvoorbeeld door de app Fikks bij schuldhulpverlening, kunnen kosten worden bespaard. Ook 
kan meer gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise bij partners als nieuwe plannen 
worden ontwikkeld. Verder wordt aangeven dat efficiënter gewerkt kan worden door het aantal 
zorgpartners niet te veel te versnipperen, maar te kiezen voor vaste regionale partners. En door 
binnen de organisatie van de SDD kritisch te kijken naar overheadkosten, en de samenwerking 
tussen de SDD en andere instanties te verbeteren.  
 
Dordrecht 
Bij de hoofdopgave zorg voor ondersteuning is aangegeven dat er meer vanuit de behoefte van 
de klant gewerkt kan worden en de complexiteit door regels verminderd kan worden. Ook wordt 
aangeraden om één integraal aanspreekpunt te realiseren om klanten te helpen. Daarnaast 
wordt gepleit voor extra aandacht voor flexibilisering van de woonketen op basis van 
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woonbehoeften en levensfasen. Om kosten te besparen is het mogelijk om hulpmiddelen vanuit 
een grotere regio in te kopen.  
 
In het kader van de bestaanszekerheid van de inwoners versterken wordt voorgesteld om 
formulieren te vereenvoudigen en het simpeler te maken om een aanvullende uitkering te 
verstrekken om zo de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Op het gebied van efficiëntie kan de SDD 
ook kritisch naar de eigen organisatie kijken.  
 
Over de hoofdopgave ontwikkelen naar werk wordt aangegeven dat het interessant kan zijn om 
kwetsbare groepen integraler te begeleiden door bijvoorbeeld samenwerkingen aan te gaan met 
het onderwijs en daarmee de overgang naar de arbeidsmarkt te verkleinen. Ook moet worden 
aangesloten bij de capaciteiten en het leervermogen van de inwoner. Iedere vorm van inzet van 
inwoners moet beloond worden.  
 
Ronde 4  
In deze laatste ronde mochten alle aanwezigen hun hart laten spreken over de taakstelling. 
Hieronder leest u een selectie uit de ruim 50 hartenkreten:  
 

 Verminder complexiteit 

 Stop versnippering 

 Toon uw sociale hart 

 Benader en behandel je naasten zoals je zelf ook benaderd/behandeld wil worden 

 Geef uitvoering aan de visie die in de Drechtraad is vastgesteld 

 Sociaal start met vertrouwen en aandacht 

 Goede zorg voor de lange termijn, niet nu besparen 

 Film Hors Normes verplichte kost voor alle raadsleden en profs 

 Alle mensen een menswaardig bestaan 

 Kijk naar de klant en niet naar de regel 

 Iedereen mee laten doen 

 Ik hou van mensen niet van lantaarnpalen 

 Samen doen wat nodig is 

 Zorg voor een goede ketenaanpak 

 Eerst luisteren, dan handelen en kleuren buiten de lijntjes mag 

 Zet verhalen van de klanten in 

 Geef ieder de ruimte zijn/haar talenten te gebruiken en ontwikkelen 

 Minder stapeling in voorzieningen, meer maatwerk 
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 Aandacht maakt het verschil 

 SDD: denk met uw hart 

 SDD: laat uw hart spreken 

 
 
AFSLUITEND 

 
De taakstelling op het Sociaal Domein raakt de maatschappelijke partners zichtbaar en diep. De 
emoties variëren van verbaasd, bezorgd, teleurgesteld tot verontwaardigd, vreselijk kwaad, te 
bizar voor woorden, witheet en pislink. De taakstelling wordt als onbehoorlijk ervaren en 
opgetekende reacties verhalen over onmacht, onvermogen en terug naar af.  
 
Deze emoties komen voort uit het gevoel dat de taakstelling de tweedeling in de samenleving 
vergroot: tussen arm en rijk, tussen kansarm en kansrijk en tussen degenen die zorg kunnen 
betalen en degenen die dat niet kunnen. Maar ook leeft de vrees dat nu kiezen voor bezuinigen 
op de uitgaven in het sociale domein in de toekomst juist leidt tot hogere uitgaven doordat 
problematieken verergeren (zie de volgende alinea). Door juist nu te investeren in mensen en in 
het sociaal domein, en problemen niet door te schuiven, kan worden voorkomen dat op langere 
termijn juist meer geld moet worden uitgegeven aan het sociaal domein. 
 
