
 
 
 

 
 
 

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN (artikel 40 RvO) 
 
Indiener(s)  Regio-fractie VVD, de heer J. van der Net 
Vraag voor: Drechtstedenbestuur 
Datum indienen: 12 februari 2020  
Onderwerp: Specificatie kosten sociaal domein  
  
Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop en P.L. Paans 
Antwoord van: F.C. Haisma, Sociale Dienst Drechtsteden 
Datum: 2 maart 2020 
 
 

 

Vraag 1: Kan ik een opgave krijgen van welke aanbieders er zijn m.b.t. dagbesteding, het 
aantal personen dat hier gebruikt van heeft gemaakt per aanbieder en de 
bedragen die deze instellingen in 2019 hebben gekregen? 
 

Antwoord:  
Het betreft 30 aanbieders, die in totaal 1291 cliënten met dagbesteding hebben geholpen voor een 
totaalbedrag van € 6.517.583 in 2019.  
 
Een opgave per aanbieder met de bedragen die per instelling zijn ontvangen, betreft concurrentie-
gevoelige informatie. Het openbaar maken hiervan brengt risico's mee op onwenselijke effecten in de 
markt en in de relatie met deze aanbieders. Om deze reden kan het Drechtstedenbestuur in de 
openbare beantwoording deze gegevens niet overleggen. Mocht de Drechtraad toch belang hechten 
aan deze informatie, dan kan deze bij de regiogriffie ter inzage worden gelegd.  
 

Aanbieder Dagbesteding 
ASVZ 
Bij Bram 
Antes Groep 
De Lange Wei 
Cedrah 
Crabbehoff  
De Blije Borgh 
De Zellingen/ Afasiecentrum 
Depse Zorg en Hulpverlening 
Drechtwerk 
Gemiva 
Het Spectrum  
Leger des Heils 
Pameijer 
Plug-in @ Work 
Rivas Zorggroep 
RST Zorgverleners 
s Heeren Loo - Auriga 
Het Parkhuis 
Waardeburgh 
Wijk voor Wijk 
Swinhove Groep 
Syndion 
't Warme Hart 
Werk & Begeleiding Zuid Holland en Zeeland  
Werkvisie de Hoop 
WoonCadans  
De Merwelanden 
Yulius 
Zorgboeren Zuid-Holland 
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NB:  

- Nog niet alle declaraties zijn binnen, de definitieve bedragen kunnen afwijken. 
- PGB budget dagbesteding 2019 is €1.016.562, half maart wordt de uitnutting hiervan bekend. 

Uiteindelijke bedrag is dus lager. 
 
 
Vraag 2: Kan ik een opgave krijgen van welke aanbieders er zijn m.b.t. individuele 

begeleiding, het aantal personen dat hier gebruik van heeft gemaakt per 
aanbieder en de bedragen die deze instellingen in 2019 hebben gekregen? 

Antwoord:  
Het betreft 50 aanbieders die in totaal 2696 cliënten met individuele begeleiding hebben geholpen 
voor een totaalbedrag van € 14.121.995 in 2019.  
 
Een opgave per aanbieder met de bedragen die per instelling zijn ontvangen, betreft concurrentie-
gevoelige informatie. Het openbaar maken hiervan brengt risico's mee op onwenselijke effecten in de 
markt en in de relatie met deze aanbieders. Om deze reden kan het Drechtstedenbestuur in de 
openbare beantwoording deze gegevens niet overleggen. Mocht de Drechtraad toch belang hechten 
aan deze informatie, dan kan deze bij de regiogriffie ter inzage worden gelegd.  
 

