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Participatiewet

Inleiding 
Eén jaar na de invoering van de Participatiewet is de (voorlopige) conclusie dat deze wet een meer 
activerend karakter heeft dan de oude Wet Werk en Bijstand (WWB). Dit komt tot uitdrukking in de 
uitstroomcijfers (zie onderstaand). 

Actuele	zaken	rondom	uitvoering	Participatiewet
De uitvoering van de Participatiewet geschiedt door het Participatieteam van de afdeling Sociale 
Zaken. De klantmanagers zijn geschoold in de veranderingen en voeren de  Participatiewet conform de 
geldende wetgeving uit. De klant staat hierbij voorop (MAATWERK). Op 31 december 2015 werden in de 
gemeente Boxmeer 291 Participatiewet-uitkeringen en 31 IOAW/Z-uitkeringen verstrekt. 

Uitstroomresultaten arbeid in dienstbetrekking/zelfstandige arbeid of studie 2015

Aantal van 
uitstroom 2015

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Eindtotaal 

Aanvang studie 5 0 1 1 7

Arbeid in 
dienstbetrekking/
uitkering ziekte

11 13 16 14 54

Zelfstandig beroep of 
bedrijf

1 0 1 2 4

Een aantal veranderingen toegelicht: 

Loonkostensubsidie
Als middel om uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers te 
plaatsen, is sinds 1 januari 2015 de loonkostensubsidie Participatiewet ingevoerd. In de regio Noordoost-
Brabant is ter uitvoering van deze loonkostensubsidie een pilot met IBN gestart. Zie pagina 6 voor de 
update over de pilot Participatiewet gemeente-IBN voor de gemeente Boxmeer. 

Voorlichting	werkgevers	omtrent	de	invoering	van	de	Participatiewet	2015	en	de	quotumwet
De werkgevers hebben hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid om te voldoen aan de quotumwet. 
Gedurende de eerste helft van 2015 was er onduidelijkheid of ook werknemers een zogenaamde  
doelgroepverklaring vanuit het UWV zouden krijgen die niet alleen gerelateerd was aan ziekte en/of gebrek. 
Na lobby om duidelijkheid vanuit Divosa en o.a. de Regio Brabant Noord - Oost heeft Staatssecretaris 
Klijnsma vastgehouden aan het strikte criterium van ziekte en/of gebrek. Hierdoor komen tot op heden alle 
kandidaten uit de Pilot van de gemeente met IBN niet in aanmerking voor een doelgroepverklaring. 

Nieuwe	ontwikkelingen	Participatiewet
Nieuwe ontwikkelingen toegelicht: 

Bestuurlijke onderzoeksopdracht over de toekomst van de uitvoering van de Wsw en de 
Participatiewet	vanaf	2017
Het regionale beleidskader Participatiewet inclusief de pilot met IBN biedt gemeenten de mogelijkheid 
om in 2015 en 2016 de Participatiewet zonder al te veel financiële risico’s uit te voeren en om ervaring 
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op te doen. We willen de evaluatie van de gehele pilotperiode echter niet afwachten, maar nu ook al 
nadenken over de toekomst van de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet vanaf 2017. De regio wil 
in de loop van 2016 namelijk een definitieve keuze maken over de toekomst. 

De nieuwe bestuurlijke opdracht bestaat uit 3 deelopdrachten: 

Deelopdracht	1:	Afbouw	Wsw
Uitgangspunt: 

Op korte termijn (vanaf 2017) overweegt geen enkele gemeente voor de uitvoering van de Wsw uit de 
Gemeenschappelijke Regeling te stappen. De huidige GR gaat trouwens  alleen over de uitvoering van de 
Wsw. 

Déze deelopdracht richt zich op de uitvoering van de Wsw in de periode 2017-2020 en vanaf 2020. 

