
 

 
 

   
 
 

 

 
            

              
              
               

               
             

            
            

             
             
    

 
            

             
         

             
           

           
             

 
               

            
             

           
            

             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Rapportage 

1e kwartaal 2017 Sociaal Domein Walcheren 

Algemeen 

Onlangs heeft u kennis kunnen nemen van de uitgebreide jaarverantwoording 2017 sociaal 
domein Walcheren. Daarin is de informatie zoals die tot begin april 2017 bekend was 
meegenomen, zowel in de cijfers als de toelichtingen. Het lijkt ons, mede uit praktische 
overwegingen, om u over de stand van zaken na het eerste kwartaal 2017 via deze 
rapportage te informeren en dit keer af te zien van een uitgebreide kwartaalrapportage. De 2e 

kwartaalrapportage zal weer een uitgebreide rapportage zijn waarin ook de gevolgen van de 
Meicirculaire van het ministerie BZK in meegenomen zullen worden. Deze rapportage dient 
dan ook in samenhang met de jaarrapportage 2016 en de daarin opgenomen 
meerjarenprognose 2017 e.v. gezien te worden. In deze rapportage zijn de meest actuele 
ontwikkelingen meegenomen waaronder de meicirculaire 2017. Als bijlage treft u dan ook een 
geactualiseerde meerjarenraming aan. 

Verwacht wordt dat de komende maanden vanuit diverse beleidsterreinen binnen het sociaal 
domein het huisvestingsvraagstuk aan de orde zal komen: Op dit moment wordt de 
huisvesting separaat georganiseerd voor organiseren voor Beschermd wonen, Jeugdhulp, 
Begeleid wonen en de woningaanpassingen. Het ligt niet alleen vanuit het streven naar 
kostenbeheersing maar ook met het oog op het opheffen van de 
centrumgemeenteconstructie bij Beschermd wonen, voor de hand dat onderzoek gedaan 
wordt naar de mogelijkheid van een integrale visie op het gebied van zorgwoningen. 

Op landelijk niveau vindt via de VNG overleg met het ministerie VWS en met de 
kabinetsformateur overleg over een mogelijke aanpassing van de omvang en de verdeling 
van het rijksbudget sociaal domein plaats. De problematiek van de gemeenten Vlissingen en 
Middelburg waarbij forse tekorten de komende jaren te verwachten zijn ondanks 
transformatiemaatregelen, is onder de aandacht van de VNG gebracht en meegenomen in 
het onlangs verschenen rapport van het bureau AEF (“quick scan naar gemeenten met 
financiële tekorten”). 

Actuele informatie 



 

  
 
 

  
           

              
                 

              
            

           
         

             
           

 
             

             
              

              
               

             
 

 
            

             
              

             
             

    
 
 
 

  
 

 
               

              
    

 
                

           
 

 
               

            
     

              
            

          
               

           
        

 
          

         
                

             
           

Oude WMO 

Huishoudelijke ondersteuning 
De gemeenten op Walcheren hebben n.a.v. een gerechtelijke uitspraak omtrent de 
Huishoudelijke ondersteuning ervoor gekozen om in 2017 nog door te gaan met de HHT, 
PVB en bijzondere bijstand en met ingang van 2018 de nieuwe regeling in te laten gaan. Om 
de omvorming van HHT, PVB en bijzondere bijstand naar de nieuwe regeling in een 
maatwerkvoorziening mogelijk te maken moeten er dit jaar individuele gesprekken met de 
huidige gebruikers van deze voorzieningen gevoerd worden en adviezen worden uitgebracht 
over de toekomstige individuele maatwerkvoorziening. Hiervoor moeten externe krachten 
aangetrokken worden. De kosten hiervan worden geschat op € 400.000 en worden 
bestaande budgetten c.q. de reserve sociaal domein per gemeente gedekt. 

Per 1 januari 2017 zijn gemeenten niet meer verantwoordelijk voor het verstrekken van 
huishoudelijke verzorging aan Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis Dit leidt tot een 
verlaging van de kosten en vermindering van de rijksbijdrage. In de meerjarenraming was al 
wel rekening gehouden met de verlaging van de rijksvergoeding maar nog niet met de 
afname van de kosten. Dit leidt tot een structureel kostenvoordeel voor de drie gemeenten op 
Walcheren van € 316.000 in 2017 en € 421.000 in 2018 en verder. 