Aanbieder Individuele Begeleiding 
Aafje 
Actief Zorg  
ASVZ 
BijBram 
Boba Levensloopbegeleiding  
Antes Groep 
De Lange Wei 
Cirya GGZ  
Coach-Point 
Crabbehoff 
De Blije Borgh 
Directzorg 
Eddee Zorgverlening 
Eleos 
Gemiva 
GGMD hulp- en dienstverlening 
Happy Move  
Het Spectrum  
Humanitas DMH 
Impegno  
JADOS 
Jan Arends  
KompAss  
Koninklijke Kentalis 
Koninklijke Visio 
Lelie Zorggroep 
Miro Thuis 
MOB Drechtsteden 
Pameijer 
Paula de Groot Begeleiding en Ondersteuning 
Privazorg 
Rivas Zorggroep 
RST Zorgverleners 
s Heeren Loo - Auriga 
De Hoop 
Step Up Zorg 
de Wielborgh 
Enver 
Siriz 
Timon 
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Het Parkhuis 
Vivenz 
Waardeburgh 
Syndion 
Voorzet 
Werk & Begeleiding Zuid Holland en Zeeland  
WoonCadans  
De Merwelanden 
Yulius 
Zorg-vuldig  

 
NB:  

- Nog niet alle declaraties zijn binnen, het definitieve bedrag kan afwijken 
- PGB budget IB + persoonlijke verzorging 2019 is €2.806.168, half maart wordt de uitnutting 

hiervan bekend. Uiteindelijke bedrag is dus lager.  
 

 
Vraag 3: Kan ik een specificatie krijgen van de post, “WMO hulpmiddelen en hoppers”? 
  
Antwoord:  

De hulpmiddelen vallen uiteen in rolstoelen en woonvoorzieningen. In 2019 is € 1.831.179 uitgegeven 
aan rolstoelen en € 2.035.269 uitgegeven aan woonvoorzieningen.  
De Drechthopper valt uiteen in collectiefvervoer en vervoer naar de dagbesteding. Aan het collectieve 
vervoer is in 2019 € 5.525.778 uitgegeven en aan het dagbestedingsvervoer € 828.644.  
Voorheen viel individueel vervoer (waaronder bv. scootmobielen, taxikosten, etc.) ook onder de 
hulpmiddelen. In 2019 hebben we aan individueel vervoer € 2.054.610 uitgegeven.  
Let op: de vermelde bedragen zijn nog niet definitief. Van verschillende contractpartners moet nog een 
controleverklaring worden ontvangen en ook de eigen accountant moet de cijfers nog controleren.
       
 
Vraag 4: Kan ik een specificatie krijgen van de post, “Werk en participatie”? 

 
Antwoord:  

 
Participatiebudget lasten  Bedrag 2019 
Subsidie UWV inz Leerwerkloket € 20.000 
RBZ € 19.805 
Rotterdamse zaak € 21.400 
Diverse projecten afrekeningen € -31.764 
Participatieplekken  € 1.846.227 
Participatiebonus en bonus vrijwilligerswerk € 175.000 
WIW (oud) € 219.413 
Toeleiding (maatwerktrajecten klant) incl Route B € 426.843 
Wet Taaleis € 5.424 
Individuele studietoeslag € 53.814 
Flankerende voorzieningen (onkosten en reiskosten klant) € 240.852 
Diagnose € 132.496 
Dariuz: Licenties + certificaten en loonwaardemetingen € 248.685 
Jobcoaching (incl begeleiding beschut werk) € 1.357.573 
BBD klantkosten  € 555.298 
Baanbonus € 520.000 
Baanbrekend detacheren € 437.319 
Werxaam beschut werken € 786.316 
Werkervaringswegen € 322.565 
Flexibele schil apparaat tgv onverdeeld € 1.100.000 
Impuls statushouders € 713.442 
BBD apparaat € 1.700.000 
BBD apparaat Werk als Beste Zorg € 95.000 
Matchmaker, deta P&P € 90.000 
Perspect begroting apparaat Werk € 870.000 
Perspct begroting apparaat BBD € 75.000 
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Pre Perspct begroting apparaat P&P € 35.000 
PopW; doorontwikkeling leerlijnen € 349.250 
    
Totaal € 12.384.958 

 
 
Vraag 5: Kan ik een specificatie krijgen van de post, “WMO integratie-uitkering”? 

 
Antwoord:  

Met ingang van 2019 is de integratie-uitkering Wmo opgegaan in de algemene uitkering van de 
gemeenten en daarmee niet langer zichtbaar. Voorheen bestond de (oude) integratie-uitkering Wmo 
uit één bedrag die door gemeenten werd verdeeld over lokale taken (bijdrage vervoersvoorziening 
Bbag, dure woningaanpassingen, subsidieregelingen en overige lokale uitvoeringskosten) en 
regionale taken huishoudelijke ondersteuning en overige regionale uitvoeringskosten).   
    