Deelopdracht 2: Voorziening beschut werk
Uitgangspunt: 

Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige 
mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben (een beschermde omgeving), dat 
niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Het gaat 
bijvoorbeeld om fysieke aanpassingen aan de werkplek of de werkomgeving, een uitsplitsing van taken, 
speciale werkbegeleiding of aanpassingen in werktempo of arbeidsduur.

Het UWV toetst de noodzaak van aanpassingen, toezicht en begeleiding voor de betrokkene aan de 
hand van het Besluit advisering beschut werk. De voorziening geldt alleen voor de doelgroep boven 30% 
loonwaarde. Deze voorziening is niet vrijwillig als er een indicatie is afgegeven. Tot en met december 
2015 zijn 2 personen uit de regio (Oss) door de toets van het UWV gekomen. In onze gemeente hebben 
we hierdoor dus nog geen praktijkervaring met deze voorziening kunnen opdoen. 

Deelopdracht 3: doelgroep 30-80% loonwaarde, exclusief beschut werk
Uitgangspunt: 

Voor deze doelgroep streven we ernaar zoveel mogelijk mensen zo duurzaam mogelijk te plaatsen in 
regulier werk. 

In de pilot van 11 gemeenten en IBN voor de uitvoering van de Participatiewet hebben we in onze regio 
afspraken gemaakt over het gebruik van de infrastructuur en expertise van IBN voor deze doelgroep (en 
de doelgroep beschut) in 2015 en 2016. De resultaten van deze pilot gebruiken we om een besluit te 
nemen over de toekomst van de uitvoering van de Participatiewet.

De derde onderzoeksopdracht spitst zich vooral toe tot de volgende vraag: 

‘Welke expertise is nodig om de nieuwe doelgroep (voorheen Wsw, voorheen Wajong) en de al 
bekende doelgroep aan het werk te helpen? Is deze expertise lokaal of regionaal al aanwezig of 
moeten we iets nieuws organiseren?’ 

In deze deelopdrachten is ook specifiek aandacht voor de positie van het Werkvoorzieningschap 
(deelopdracht 1) en de vraag of IBN de meest aangewezen partij is voor de gewenste regionale 
dienstverlening. 
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Eindopdracht
De uitkomsten uit de 3 deelopdrachten worden samengebracht tot enkele scenario’s  voor de totale 
opgave van de gemeenten (Wsw, beschut, doelgroep 30-80% loonwaarde). Voor- en nadelen van deze 
scenario’s  worden benoemd. 

Op basis van de bevindingen uit de 3 deelopdrachten bestaat de mogelijkheid de opdracht bij te stellen. 

Update	Pilot	Participatiewet	met	IBN

Wetsvoorstel	Vereenvoudiging	Participatiewet/Wet	banenafspraak
Doel van het wetsvoorstel is: minder bureaucratie en een eenvoudigere uitvoering, zodat er minder 
belemmeringen zijn voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. 
Voor werkgevers die banen beschikbaar stellen moet een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk pakket van 
instrumenten beschikbaar komen. Momenteel is dit niet zo. 
Het concept wetsvoorstel introduceert onder meer: 
a. een forfaitaire loonkostensubsidie voor de eerste 6 maanden van een dienstbetrekking (50% van het 
wettelijk minimumloon);
b. flexibele termijnen voor de loonwaardebepaling;
c. de mogelijkheid loonkostensubsidie te verstrekken voor jongeren met beperkingen die al werken;
d. harmonisering van de premiekorting/mobiliteitsbonus voor mensen met scholingsbelemmeringen. 
De beoogde datum van invoering van het wetsvoorstel is 1 januari 2017. 
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Wet	Aanscherping	Handhaving-	en	Sanctiebeleid	SZW-wetgeving	(‘fraudewet’)
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 11 januari 2016 leidt tot wijziging van de Wet 
Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW-wetgeving. De uitspraak treft direct de uitvoering 
van boeten door gemeenten in het kader van de P-wet, IOAW/Z en Bbz. De CRvB geeft een concrete 
invulling van de manier waarop de draagkracht van belanghebbende moet worden betrokken bij de 
hoogte van het boetebedrag (= de boete evenredig gelet op de draagkracht van de overtreder). De 
CRvB vindt dat de hoogte van de boete zodanig moet worden vastgesteld dat deze binnen een redelijke 
termijn kan worden voldaan. Uitgangspunt is een maximale termijn van twee jaren. Deze uitspraak heeft 
consequenties voor de verordening ‘Verrekening bestuurlijke boete bij recidive’ en de hierbij behorende 
beleidsregels. 