Maar bovenal komen de emoties voort uit het diepgewortelde gevoel dat juist de meest 
kwetsbare groepen in de samenleving de dupe zijn van de taakstelling. Ze worden nog 
kwetsbaarder en verliezen de aansluiting met de samenleving. Het gaat dan om de steeds groter 
wordende groep ouderen, mensen zonder familie of netwerk, mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt en statushouders. De aanwezigen voorzien bij deze groepen: 

 vereenzaming 

 minder zelfredzaamheid 

 minder bestaanszekerheid 

 sociaal isolement 

 sociale uitsluiting 

 verarming 

 meer afstand tot de arbeidsmarkt 

 toename van de werkeloosheid 

 slechtere gezondheid 

 minder mobiliteit 

 toename van de schulden 

 toename van de armoede 

 minder zelfvertrouwen. 
 
Maar de gevolgen van de taakstellingen blijven niet beperkt tot de kwetsbare groepen. Doordat 
de professionele zorg vermindert, komen steeds meer taken te liggen op de schouders van 
vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn hier echter vaak niet op toegerust omdat ze (te) weinig tijd 
hebben en er niet voor zijn opgeleid. Daardoor ligt het risico van overbelasting met alle gevolgen 
van dien op de loer. 
 

Onderwerp: Invulling taakstelling

30/42



Verslag avondbijeenkomsten 
taakstelling Sociale Dienst Drechtsteden 
projectnummer 0459541.100 
21 februari 2020  
Sociale Dienst Drechtsteden 

 
 
 
 

Blad 7 van 7 

 

Toch blijkt tijdens de avonden dat de maatschappelijke partners welwillend zijn om creatief mee 
te denken en samen naar oplossingen en alternatieven te zoeken. Zij roepen de Drechtraad op 
meer gebruik te maken van de kennis en expertise bij maatschappelijke partners als nieuwe 
plannen worden ontwikkeld. De sleutelwoorden tot succes zijn volgens hen ‘lange termijn’, 
‘preventie’ en ‘efficiëntie’.   
 
Ook hebben de maatschappelijke partners er waardering voor dat de avonden georganiseerd zijn 
en dat maatschappelijke partners (wederom) om hun mening en inbreng is gevraagd. Maar ze 
vinden tegelijkertijd ook dat de SDD zelf moet onderzoeken of het werk niet efficiënter kan en de 
dienst transparanter kan zijn over doelstellingen en uitgaven. Daarnaast vinden zij dat efficiënter 
kan worden gewerkt door het aantal zorgpartners niet te veel te versnipperen, maar te kiezen 
voor vaste regionale partners. En door de (keten)samenwerking tussen de SDD en andere 
instanties te verbeteren. 
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Contactgegevens 
Rivium Westlaan 72 
2909 LD  CAPELLE A/D IJSSEL 
Postbus 8590 
3009 AN  ROTTERDAM 
   
E. pieter.baeten@anteagroup.com 
 

www.anteagroup.nl 
 
 
 

Copyright © 2020 
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
auteurs. 

 

Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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1. Toelichting 

 
Deze 1e begrotingswijziging 2021 betreft de volgende maatregelen voor het invullen van de 
taakstelling: 
 

 Maatregel Bedrag 

1. Stoppen adviseurs geldzaken €  173.000 

2. Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering € 300.000 

3. Baanbonus stoppen €  200.000 

4. Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding/ Dagbesteding €  850.000 

5. Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper €  160.000 

6. Schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+ €  300.000 

 Totaal €  1.983.000 

 
Dit betreft het begrotingsprogramma sociale dienst drechtsteden. De overige begrotingsprogramma's 
zijn ongewijzigd. 
De taakstelling van € 2.900.000 wordt met deze maatregelen verlaagd met € 1.983.000, en bedraagt 
dan nog € 917.000. 
  