      
Vraag 6: Kan ik een opgave krijgen van de kosten voor ondersteuning in het huishouden 

en deze weer gesplitst in Huishoudelijke ondersteuning (HO), HO+ en HOZ? 
 

Antwoord:  
 

Product  aantal cliënten in 2019 
(cumulatief) 

bedrag 2019 

HO 7233  €   14.814.468,27  
HO+ 717  €     2.497.768,02  
HOZ 64  €          81.020,52  
HO Compensatie tijdelijke ophoging 
(inspanningsgericht) 

1   €               749,27  

Totaal 8015  €   17.394.006,08  
 
NB: 

- Nog niet alle declaraties zijn binnen, de definitieve bedragen kunnen afwijken 
- PGB budget HO 2019 is €1.049.865, half maart wordt de uitnutting hiervan bekend. 

Uiteindelijke bedrag is dus lager. 
 
 
Vraag 7: Kan ik een opgave krijgen van hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van 

de mogelijkheid tot kort verblijf en de totale kosten hiervan in 2019? 
 

Antwoord:  
- In 2019 hebben geen mensen gebruik gemaakt van kortdurend verblijf Zorg In Natura, dus 

ook geen kosten 
- PGB budget kortdurend verblijf 2019 is €29.433, half maart wordt de uitnutting hiervan 

bekend. Uiteindelijke bedrag is dus lager. 
 
 
Vraag 8: Kan ik een specificatie krijgen van het totaalbedrag dat in 2019 is uitgegeven 

aan woningaanpassingen? 
 

Antwoord:  
 

Categorie woningaanpassingen Actieve indicatie besluiten per 
productcategorie 2019 

roerende woonvoorziening  465 
hulpmiddelen  440 
eenvoudige aanpassingen 108 
complexe aanpassingen 14 
trap en plafondliften 196 
onderhoud en reparatie  50 
overig 12 
Totaal 1285 
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NB: Het totaalbedrag van € 2.035.269 dat in 2019 is uitgegeven aan woonvoorzieningen kan niet 
nader worden uitgesplitst op dit moment. 
 
 
Vraag 9: Kan ik een specificatie krijgen van het totaalbedrag dat in 2019 is uitgegeven 

aan beschermd wonen? 
 

Antwoord:  
 

Product BW Aantal cliënten in 
2019 (cumulatief) 

Bedrag 2019 

BW extramuraal incl. huisvesting 101  €     3.496.991,28  
BW extramuraal excl. huisvesting 79  €     1.773.127,70  
BW intramuraal 497  €   23.674.746,82  
Beschermd wonen dagbesteding 273  €     1.383.538,14  
Overbruggingszorg BW begeleiding 133  €        621.804,01  
Overbruggingszorg BW kortdurend verblijf 3  €            7.172,83  
Overbruggingszorg BW dagbesteding  46  €        141.052,85  
uitstroomarrangement BW 5  €          74.463,65  
Totaal 1137  €   31.172.897,28  

 
NB:  

- Nog niet alle declaraties zijn binnen, de definitieve bedragen kunnen afwijken 
- PGB budget Beschermd wonen 2019 is € 688.807, half maart wordt de uitnutting hiervan 

bekend. Uiteindelijke bedrag is dus lager. 
 

 
Vraag 10: Kan ik een opgave krijgen van het totaalbedrag dat in 2019 is uitgegeven aan 

opvang? 
 