Financiële kaders
De beschikbare budgetten en uitgaven 2015 en 2016 voor de gemeente Boxmeer: 

 
 

BUIG Participatiebudget Participatiebudget Totaal

(uitkeringsmiddelen) (re-integratie-
middelen)

(Wsw)  

Budget 2015 € 3.730.128 € 273.942 € 5.684.370 €   9.688.440

Uitgaven 2015 € 4.149.548 € 333.907 € 5.684.370 € 10.167.825*

         
*Overschrijding uitgaven € 479.385. Hiervoor wordt in 2016 een beroep gedaan op de Vangnet-uitkering.   
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Wmo

Actuele zaken rondom ondersteuning

Herindicaties	AWBZ
Per 1 januari 2015 zijn een aantal taken vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). De nieuwe taken betreffen vooral:

 z Begeleiding (individuele ondersteuning, dagbesteding e.d.)
 z Kortdurend verblijf
 z Beschermd wonen (uitvoering door de gemeente Oss als wettelijke centrumgemeente)

2015 heeft voor de Wmo vooral in het teken gestaan van een goede implementatie van het nieuwe 
beleid in de uitvoering. Hierbij is het uitgangspunt cliënt centraal toegepast. In afstemming met 
de regiogemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) zijn prioriteiten gesteld m.b.t. nadere 
uitvoeringsdetails. Voor de cliënt is bij problemen in de uitvoering gezocht naar maatwerkoplossingen. 
In 2015 zijn alle nieuwe cliënten die zijn ingestroomd vanuit de AWBZ (her)beoordeeld. De begeleiding is 
hiermee volledig geïmplementeerd in de Wmo.
Hierbij is met name veel aandacht besteed aan de eigen bijdrage-systematiek in de Wmo en de 
informatie hieromtrent aan cliënten.

Herindicaties	PGB	begeleiding
Door staatssecretaris Van Rijn is in het derde kwartaal 2015 aan gemeenten verzocht om alle 
herindicaties in het kader van het Persoonsgebonden budget (Pgb) uiterlijk 1 november 2015 afgerond 
te hebben. Daarmee wordt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in staat gesteld om de gegevens tijdig te 
kunnen verwerken en zodoende de uitbetaling van het Pgb ook op tijd te kunnen doen. Alle herindicaties 
in het kader van het Persoonsgebonden budget (Pgb) zijn in Boxmeer vóór 1 november 2015 afgerond. 

Hulp bij het huishouden 2016
Voor huishoudelijke hulp was 2015 het laatste pilotjaar. Het jaar begon voor heel veel cliënten onzeker 
omdat een van de grote zorgaanbieders, Pantein-Vivent, failliet ging. De zorg aan cliënten kon met 
medewerking van alle andere partijen worden gecontinueerd. De ervaringen die met deze pilot zijn 
opgedaan hebben ertoe geleid dat we met alle huidige aanbieders nieuwe afspraken hebben kunnen 
maken voor het jaar 2016. Ook hier blijven we werken met een vast bedrag per cliënt.

