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Bezoekadres: 
Spuiweg 5-7 
3311 GT Dordrecht  
 
IBAN: NL66BNGH0285127853 
BIC: BNGHNL2G 
 

RAADSBEANTWOORDINGSBRIEF 
 
Aan 
Regiofractie VVD / de heer J.C. van der Net 
 
 
 
c.c. (plv.) leden van de Drechtraad (via regiogriffie) 

Telefoon: (078) 770 7201 
 
E-mail: la.vander.graaf@drechtsteden.nl 
  
 
 
Bijlage(n): geen 

Behandeld door: L.A. Vonk Datum: 29 juni 2020 
Onderwerp:  beantwoording vragen ex artikel 39 RvO Drechtraad Ons kenmerk: BDR/20/2480438 
 
 
 
Geachte heer Van der Net, 
 
Op 14 juni 2020 heeft u een aantal vragen gesteld ex artikel 39 van het Reglement van Orde voor de 
Drechtraad over het onderwerp "Vervolgvragen m.b.t. de specificaties sociaal domein". Hierbij ontvangt u 
ons antwoord. 
 
U schrijft: 
"Op 22 mei jl. heb ik u vragen gesteld m.b.t. specificaties sociaal domein. In de brief van 05 juni jl. heeft 
hierop antwoord gegeven. Ik wil u hierover nog de volgende vragen stellen: U geeft aan dat er op dit 
moment niet mogelijk is de aantallen verder uit te splitsen of een verband te leggen tussen de kolom 
meldingen en aanvragen. Dit houdt dus in dat u geen overzicht of splitsing heeft tussen de aantallen 
dagbesteding (DB) en individuele begeleiding (IB). U geeft aan dat u bezig bent met de ontwikkeling van 
een dashboard." 
 
Vraag 1. 
Bent u het met mij eens dat een splitsing tussen DB en IB noodzakelijk is om een goed overzicht 
te hebben m.b.t. deze verschillende voorzieningen? 
 
Antwoord: 
Het is voor de sturingsinformatie zeker belangrijk om een splitsing te kunnen maken tussen Dagbesteding 
en Individuele begeleiding. Er zijn verschillende manieren om te sturen op basis van informatie. 
Zoals aangegeven in de beantwoording van 5 juni 2020 kennen wij 'actieve indicaties', maar ook 
informatie op het gebied van meldingen, aanvragen en toekenningen. Dit zijn verschillende processen. 
 
Voor de 'actieve indicaties' is deze informatie al te splitsen naar IB en DB. Deze gegevens heeft u ook 
ontvangen in de beantwoording van 5 juni. Deze informatie is belangrijk om te kunnen sturen op het 
volume en de eventuele groei. Deze informatie kunnen wij ook direct koppelen aan de declaraties van 
zorgaanbieders. Dit is dan ook belangrijke sturingsinformatie op het gebied van monitoring en 
kostenbeheersing. 
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De ontwikkelingen in het sociaal domein staan niet stil. Vanuit het oogpunt van dienstverlening en 
kwaliteit is de informatie over het proces van melding tot en met voorziening belangrijk. Evenals het 
koppelen van verschillende stappen in het aanvraagproces. Om deze reden is een jaar geleden gestart 
met het ontwikkelen van dashboards zodat meer informatie uit de systemen inzichtelijk kan worden 
gemaakt. Deze dashboards worden stap voor stap ontwikkeld. 
 
De meldingen, aanvragen en toekenningen zijn niet zo eenvoudig uit te splitsen, omdat naar aanleiding 
van een melding meerdere aanvragen kunnen worden gedaan en vanuit meervoudige aanvragen soms 
ook meerdere beslissingen volgen. Dat maakt het minder eenvoudig om deze informatie te splitsen. 
Bovendien komen sommige aanvragen voort vanuit een herindicatie en andere vanuit een eerste 
melding. Deze informatie is dus een mix van verschillende aanvraagstromen. Het is waardevol om deze 
informatie inzichtelijk te maken omdat ze inzicht kan geven in gebruik van ondersteuning en mogelijke 
patronen. Waarom dat op dit moment nog niet kan, lichten we verder toe bij vraag 2. 
 