 
2. Begrotingswijziging (bedragen x € 1.000) 
 

Begrotingsprogramma 
Bedragen  

Maatregel Nr 
Lasten Baten 

Sociale Dienst Drechtsteden 

Bestaanszekerheid versterken 

 Minimabeleid -300 -300 Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering 2 

Ontwikkeling naar werk 

 Participatie -200 -200 baanbonus stoppen 3 

Zorg voor ondersteuning 

 Vervoer -160 -160 beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper 5 

Vervoer -300 -300 schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+ 6 

Begeleiding, kortdurend 
verblijf 

-280  invoeren eigen bijdrage individuele begeleiding/ dagbesteding 

4  +570 eigen bijdragen stijgen 

 -850 gemeentelijke bijdrage dalen 

Apparaatskosten 

  -173 -173 stoppen adviseur geldzaken 1 

Taakstelling 

 
 1.983 1.983 

taakstelling binnen het programma sociale dienst wordt 

verlaagd 
 

Stelpost 

 
 -1.983 -1.983 

de stelpost die in de begroting is opgenomen voor het geval 
de taakstelling niet wordt gerealiseerd wordt verlaagd 

 

     

Totaal -1.413 -1.413   
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3.  Gewijzigde begroting 

 
3.1 Begrotingsprogramma's 
 
Sociale Dienst Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

 

 
 
De overige begrotingsprogramma's zijn ongewijzigd. 
De begrotingswijziging bij de sociale dienst leidt wel tot een aanpassing van het bedrag aan overhead. 

 
3.2 Overhead (bedragen x € 1.000) 
 

 
 
 
  

TV Opgaven 

(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Derden Gemeenten

Bestaanszekerheid  versterken      128.227      136.904          8.677            -404            -445              -41      127.823      136.459          8.636           -             -445 

6.3 Inkomensondersteuning      101.910      101.910                -                  -        101.910      101.910                -   

div Minimabeleid          9.991          9.991                -              -100            -100                -            9.891          9.891                -             -100 

6.3 Maatw erkvoorz.Inkomenssteun CGZ          2.274          2.274                -              -200            -200                -            2.074          2.074                -             -200 

6.71 Budgetadv. & schuldbem.             118             118                -                  -               118             118                -   

Apparaat        13.934        22.611          8.677            -104            -145              -41        13.830        22.466          8.636           -145 

Ontwikkelen naar werk        45.178        51.261          6.083            -201            -188               13        44.977        51.073          6.096           -             -188 

6.5 Participatie          7.686        14.585          6.899            -200            -200                -            7.486        14.385          6.899           -200 

6.5 Statushouders             420             700             280                -                  -                  -               420             700             280 

6.4 WSW        28.006        28.972             966                -                  -                  -          28.006        28.972             966 

Apparaat          9.066          7.004         -2.062                -1               12               13          9.065          7.016         -2.049              12 

Zorg voor ondersteuning        72.219        76.090          3.871            -772            -780                -8        71.447        75.310          3.863        570        -1.350 

6.71 Huishoudelijke onderst.        23.765        23.765                -                  -          23.765        23.765                -   

6.6 Hulpmiddelen          4.557          4.557                -                  -            4.557          4.557                -   

6.71 Vervoer          8.372          8.372                -              -460            -460                -            7.912          7.912                -             -460 

6.71 Begeleiding, kortd. verblijf  en pers.verz.        28.614        28.614                -              -280            -280                -          28.334        28.334                -          570           -850 

Apparaat          6.911        10.782          3.872              -32              -40                -8          6.879        10.742          3.863             -40 

Overhead        18.631                -         -18.631              -36                -                 36        18.595                -         -18.595           -                 -   

0.4 Overhead        18.631                -         -18.631              -36                -                 36        18.595                -         -18.595               -   

Taakstelling -2.900 -2.900 0 1.983 1.983 0 -917 -917 0

Totaal      261.355      261.355                -               570             570                -        261.925      261.925                -          570        -1.983 

1e begrotingswijziging 2021Primaire begroting 2021 Gewijzigde begroting 2021 Financieel effect

Begrotingsprogramma

lasten baten lasten baten lasten baten

Beleid en bestuur 2.292 0 0 0 2.292 0

Sociale Dienst 18.631 0 -36 0 18.595 0

Bedrijfsvoering

Ingenieursbureau 1.900 0 0 0 1.900 0

Servicecentrum 49.748 49.748 0 0 49.748 49.748

Gemeentebelastingen 750 750 0 0 750 750

Totaal 73.321 50.498 -36 0 73.285 50.498

Primaire begroting 

2021

1e begrotingswijziging 

2021

Gewijzigde begroting 

2021
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3.3 Recapitulatie programmabegroting (bedragen x € 1.000) 
 

 
 