In dit kader is recent een van de gecontracteerde zorgaanbieders failliet verklaard. In de gemeente 
Boxmeer krijgen zo’n 30 cliënten huishoudelijke hulp van TSN Thuiszorg. Boxmeer heeft besloten om alle 
zorg over te dragen aan Acteon Thuiszorg. Cliënten hebben hierover een brief gehad. Acteon Thuiszorg 
neemt vanaf 25 april 2016 alle cliënten en medewerkers van TSN in deze regio over. Cliënten behouden 
de huishoudelijke hulp zoals ze dat gewend zijn, met hun vaste hulp. Medewerkers van TSN in deze 
regio behouden hun baan onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dat geldt ook voor het ondersteunend 
personeel. Voor cliënten en medewerkers verandert er dus vrijwel niets.

Evaluatie	Inkoopproces	Wmo
Door de gemeente Oss wordt voor de jaren 2015 en 2016 de inkoop van de nieuwe Wmo taken 
(individuele ondersteuning, dagbesteding e.d.) namens de gemeenten in Brabant Noordoost uitgevoerd. 
Begin 2016 heeft een evaluatie over de inkoop vanaf 2017 plaatsgevonden. Aan de hand van deze 
evaluatie heeft de gemeente in maart 2016 richting bepaald over de wijze van inkoop van de nieuwe 
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Wmo taken voor de periode vanaf 2017. De gemeenteraad zal hieromtrent binnenkort nader worden 
geïnformeerd.

Knelpunt in de uitvoering
Knelpunt in de uitvoering is op dit moment vooral de communicatie met de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB). Met name ten aanzien van aanlevering van gegevens naar de SVB en de verwerking daarvan door 
de SVB. Ook de bereikbaarheid van contactpersonen van de SVB verloopt zeker nog niet optimaal.

Ook de huidige systematiek waarin met de aanbieders van ondersteuning wordt afgerekend heeft 
in bepaalde cliëntsituaties een negatief effect op de hoogte van de vastgestelde eigen bijdrage door 
het CAK. De gemeente is bezig om (in afstemming met de andere gemeenten in de regio BNO-o) de 
effecten van een onevenredig hoge eigen bijdrage bij een beperkt aantal cliënten te voorkomen. 
Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. Hierbij wordt nu lokaal ingezet op een individuele 
maatwerkoplossing. De gemeente Boxmeer heeft samen met de 4 andere gemeenten in het Land van 
Cuijk in de regio BNO-o aangedrongen op een structurele (beleidsmatige) oplossing om de negatief 
ervaren effecten van een onevenredig hoge eigen bijdrage bij een beperkte cliëntengroep te voorkomen. 
Tot dit moment kijken we in overleg met de betreffende cliënt naar de beste oplossing in zijn/haar 
situatie.
 
Continueren	Cliëntenondersteuning	MEE	2016
De Wmo geeft aan dat cliëntondersteuning beschikbaar moet zijn voor burgers die maatschappelijke 
ondersteuning nodig hebben of problemen hebben op andere terreinen binnen het sociaal domein 
(wonen, onderwijs, schulden enzovoort). Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
cliëntondersteuning inclusief de bijbehorende middelen (de zogenaamde MEE-middelen).

MEE ondersteunt mensen met een beperking in alle levensfasen en op alle levensgebieden. Het 
versterken van de eigen kracht en de inzet van het informele netwerk is daarbij het vertrekpunt. MEE 
richt zich op individuele en groepen cliënten en vervult een maatschappelijke rol.

Daarnaast biedt MEE integrale vroeghulp (IVH). Kinderen met een dreigende ontwikkelingsachterstand 
zijn gebaat bij een zo vroeg mogelijke signalering. IVH is een multidisciplinaire aanpak gericht op 
kinderen van 0 tot 7 jaar. Gemeenten krijgen dus met cliëntondersteuning te maken in het kader van 
de Jeugdzorg en de nieuwe Wmo. MEE werkt, conform de landelijke afspraken tussen VWS, VNG en 
MEE Nederland, samen in diverse verbanden en met allerlei partners. Voor 2015 heeft MEE subsidie 
ontvangen van de gemeenten in het Land van Cuijk voor cliëntondersteuning.