Vraag 2. 
Waarom is er geen aandacht besteed om een dergelijke splitsing al eerder op te zetten? 
 
Antwoord: 
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk tweeledig. In de eerste plaats omdat de informatiebehoefte er in 
2015 niet was. Een belangrijk deel van de informatie kunnen wij namelijk wel splitsen en op basis 
daarvan in staat zijn om te sturen op de kwaliteit en beheersbaarheid van de voorzieningen (zie ook 
vraag 1). Deze aantallen worden ook drie keer per jaar gedeeld met de Drechtraad in de 1e en 2e 
programmaverantwoording en de jaarrekening. De eerste noodzakelijke sturingsinformatie is dus wel 
beschikbaar, en verdere uitsplitsing had daardoor tot nu toe een lage prioriteit.  
 
Inmiddels is de databehoefte veranderd, mede naar aanleiding van de Regionale visie op het sociaal 
domein. Er is behoefte aan datagestuurd werken en analyses op klantprofielen en wijken. Daarvoor is 
meer informatie nodig, zoals onder andere de uitsplitsing naar melding, aanvraag en besluit. Dat brengt 
ons bij de tweede reden dat de informatie op dit moment nog niet inzichtelijk is, namelijk de beperkingen 
in de data en de systemen. Hier zijn verschillende stappen op gezet.  
 
De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed om inzicht te krijgen in de data over gebruik van 
ondersteuning en het aanvraagproces. Dit is een proces van voortdurende doorontwikkeling. Dat de 
splitsing op dit moment nog niet mogelijk is, heeft een aantal redenen: 
• De data achter de systemen. 

In 2015 zijn de oude Awbz-taken overgedragen naar de gemeenten. Met deze taak kwamen ook de 
databestanden van de Awbz naar de gemeenten. Deze bestanden bevatten veel data, maar een 
groot deel daarvan was onjuist of verouderd. Bovendien was een deel van de indicaties voor zeer 
lange tijd afgegeven, waardoor deze 'oude indicaties' lang in de systemen bleven zitten. Vanaf 2017 
waren de systemen op orde en voldoende betrouwbaar.   

• Complexiteit van het proces. 
Zoals aangegeven in de beantwoording van 5 juni 2020 is het wettelijk voorgeschreven aanvraag-
proces in de Wmo 2015 anders ingericht dan voorheen. Het belangrijkste verschil is de verplichte 
onderzoeksfase voordat een inwoner een aanvraag kan doen. Het proces is dus gewijzigd van 
"werken vanuit specifieke aanvragen" naar "werken vanuit algemene meldingen". Dit heeft ook 
gevolgen voor de data die in het systeem worden verwerkt. Voor 2015 kon het aantal aanvragen 
makkelijk geteld worden en nu zijn er meerdere tussenstappen nodig om de verschillende 
informatiestromen aan elkaar te verbinden. Dat betekent dat er gebruik moet worden gemaakt van 
handwerk, of een dashboard. 

• Doorontwikkeling van datagestuurd werken. 
De ontwikkeling van dashboards en datagestuurd werken stond lange tijd nog in de kinderschoenen. 
Niet alleen in de Drechtsteden, maar ook landelijk. Inmiddels is het datagestuurd werken verder 
ontwikkeld, is er landelijk meer ervaring mee opgedaan en hebben de dashboards die worden 
gebouwd een grotere mate van betrouwbaarheid.  
 

Samengevat is de afgelopen jaren hard gewerkt om de systemen op orde te krijgen en de data te 
optimaliseren. Gecombineerd met de grotere mogelijkheden en betrouwbaarheid van dashboard in het 
algemeen, is dit een logisch moment om een volgende stap te maken naar datagestuurd werken.  
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Vraag 3. 
Wanneer is dit genoemde dashboard klaar en kan deze gedeeld worden? 
 