 
4. Gemeentelijke bijdragen 

 
De maatregelen voor de invulling van de taakstelling leiden tot de volgende verlaging van de 
gemeentelijke bijdragen (bedragen x € 1.000): 

  

Programma

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Baten en lasten

Beleid en Bestuur 6.127 8.419 2.292 0 0 0 6.127 8.419 2.292

Sociale Dienst Drechtsteden 242.724 261.355 18.631 606 570 -36 243.330 261.925 18.595

Bedrijfsvoering 13.598 15.498 1.900 0 0 0 13.598 15.498 1.900

Overhead 73.321 50.498 -22.823 -36 0 36 73.285 50.498 -22.787

Algemene dekkingsmiddelen -215 -215 0 0 0 0 -215 -215 0

Stelpost taakstelling 2.900 2.900 0 -1.983 -1.983 0 917 917 0

Totaal baten en lasten 338.455 338.455 0 -1.413 -1.413 0 337.042 337.042 0

Mutaties reserve

Beleid en Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sociale Dienst Drechtsteden 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overhead 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutaties reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat

Beleid en Bestuur 6.127 8.419 2.292 0 0 0 6.127 8.419 2.292

Sociale Dienst Drechtsteden 242.724 261.355 18.631 606 570 -36 243.330 261.925 18.595

Bedrijfsvoering 13.598 15.498 1.900 0 0 0 13.598 15.498 1.900

Overhead 73.321 50.498 -22.823 -36 0 36 73.285 50.498 -22.787

Algemene dekkingsmiddelen -215 -215 0 0 0 0 -215 -215 0

Stelpost taakstelling 2.900 2.900 0 -1.983 -1.983 0 917 917 0

Totaal resultaat 338.455 338.455 0 -1.413 -1.413 0 337.042 337.042 0

Primaire begroting 2021 1e begrotingswijziging 2021 Gewijzigde begroting 2021
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Maatregel

1 Stoppen adviseur geldzaken 8 104 4 8 13 11 26 173

2 Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering 18 148 14 18 28 28 48 300

3 Baanbonus versoberen 7 130 3 4 12 13 30 200

4 Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding/ Dagbesteding 54 372 46 63 88 91 136 850

5 Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper 8 71 6 12 17 16 30 160

6 Schrappen Drechthopper als algemen voorziening 75+ 16 133 12 23 31 29 56 300

Totaal 110 958 85 128 189 189 327 1.983
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Bijdrage per gemeente na 1e begrotingswijziging  (bedragen x € 1.000)  
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Bureau Drechtsteden

Algemene inwonerbijdrage 205 1.208 185 317 327 256 454 2.950

Regionaal Platform Verkeersveiligheid 8 50 8 13 14 11 19 122

Waterbus 46 393 39 60 79 62 121 800

Walstroom 5 32 5 8 9 7 12 79

Beleid en bestuur 264 1.561 239 409 422 330 587 3.812

CIO office 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Bureau Drechtsteden 529 3.243 476 807 850 666 1.194 7.763

Regiogriffie 24 141 22 37 37 30 53 344

Sociale Dienst Drechtsteden

Werk en Inkomen

Participatie 507 9.193 178 276 824 893 2.072 13.942

Individuele studietoeslag 3 270 7 22 30 34 77 443

Impuls statushouders 51 295 25 74 80 63 112 700

WSW 1.262 18.278 0 889 1.668 2.026 3.184 27.307

Inkomensondersteuning, rijksvergoeding 5.095 54.459 2.246 4.859 7.624 6.858 16.450 97.591

Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort 80 1.052 36 75 131 115 270 1.759

Minimabeleid

Minimabeleid 449 5.899 202 421 736 644 1.514 9.866

Kinderopvang 1 15 1 1 2 2 4 25

Maatwerkvoorz. Inkomenssteun 133 910 115 149 213 220 334 2.074

WMO

Huishoudelijke ondersteuning 1.364 9.534 1.066 1.572 2.180 1.681 3.518 20.915

Hulpmiddelen 272 1.607 270 377 455 348 941 4.270

Vervoer 350 3.185 322 543 708 719 1.203 7.030

Begeleiding en kortdurend verblijf 1.674 11.553 1.428 1.966 2.709 2.806 4.208 26.344