Vanuit het oogpunt van continuïteit van dienstverlening zijn er landelijke afspraken gemaakt die 
gemeenten er bijna toe dwingen om afspraken te maken met een belangrijke (landelijke) specialist op 
het gebied van cliëntondersteuning (MEE). Met het oog op het bovenstaande is in het Land van Cuijk 
afgesproken om de samenwerking met MEE ook in 2016 voort te zetten.

Cijfermatige	ontwikkeling	in	de	Wmo

Afspraken in het kader van de Wmo met centrumgemeente
Voor de nieuwe Wmo taken neemt de gemeente Oss de inkoop en facturering door de zorgaanbieders 
namens de gemeenten in Brabant Noordoost-oost voor haar rekening. 
Op basis van de jaarrekeninggegevens 2015 is vastgesteld dat de uitgaven voor Boxmeer binnen de 
gestelde budgettaire kaders zijn blijven. De gemeente heeft in het kader van de nieuwe taak begeleiding 
ca.250 ZIN-cliënten overgedragen gekregen. 
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Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo     

Hulp bij het huishouden 
Zorg in Natura 

1-1-2015 1-4-2015 1-7-2015 1-10-2015 1-1-2016

aantal 484 460 434 434 437

  
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 

Collectief  Vervoer 
(Regiotaxi)

1-1-2015 1-4-2015 1-7-2015 1-10-2015 1-1-2016

aantal 449 437 434 430 428

     

Vervoersvoorzieningen 1-1-2015 1-4-2015 1-7-2015 1-10-2015 1-1-2016

aantal 301 292 279 265 263

     

Woonvoorzieningen 1-1-2015 1-4-2015 1-7-2015 1-10-2015 1-1-2016

aantal 349 334 319 318 305

     

Rolstoelvoorzieningen 1-1-2015 1-4-2015 1-7-2015 1-10-2015 1-1-2016

aantal 369 354 346 343 343

    
Persoonsgebonden Budget Wmo     

Hulp bij het huishouden 
PGB

1-1-2015 1-4-2015 1-7-2015 1-10-2015 1-1-2016

aantal 110 112 103 93 85

     

Begeleiding PGB 1-1-2015 1-4-2015 1-7-2015 1-10-2015 1-1-2016

aantal 57 57 50 42 29

Toelichting	op	de	cijfers
In 2015 zien we een lichte daling van het aantal cliënten dat gebruik maakt van huishoudelijke hulp, 
zowel bij zorg in natura als bij de PGB-houders. Enerzijds heeft dit te waarschijnlijk te maken met de 
extra mogelijkheden die in 2015 zijn ontstaan in het kader van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), 
anderzijds is er bij de PGB-houders sprake geweest van herbeoordelingen 2015.
In het kader van begeleiding zien wij bij de PGB-houders eveneens als gevolg van de herbeoordelingen 
een forse daling.
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Financiële kaders     
De belangrijkste budgetten en uitgaven zijn voor de gemeente Boxmeer als volgt:   
     

WMO 
voorzieningen

Begeleiding 
Zorg in Natura

ZIN Hulp bij 
Huishouden

PGB Hulp bij 
Huishouden

PGB 
Begeleiding

Beschikbaar budget 2015  € 617.470  € 1.435.598  € 1.214.000  € 403.000  € 493.128 

Uitgaven 2015  € 532.189  € 1.290.326  € 1.200.704  € 310.000  € 480.000 

Definitieve afrekening/verantwoording van de SVB over PGB 2015 volgt omstreeks juni 2016.
Voor de totale Wmo inkomsten en uitgaven verwijzen we naar de jaarrekening 2015.

De hierna genoemde informatie en aantallen voor begeleiding zijn afkomstig uit de ‘5e rapportage 
monitor Wmo - nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-oost (2015)’.