Hulpmiddelen 
Met betrekking tot de verstrekking van hulpmiddelen wordt opgemerkt dat momenteel de 
aanbesteding plaatsvindt. De huidige contracten lopen tot 1 juli 2017. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat voor 1 juli a.s. geen nieuwe contracten afgesloten kunnen worden omdat er 
geen inschrijvingen hebben plaatsgevonden op de offerte uitvraag. Bezien wordt nu hoe de 
dienstverlening naar de cliënten geborgd kan blijven worden en op welke termijn nieuwe 
contracten te realiseren zijn. 

Nieuwe WMO 

MWW 
In de loop van 2017 zal een eindevaluatie opgesteld worden omtrent de extra inzet vanuit 
Maatschappelijk Werk Walcheren in relatie tot de beëindiging per 1 januari 2015 van de 
subsidievergoeding aan MEE. 

De verantwoording over 2016 van het MWW is gereed en zal in juli aan de stuurgroep 
voorgelegd worden om vervolgens meegenomen te worden in de tweede kwartaalrapportage. 

Begeleiding/Dagbesteding/Vervoer: 
Op basis van een collegebesluit zijn de tarieven van de zorgaanbieders vanaf 27 maart 2017 
verhoogd. Dit mede naar aanleiding van een uitvraag onder zorgaanbieders en CAO 
afspraken in de zorgsector. 
De huidige contracten lopen tot en met 31 december 2017, maar kunnen daarna nog 
verlengd worden. De colleges hebben uitgesproken toe te werken naar één integrale 
aanbesteding voor de Wmo (o.a. huishoudelijke zorg, dagbesteding en individuele 
begeleiding per 1 januari 2019. In de tussentijd wordt onderzocht hoe er binnen de huidige 
contracten samen met de zorgaanbieders doorontwikkeld kan worden en hoe de 
administratieve lastendruk zoveel als mogelijk beperkt kan worden. 

Inmiddels zijn van de zorgaanbieders de eindverantwoordingen m.b.t. begeleiding en 
dagbesteding alsmede huishoudelijk zorg over 2016 met accountantsverklaringen ontvangen. 
Vastgesteld kan worden dat dit proces veel efficiënter en sneller is verlopen dan vorig jaar. 
Van de SVB zijn ook jaaroverzichten 2016 m.b.t. PGB ontvangen. Momenteel worden deze 
jaarverantwoordingen afgestemd met de eigen administratie. Vooralsnog zijn hier geen grote 



            
  

 
              

               
               

             
                

  
 
 

    
              
                  

              
 

 
 

  
                

             
               

          
 

            
                

           
        

 
 

 
               

              
         
            

           
             

             
          

 
   

              
           

          
            

      
 

              
         

 
               

              
  

             
    

 
          
              

         
 

verschillen in te constateren. Eventuele verschillen zullen in de 2e kwartaalrapportage worden
 
meegenomen.
 

Met betrekking tot Beschermd Wonen wordt opgemerkt dat op korte termijn de cijfers over
 
2016 van het college zorg en welzijn beschikbaar zullen zijn. Verwacht wordt dat er een
 
overschot is. Met name t.a.v. van PGB-houders die naar de WMO zijn overgegaan zal bezien
 
moeten worden of tot doorbetaling aan de betreffende gemeenten kan worden overgegaan. In
 
de 2e kwartaalrapportage zal hier zowel ten aanzien van 2016 als 2017 en verder nader op
 
worden ingegaan.
 

Project Walcheren voor Elkaar:
 
Het project Walcheren voor Elkaar wordt per 1 september a.s. beëindigd. Dit betekent dat
 
voor de rest van 2017 nog een bedrag van ca. € 150.000 in totaal beschikbaar is voor nadere
 
invulling door de individuele gemeenten. Structureel gaat het om een bedrag van € 300.000.
 