Overheveling budget maatwerkvoorzieningen 

inkomenssteun

178 1.225 151 209 285 297 447 2.792

Budgetadvies en schuldbemiddeling

Schuldhulpverlening 5 71 2 5 9 8 18 118

Apparaats- en uitvoeringskosten

Apparaatslasten 1.853 22.631 930 1.792 3.026 2.711 6.017 38.961

WMO Bescherm wonen - 1.082 - - - - - 1.082

Taakstelling

Nog in te vullen -48 -508 -25 -48 -74 -70 -145 -917

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 13.230 140.750 6.954 13.184 20.605 19.354 40.223 254.303

Servicecentrum Drechtsteden

Basispakket 1.829 15.388 2.373 2.002 3.628 2.588 4.722 32.531

Plus- en additioneel pakket - 2.492 224 - - - 407 3.123

Gemeentebelastingen Drechtsteden

Belastingactiviteiten - 2749 - 532 449 479 883 5.092

GEO-activiteiten 23 1.169 9 142 48 30 90 1.511

Basispakket onderzoekcentrum 62 366 56 96 101 78 138 895

Algemene dekkingsmiddelen -15 -88 -13 -23 -24 -19 -33 -215

Taakstelling

Stelpost indien resterende taakstelling niet 

wordt gerealiseerd 48 508 25 48 74 70 145 917

Totaal 15.730 166.718 10.126 16.824 25.768 23.276 47.822 306.264
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BESLUIT  
DRECHTRAAD d.d. 7 juli 2020 
 
 

Portefeuillehouder Steller 

P.J. Verheij J. van Dijk 

 
 
Onderwerp 

Invulling taakstelling 
 
 
 
DE DRECHTRAAD 
 
 

Gelet op: 

 het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 11 mei 2020 voor de invulling van de taakstelling; 

 de artikelen 6 en 38 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. 

 
 

BESLUIT: 
 

1. Vaststellen van de maatregelen voor de invulling van de taakstelling:  

Maatregel bedrag 

Stoppen adviseurs geldzaken €  173.000 

Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering € 300.000 
Baanbonus versoberen €  200.000 

Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding/ Dagbesteding €  850.000 
Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper €  160.000 

Schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+ €  300.000 

Totaal €  1.983.000 

2. Vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2021. 

3. Vaststellen van de gemeentelijke bijdragen 2021 na de 1e begrotingswijziging. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2020, 
 
 
de regiogriffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mr. J. Heijmans     mr. A.W. Kolff 
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Begrotingswijziging 2021: (bedragen x € 1.000) 
 

Begrotingsprogramma 
Bedragen  

Maatregel Nr 
Lasten Baten 

Sociale Dienst Drechtsteden 

Bestaanszekerheid versterken 

 Minimabeleid -300 -300 Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering 2 

Ontwikkeling naar werk 

 Participatie -200 -200 baanbonus stoppen 3 

Zorg voor ondersteuning 

 Vervoer -160 -160 beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper  5 

Vervoer -300 -300 schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+ 6 

Begeleiding, kortdurend 
verblijf 

-280  invoeren eigen bijdrage individuele begeleiding/ dagbesteding 

4  +570 eigen bijdragen stijgen 

 -850 gemeentelijke bijdrage dalen 

Apparaatskosten 

  -173 -173 stoppen adviseur geldzaken 1 

Taakstelling 

 
 1.983 1.983 

taakstelling binnen het programma sociale dienst wordt 
verlaagd 

 

Stelpost 

 
 -1.983 -1.983 

de stelpost die in de begroting is opgenomen voor het geval 
de taakstelling niet wordt gerealiseerd wordt verlaagd 

 

     

Totaal -1.413 -1.413   
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Gewijzigde begroting 2021 (bedragen x € 1.000) 
 

 
  

Programma

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Baten en lasten

Beleid en Bestuur 6.127 8.419 2.292 0 0 0 6.127 8.419 2.292

Sociale Dienst Drechtsteden 242.724 261.355 18.631 606 570 -36 243.330 261.925 18.595

Bedrijfsvoering 13.598 15.498 1.900 0 0 0 13.598 15.498 1.900

Overhead 73.321 50.498 -22.823 -36 0 36 73.285 50.498 -22.787

Algemene dekkingsmiddelen -215 -215 0 0 0 0 -215 -215 0

Stelpost taakstelling 2.900 2.900 0 -1.983 -1.983 0 917 917 0

Totaal baten en lasten 338.455 338.455 0 -1.413 -1.413 0 337.042 337.042 0

Mutaties reserve

Beleid en Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sociale Dienst Drechtsteden 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overhead 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutaties reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat

Beleid en Bestuur 6.127 8.419 2.292 0 0 0 6.127 8.419 2.292

Sociale Dienst Drechtsteden 242.724 261.355 18.631 606 570 -36 243.330 261.925 18.595

Bedrijfsvoering 13.598 15.498 1.900 0 0 0 13.598 15.498 1.900

Overhead 73.321 50.498 -22.823 -36 0 36 73.285 50.498 -22.787

Algemene dekkingsmiddelen -215 -215 0 0 0 0 -215 -215 0

Stelpost taakstelling 2.900 2.900 0 -1.983 -1.983 0 917 917 0

Totaal resultaat 338.455 338.455 0 -1.413 -1.413 0 337.042 337.042 0

Primaire begroting 2021 1e begrotingswijziging 2021 Gewijzigde begroting 2021
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Gemeentelijke bijdragen 2021 na 1e begrotingswijziging (bedragen x € 1.000) 
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Bureau Drechtsteden

Algemene inwonerbijdrage 205 1.208 185 317 327 256 454 2.950

Regionaal Platform Verkeersveiligheid 8 50 8 13 14 11 19 122

Waterbus 46 393 39 60 79 62 121 800

Walstroom 5 32 5 8 9 7 12 79

Beleid en bestuur 264 1.561 239 409 422 330 587 3.812

CIO office 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Bureau Drechtsteden 529 3.243 476 807 850 666 1.194 7.763

Regiogriffie 24 141 22 37 37 30 53 344

Sociale Dienst Drechtsteden

Werk en Inkomen

Participatie 507 9.193 178 276 824 893 2.072 13.942

Individuele studietoeslag 3 270 7 22 30 34 77 443

Impuls statushouders 51 295 25 74 80 63 112 700

WSW 1.262 18.278 0 889 1.668 2.026 3.184 27.307

Inkomensondersteuning, rijksvergoeding 5.095 54.459 2.246 4.859 7.624 6.858 16.450 97.591

Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort 80 1.052 36 75 131 115 270 1.759

Minimabeleid

Minimabeleid 449 5.899 202 421 736 644 1.514 9.866

Kinderopvang 1 15 1 1 2 2 4 25

Maatwerkvoorz. Inkomenssteun 133 910 115 149 213 220 334 2.074

WMO

Huishoudelijke ondersteuning 1.364 9.534 1.066 1.572 2.180 1.681 3.518 20.915

Hulpmiddelen 272 1.607 270 377 455 348 941 4.270

Vervoer 350 3.185 322 543 708 719 1.203 7.030

Begeleiding en kortdurend verblijf 1.674 11.553 1.428 1.966 2.709 2.806 4.208 26.344

Overheveling budget maatwerkvoorzieningen 

inkomenssteun

178 1.225 151 209 285 297 447 2.792

Budgetadvies en schuldbemiddeling

Schuldhulpverlening 5 71 2 5 9 8 18 118

Apparaats- en uitvoeringskosten

Apparaatslasten 1.853 22.631 930 1.792 3.026 2.711 6.017 38.961

WMO Bescherm wonen - 1.082 - - - - - 1.082

Taakstelling

Nog in te vullen -48 -508 -25 -48 -74 -70 -145 -917

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 13.230 140.750 6.954 13.184 20.605 19.354 40.223 254.303

Servicecentrum Drechtsteden

Basispakket 1.829 15.388 2.373 2.002 3.628 2.588 4.722 32.531

Plus- en additioneel pakket - 2.492 224 - - - 407 3.123

Gemeentebelastingen Drechtsteden

Belastingactiviteiten - 2749 - 532 449 479 883 5.092

GEO-activiteiten 23 1.169 9 142 48 30 90 1.511

Basispakket onderzoekcentrum 62 366 56 96 101 78 138 895

Algemene dekkingsmiddelen -15 -88 -13 -23 -24 -19 -33 -215

Taakstelling

Stelpost indien resterende taakstelling niet 

wordt gerealiseerd 48 508 25 48 74 70 145 917

Totaal 15.730 166.718 10.126 16.824 25.768 23.276 47.822 306.264
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