Oude zorgvormen  

Code zorgvorm Omschr. zorgvorm Boxmeer

H152 Begeleiding speciaal 1 (nah) (p/u.) 7

H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy) (p/u.) 7

H300 Begeleiding algemeen 52

F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) 27

H531 Dagactiviteit basis (p/clt.p/dg.dl.) 32

H811 Dagactiviteit VG licht 10

H812 Dagactiviteit VG midden 1

H832 Dagactiviteit LG midden 10

Totaal oude zorgvormen Wmo 146

ZIN	gedeclareerde	ondersteuning	naar	vorm	 	
In de tabel hierboven is een overzicht te vinden van de verdeling van de oude zorgvormen.   
  
Oude zorgvormen  

Code zorgvorm Omschr. zorgvorm Boxmeer

H894 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal 27

H895 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ rolstoel 4

H990 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ 9

Totaal vervoer oude zorgvorm 40

Aantal cliënten met vervoer  
Hierboven is het aantal cliënten weergegeven dat in 2015 vervoer nodig heeft gehad.
Bij de nieuwe zorgvormen zit het vervoer bij de prijs inbegrepen.
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Nieuwe zorgvormen  

Code zorgvorm Omschrijving zorgvorm Boxmeer

2101 Individuele ondersteuning waakvlam 3

2102 Individuele ondersteuning basis 52

2103 Individuele ondersteuning extra 8

7201 Dagbesteding basis 48

7202 Dagbesteding extra 4

Totaal nieuwe zorgvormen Wmo 115

ZIN	gedeclareerde	ondersteuning	naar	vorm	per	gemeente	voor	geheel	
De tabel hierboven geeft een overzicht over welke soort ondersteuning Wmo cliënten ontvangen.
Het betreft de nieuwe ondersteuningsvormen voor nieuwe cliënten en herindicaties.
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Jeugdhulp Land van Cuijk
Vooruitlopend op het jaaroverzicht 2015 in onderstaande een beeld van de caseload, cliëntenbestand en 
trajectafhandeling door het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG).

Tabel 1: aantal unieke cliënten 2015

 Geslacht

Mannen Vrouwen Onbekend Totaal

Gemeente Aantal Aantal Aantal Aantal

Boxmeer 211 143  354

Cuijk 238 194 1 433

Grave 124 67 1 192

Mill en Sint Hubert 78 48  126

Sint Anthonis 66 32  98

Overige gemeenten/onbekend 22 28 0 50

 739 512 2 1.253

Toelichting:
 z Het betreft de initiële registratie van alle (telefonische, mondelinge en digitale) vragen en 

hulpverleningsverzoeken; niet alle registraties leiden tot een hulptraject.
 z Overige gemeenten: hulpvragen voor kinderen uit gemeenten buiten het LvC maar die wel een school 

in het LvC bezoeken.  Gescheiden ouders die in verschillende gemeenten wonen; kinderen die in 
pleegzorg of residentieel in het LvC verblijven waarvan de ouders buiten het LvC wonen.

 z Gemeente onbekend: een telefonische hulpvraag zonder registratie van de woonplaats;  anonieme 
overleggen (bijvoorbeeld door een gecertificeerde instelling).

Tabel 2: individuele casussen 2015

Soort casus jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal
aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal

BJG 2015 
individueel

27 133 159 68 59 114 94 70 111 168 138 138 1.279

Overloop 
werkvoorraad 
2014

38 45 62 23 7    175

Groepswerk (21 
trajecten)*

10 10  20 10 10  70 50 20 10 210

Video-
hometrainingen**

 2 3 5 1  2 5 7 2 27

Totalen 75 188 223 114 81 125 94 70 183 223 165 150 1.691

* gemiddeld 10 kinderen per groep 
** in gezinsverband           
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Toelichting:
 z De overlopende werkvoorraad uit 2014 is niet opgenomen in de registratie van REGAS met ingang 

van 2015. De afhandeling is geregistreerd in de systemen 2014 van Sociom (voorheen RMC/Radius), 
MEE en de GGD.

 z De groepstrajecten bevatten gemiddeld 10 cliënten. Deze zijn niet als individuele unieke cliënt 
geregistreerd.

 z De video-hometrainingen worden in gezinsverband gegeven; de betreffende cliënten zijn niet als 
individuele unieke cliënten geregistreerd.

 z Het verschil tussen het totaal aantal unieke cliënten uit tabel 1. en het aantal van 1.279 wordt 
verklaard doordat per 1-1-2015 niet meteen het registratiesysteem uniform en eensluidend is 
gehanteerd.