Jeugdhulp 

Inkooporganisatie Jeugd 
Op dit moment wordt gezocht naar een nieuwe directeur mede in het licht van het binnenkort 
te verwachten advies omtrent de toekomst van de inkooporganisatie door de commissie Bos. 
Ook wordt op dit moment veel aandacht gegeven aan de verbetering van de ICT applicaties 
en de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens met zorgaanbieders en toegangsloketten. 

Inmiddels zijn de voorlopige cijfers over 2016 van de inkooporganisatie ontvangen. Verwacht 
wordt dat de definitieve cijfers in juni beschikbaar zijn. De mogelijke afwijkingen t.a.v. de in de 
jaarverantwoording 2016 opgenomen voorlopige cijfers van de Inkooporganisatie, zullen in de 
volgende kwartaalrapportage van Walcheren voor Elkaar worden meegenomen. 

Rijksbekostiging 
De VNG heeft een voorstel in voorbereiding om de 18+ en voogdijregeling onder te brengen 
in het zogenaamde objectieve verdeelmodel. Of en zo ja welke financiële gevolgen dit voor 
de gemeenten zal hebben, is nu nog niet duidelijk. 
Het inkoopbureau heeft voor 2017 onderzoek gedaan voor de Zeeuwse gemeenten omtrent 
de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de zogenaamde compensatieregeling. 
Hieruit blijkt dat alleen de voogdijregeling van de gemeente Middelburg voor compensatie in 
aanmerking komt. Als de beschikking hieromtrent is ontvangen via de meicirculaire, zal het 
financiële effect hiervan in de 2e kwartaalrapportage meegenomen worden. 

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 
Met de uitwerking van de speerpunten uit de evaluatie armoedebeleid is een start gemaakt. 
De gemeenten Veere en Vlissingen hebben besloten tot deelname aan het 
Jeugdcultuurfonds. De gemeente Middelburg heeft een nieuwe verordening Fonds cultuur 
sport en onderwijs vastgesteld en besloten om de inkomensgrens voor deelname collectieve 
zorgverzekering gemeenten (CZG) te verhogen. 

Met de uitvoering van een toegankelijke website in de vorm van een basisversie voor 
kindregelingen is op Walchers niveau een start gemaakt. 

De lasten voor het armoedebeleid over 2017 worden, als gevolg van de hogere uitgaven in 
2016, via een begrotingswijziging Orionis aangepast tot het niveau van de jaarrekening 2016. 

Het proces van toewerken naar één integrale toegang tussen Orionis Walcheren en Porthos 
is nog gaande. 

De aanpak vroegsignalering schuldhulpverlening wordt voor Middelburg gecontinueerd tot 1 
mei 2018. In juli 2017vindt een bestuurlijk overleg plaats met de Walcherse corporaties ter 
bespreking van de mogelijkheden voor uitrol. 



 
  

 
           
              

              
         

 
              

          
               
            

 
              

          
 

 
 

             
        

 
 

 
 

              
            

              
       

 
           

           
                
                

            
            

                
              

   
 

              
          

           
             

               
  

 
 
 
 
 

    
 
 
   

 
 
  

Veilig Thuis 

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoeken gezamenlijk 
de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties in Nederland. Dat gebeurt stapsgewijs omdat de 
Veilig Thuis organisaties nog in ontwikkeling zijn, en de Inspecties op deze manier de 
ontwikkeling kunnen volgen en waar nodig kunnen aanjagen. 

In het eerste kwartaal van 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een tweede 
onderzoek uitgevoerd. Veilig Thuis Zeeland scoort een voldoende. Doorslaggevend voor 
deze score is de constatering dat Veilig Thuis Zeeland geen wachtlijst heeft. De colleges van 
B&W van de Zeeuwse gemeenten hebben daar in 2016 expliciet op gestuurd. 

Werkpunten voor de toekomst zijn het beter in beeld krijgen van ouderenmishandeling en het 
beter toepassen van de meldcode huiselijk geweld door alle professionals. 

Veiligheidshuis 

De Zeeuwse Leertuin Privacy en Delen van gegevens heeft een vervolg gekregen. Het 
bestuur van het Veiligheidshuis blijft optreden als stuurgroep. 