Antwoord:  
 

Product Opvang Bedrag 2019 
24-uursopvang licht  €     113.310,54  
24-uursopvang midden  €     388.866,27  
24-uursopvang zwaar  €     223.435,60  
MO - 24 uurs opvang licht  €       76.671,65  
MO - 24 uurs opvang midden  €     473.252,40  
MO - 24 uurs opvang zwaar  €     123.136,65  
MO - Begeleiding regulier: outputgericht (nul)  €         3.435,20  
MO - Dagbesteding AM 1 t/m 2 dagdelen pw  €            718,41  
MO - Dagbesteding AM 3 t/m 4 dagdelen pw  €            391,86  
MO - Dagbesteding AM 5 t/m 6 dagdelen pw  €         5.094,18  
MO - Dagbesteding AM 7 t/m 8 dagdelen pw  €         6.008,52  
MO - Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw  €         1.652,32  
MO - Dagbesteding OG 3 t/m 4 dagdelen pw  €       15.948,48  
MO - Dagbesteding OG 5 t/m 6 dagdelen pw  €       15.948,48  
MO - Dagbesteding OG 7 t/m 8 dagdelen pw  €       10.057,60  
MO Blijf van mijn lijf Begeleiding regulier: outputgericht (licht)  €       16.801,04  
MO Blijf van mijn lijf Begeleiding regulier: outputgericht (midden)  €       51.683,22  
MO Blijf van mijn lijf Begeleiding regulier: outputgericht (zwaar)  €       22.819,50  
MO Blijf van mijn lijf Begeleiding specialistisch: outputgericht (licht)  €       14.179,23  
MO Blijf van mijn lijf Begeleiding specialistisch: outputgericht (midden)  €         8.671,74  
MO Blijf van mijn lijf Begeleiding specialistisch: outputgericht (zwaar)  €       22.611,68  
MO Dagbesteding   €       22.060,80  
MO Begeleiding regulier: outputgericht (licht)  €     400.303,04  
MO Begeleiding regulier: outputgericht (midden)  €     549.703,52  
MO Begeleiding regulier: outputgericht (zwaar)  €     863.794,14  
MO Begeleiding specialistisch: outputgericht (licht)  €       27.510,13  
MO Begeleiding specialistisch: outputgericht (midden)  €       49.139,86  
MO Begeleiding specialistisch: outputgericht (zwaar)  €       53.702,74  
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MO VO   €       50.099,06  
MO VO  incl. opslag  €       13.664,56  
Totaal  €  3.624.672,42  

 
NB:  

- Nog niet alle declaraties zijn binnen, de definitieve bedragen kunnen afwijken 
 
 
Vraag 11: Kan ik een specificatie krijgen van het totaalbedrag dat in 2019 is uitgegeven 

aan bijzondere bijstand (uitgesplitst naar de diverse kosten zoals weergegeven 
op de website van de SDD 
(https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele-
ondersteuning-heb-ik-recht/kan-ik-bijzondere-bijstand-krijgen/voor-welke-
kosten-kan-ik-bijzondere-bijstand-krijgen?) 
 

Antwoord:  
 

Specificatie diverse kosten bijzondere bijstand website SDD Bedrag 2019 
Eigen bijdrage voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen  €            7.307  
Vervoerskosten voor medische behandeling  €          10.694  
Gehandicaptenkaart en -parkeerplaats  €            3.432  
Extra stookkosten  €            1.682  
Extra kledingkosten/beddengoed/bewassingskosten  €          32.738  
Eigen bijdrage CAK  €          36.359  
Rechtsbijstand  €        191.487  
Bewindvoeringskosten  €     2.789.788  
Alarmering  €            7.271  
Maaltijdvoorziening  €          26.923  
Bijstand huishoudelijke apparaten of meubels  €        506.499  
PMB  €     1.994.725  
SMS kinderfonds  €     2.200.000  
Eigenbijdrage peuterspeelzaal  €          35.184  
Collectieve zorgverzekering Minima  €        716.828  
Collectieve zorgverzekering Chronisch zieken en gehandicapten  €     1.863.558    

Totaal  €   10.424.475  
 
 
Vraag 12: Kan ik een specificatie krijgen van het totaalbedrag dat in 2019 is uitgegeven 

aan de impuls voor statushouders? 
 

Antwoord:  
 

Impuls Statushouders   Bedrag 2019 
Budget Impuls 
Statushouders 

Personeel vast en inhuur      €     280.000  
Startmodule en Menukaarten     €     400.000  

Budget Participatie 
 

Personeel vast en inhuur      €     633.000  
Startmodule en Menukaarten        €       80.442  

Totale kosten 2019  €  1.393.442  
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