Tabel 3: ZIN- en PGB-beschikkingen 2015

Gemeente ZIN PGB Totaal

1-1-2015 1-1-2106 1-1-2015 1-1-2106 1-1-2015 1-1-2106

Boxmeer 0 188 136 133 136 321

Cuijk 0 140 77 72 77 212

Grave 0 106 56 39 56 145

Mill 0 61 47 40 47 101

Sint Anthonis 0 53 54 44 54 97

Totalen 0 548 370 328 370 876

Toelichting:
 z De initiële bestanden van het aantal cliënten dat op 1-1-2015 een beschikking Zorg In Natura 

(ZIN) had zijn niet verwerkt in het registratiesysteem REGAS. Het aantal in 2015 afgegeven ZIN-
beschikkingen betreft nieuwe instroom of verlenging naar aanleiding van herindicatie. 

 z Het leeuwendeel van het initiële ZIN bestand waren GGZ  trajecten.
 z Vanwege de per 1-1-2016 aflopende zorgcontinuïteit vinden nu op grote schaal herindicaties 

plaats. Met de GGZ-instellingen is overleg gaande wat en op welke wijze (rekening houdend met de 
privacyaspecten) in het registratiesysteem wordt vastgelegd.

 z Van het aantal toegekende Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s) zijn wel referentiegegevens per 1-1-
2015 vastgelegd.

Overige	activiteiten	BJG	2015
De jeugdprofessionals van het BJG voeren ook preventieve activiteiten uit. Te denken valt aan het 
verzorgen van ouderavonden, thema avonden over opvoeden, social media, alcohol en drugs. Dit 
gebeurt op scholen, maar ook bij sportverenigingen, dorpsraden e.a.. In 2015 zijn er 48 bijeenkomsten 
georganiseerd, altijd op vraag.
Om de week wordt de beschermtafel georganiseerd door het BJG. De beschermtafel is een overleg 
met de Raad voor Kinderbescherming en vaak met Veilig Thuis en Bureau Jeugdzorg. Hier worden 
casussen besproken  (waarbij ouders/verzorgers altijd worden uitgenodigd) waarover veel zorgen zijn 
met betrekking tot de veiligheid van het kind/de kinderen. In 2015 hebben 22 casussen geleid tot een 
raadsonderzoek en een uitspraak van de rechter.
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De	regio	Noord	Oost	Brabant	(NOB)

Accountantscontrole sociaal domein
De VNG heeft met een ledenbrief van 21 december 2015 de gemeenten geïnformeerd over de 
problematiek rondom de accountantscontrole sociaal domein. Kortheidshalve verwijzen wij daar naar 
gelet op de mogelijke consequenties voor de jaarrekening 2015. De brief is als bijlage bij deze memo 
gevoegd. 

Stand van zaken deelovereenkomsten 2016
In het kader van de contractering jeugdhulp NO-Brabant 2016 is het voor het overgrote deel gelukt 
om de overeenkomsten 2016 met de jeugdzorgaanbieders voor 1 januari 2016 af te kunnen sluiten. 
In een aantal gevallen is dat helaas niet gelukt omdat bepaalde documenten die aangeleverd moeten 
worden nog niet kloppen of niet volledig zijn of omdat de accountantsverklaring 2014 nog ontbreekt. De 
consequentie hiervan is dat de deelovereenkomst(en) 2016 voor deze aanbieders door ’s-Hertogenbosch 
nog niet ondertekend zijn geretourneerd en waardoor de bevoorschotting voor januari 2016 niet gestart 
is.
De jeugdhulpaanbieders die het betreft hebben eind december 2015 een brief hierover ontvangen. De 
zorgcontinuïteit voor 2016 is niet in het geding. Aanbieders kunnen gewoon zorg blijven leveren en ook 
nieuwe kinderen in traject nemen.