Antwoord: 
Op dit moment worden op verschillende terreinen dashboards ontwikkeld om data inzichtelijk te maken. 
Er wordt gewerkt aan een dashboard voor lokale gemeenten om in te zoomen op wijkniveau en er wordt 
gebouwd aan een dashboard om de data van de Jeugdwet en de Wmo aan elkaar te verbinden. 
Daarnaast worden de regionale dashboards doorontwikkeld. Daarin zal bovenstaande datavraag ook 
worden meegenomen. De verwachting is dat bovenstaande informatie in het 1e kwartaal 2021 
beschikbaar zal komen in een dashboard. 
 
Vraag 4. 
Kunt u aangeven wat de reden is voor de stijging van de aantallen DB (van 1099 in 2018 naar 1253 
in 2019)? 
 
Antwoord: 
Deze stijging is niet alleen zichtbaar in de Drechtsteden, maar er is sprake van een landelijke trend. 
Voor het antwoord op deze vraag zijn twee ontwikkelingen van belang, namelijk de demografische 
ontwikkeling en de landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein.  

 
 
 
Zowel landelijk als in de 
Drechtsteden zien we een 
toename van het aantal ouderen. 
Zowel het aantal 65-plussers als 
het aantal 80-plussers is de 
laatste 20 jaar toegenomen en 
neemt de komende jaren nog 
verder toe.  
 
 
 
 
 
 

Naast de absolute toename van het aantal ouderen, zien we de (landelijke) beweging naar 'langer 
zelfstandig thuis'. De oude verzorgingshuizen bestaan niet meer, verpleeghuizen kennen wachtlijsten en 
de criteria om in aanmerking te komen voor verpleeghuiszorg worden zwaarder. Daardoor blijven steeds 
meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen, al dan niet met behulp van mantelzorg. Deze ouderen 
hebben een toenemende ondersteuningsbehoefte en mantelzorgers zijn daardoor zwaar belast (soms 
met dreigende overbelasting). Voor deze ondersteuningsbehoefte (en om de mantelzorger te ontlasten) 
doen zij een beroep op de dagbesteding. 
 
Het toenemend aantal ouderen in combinatie met de beweging naar 'langer zelfstandig thuis' verklaren 
dus voor een belangrijk deel de toenemende behoefte aan dagbesteding. 
 
Vraag 5. 
Kunt u aangeven wat de reden is voor de stijging van de aantallen IB (van 2294 in 2018 naar 2566 
in 2019)? 
 
Antwoord: 
Ook de groei op individuele begeleiding is een landelijke trend. Deze is vooral te verklaren vanuit de 
ambulantisering van zorg. Steeds meer mensen ontvangen psychische zorg in de thuissituatie in plaats 
van in een instelling. Deze psychische zorg wordt dan vaak gecombineerd met een vorm van begeleiding 
vanuit de Wmo. Op die manier is het voor de inwoner mogelijk thuis de zorg te ontvangen en tegelijk 
ondersteuning te krijgen in het dagelijks leven.  
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Vraag 6. 
Kunt u aangeven wat de reden is voor afwijzing in 2019 en ook de reden dat er geen voorziening is 
toegekend in 2019 (kolom #afwijzingen IB+DB en #overige reden geen voorziening toegekend)? 
 
Antwoord: 
Redenen voor afwijzingen zijn divers, omdat er altijd sprake is van maatwerk. Er is dus geen limitatieve 
lijst met redenen om een aanvraag af te wijzen. Een reden kan zijn omdat er sprake is van een 
Wlz-voorziening waardoor geen Wmo-ondersteuning nodig is. Een andere reden kan zijn omdat er een 
passende algemene voorziening beschikbaar is in de lokale gemeente die voldoende is om te voorzien in 
de ondersteuningsbehoefte.  
 
Wat betreft de overige redenen om geen voorziening toe te kennen kan het zijn dat de aanvraag alsnog 
wordt ingetrokken door de inwoner en soms is er sprake van plotseling overlijden of (langdurige) opname 
in het ziekenhuis of verpleeghuis. Omdat de redenen heel divers zijn, worden deze niet per subcategorie 
uitgesplitst.  
 
 
 
Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 
 
 
 
 
 
drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
 
 