Gemeentelijk	gegevensknooppunt
Om de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders goed te laten verlopen is op 
landelijk niveau een digitale infrastructuur opgezet: ‘het Gemeentelijke Gegevensknooppunt (GGK)’. 
Door middel van dit knooppunt kunnen gemeenten en zorgaanbieders veilig en gestandaardiseerd 
berichten en gegevens uitwisselen op een relatief eenvoudige en goedkope manier. Voor de invoering 
van het berichtenverkeer via het GGK in de regio Noordoost Brabant is door de (centrum)gemeente 
’s-Hertogenbosch een plan van aanpak opgesteld.
Fase één van het plan van aanpak, de onderzoeksfase, is afgerond. In deze fase is bepaald welke 
acties nodig zijn voordat de 18 gemeenten kunnen aansluiten op het berichtenverkeer via het GGK. 
Binnenkort organiseert de gemeente ’s-Hertogenbosch als centrumgemeente voor de gecontracteerde 
zorgaanbieders een bijeenkomst waarin de huidige stand van zaken uiteen wordt gezet en werkafspraken 
met de aanbieders worden gemaakt om het berichtenverkeer via het GGK uit te wisselen.
De regiogemeenten werken individueel aan de feitelijke implementatie zodat op de beoogde datum 1 
april 2016 het berichtenverkeer via het GGK zal verlopen.

Aanpak inkoop ADHD zorg
Met ingang van 1-1-2016 zijn de gemeenten in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk 
geworden voor de zorg aan jeugdigen met ADHD. Begin 2015 is voor onze regio, onder leiding van de 
centrumgemeente ’s-Hertogenbosch, een werkgroep gestart met daarin vertegenwoordigd huisartsen, 
jeugdartsen en kinderartsen, om te komen tot een verbetering van de aanpak van kinderen met niet 
complexe ADHD in lijn met de Jeugdwet. In oktober 2015 heeft de werkgroep haar advies afgerond. De 
voorgestelde werkwijze sluit aan op de nieuwe “NHG Standaard ADHD” voor huisartsen van november 
2014.
De huisartsen uit het Land van Cuijk zijn aangesloten bij de huisartsenkring Nijmegen en omgeving. Op 
dit moment wordt nog overlegd of de in het advies geformuleerde  werkwijze integraal kan worden 
overgenomen. 
Over de samenwerking tussen huisartsen, GGZ aanbieders en het BJG vind overleg plaats.

*(attention deficit hyperactivity disorder)



Nieuwsbrief Sociaal Domein - tot en met 4e kwartaal 201516

Kosten van vervoer
Gemeenten zijn met de inwerkingtreding van de jeugdwet verantwoordelijk voor het vervoer van een 
jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden (artikel 2.3 jeugdwet). 
Het budget voor vervoer was in 2015 niet overgeheveld door de regiogemeenten naar de 
centrumgemeente en zijn door ‘s-Hertogenbosch dus ook nog niet meegenomen in de centrale inkoop. 
De middelen die hiermee gemoeid zijn, zijn bij de meicirculaire alsnog aan het budget jeugdzorg  van 
2015 toegevoegd. In 2015 hebben de regiogemeenten de vervoerskosten dus zelf betaald. 
Met ingang van 2016 is het vervoer wel opgenomen in de met de betreffende zorgaanbieders gesloten 
contracten en is op basis van de werkelijke kosten 2015 het budget verhoogd. 
Uitgezonderd de aanbieders in het Landelijk Transitiearrangement (LTA).
Zij hebben een contract voor drie jaar en daarvoor blijven de gemeenten in 2016 en 2017 nog 
verantwoordelijk voor vervoer.