Porthos 

In het eerste kwartaal van 2017 is in de gemeenteraad van Middelburg een amendement 
aangenomen. Dit amendement vraagt om aanpassing van de bestaande invulling van de 
taken van Porthos. Op dit moment wordt ambtelijk gewerkt aan de uitwerking van dit 
amendement in een zogenaamd variant 2 model. 

Voor inhoudelijke verantwoording van het eerste kwartaal 2017 wordt afzonderlijk door 
Porthos verantwoording afgelegd. Daaruit blijkt dat de kwantitatieve gegevens voor het 
grootste geheel in lijn liggen met die van de voorgaande kwartalen. Dit maakt dat er een 
duidelijk beeld is van enerzijds de vraagbehoefte en anderzijds hetgeen nodig is om aan die 
vraag te kunnen voldoen. Dit betreft zowel de organisatorische inbedding (werkwijze / 
werkprocessen) als de formatie waarin Porthos de afgelopen jaren is gegroeid. Inmiddels 
staat er een organisatie die in staat is om alle voorkomende vragen van de klanten op 
Walcheren op een goede manier te beantwoorden en waarbij regie gevoerd wordt als dat 
nodig is. 

Voor 2017 is een eerste begrotingswijziging opgesteld waarin met name in verband met de 
meerkosten van personeel via uitzendconstructies en verhoging van het budget 
ziektevervanging extra middelen zijn gevraagd. De tijdelijke formatie uitbreiding maakt de 
situatie van Porthos en de aan Porthos toevertrouwde klanten kwetsbaar. Het werken met 
uitzendkrachten levert risico’s op voor de kwaliteit van de uitvoering omdat het inwerken tijd in 
beslag neemt. 

Stuurgroep Walcheren voor Elkaar 

7 juni 2017 



  
 

      
        

 

 
  

        

   

 

 

 

     

  

  

      

 

 

     

  

                

  

Bijlage I 

Stand van zaken meerjarenbegroting sociaal domein 
(Meicirculaire 2017 nog niet verwerkt, zie bijlage II) 

Stand van zaken dd. 14 juni 2017 Reserve sociaal domein 4.408.000 

2016 (bron concept 

jaarrekening Vlissingen) 

Budget Realisatie Resultaat 

WMO oud 6.299.000 4.810.000 1.489.000 

WMO nieuw 5.634.000 5.376.000 258.000 

Eigen bijdragen WMO oud en 

nieuw 

-470.000 -706.000 236.000 

Porthos (incl gebiedsteams) 1.999.000 2.126.000 -127.000 

Jeugdhulp 9.637.000 9.434.000 203.000 

Leerlingenvervoer 385.000 550.000 -165.000 

Totaal 23.484.000 21.590.000 1.894.000 

Reserve sociaal domein 6.302.000 

2017 (Bron: concept 4e Kwarap 

2016) 

Budget Verwachte 

realisatie 

Resultaat 

WMO oud 5.963.000 4.932.000 1.031.000 

WMO nieuw 5.231.000 6.253.000 -1.022.000 

Eigen bijdragen WMO oud en 

nieuw 

-550.000 -550.000 0 

Porthos (incl gebiedsteams) 2.356.000 2.356.000 0 

Jeugdhulp 8.742.000 9.232.000 -490.000 

Leeringenvervoer 346.000 549.000 -203.000 

Totaal 22.088.000 22.772.000 -684.000 

Besluit onttrekking reserve t.b.v. extra formatie Porthos -431.300 

Reserve sociaal domein 5.186.700 



 
 
 
 

      

 

 

     

  

                

  

      

 

 

     

  

  

      

 

 

     

  

  

2018 (Bron: concept 4e Kwarap 

2016) 

Budget Verwachte 

realisatie 

Resultaat 

WMO oud 5.960.000 5.759.000 201.000 

WMO nieuw 5.169.000 6.249.000 -1.080.000 

Eigen bijdragen WMO oud en 

nieuw 

-550.000 -550.000 0 

Porthos (incl gebiedsteams) 2.338.000 2.338.000 0 

Jeugdhulp 8.820.000 9.232.000 -412.000 

Leeringenvervoer 349.000 549.000 -200.000 

Totaal 22.086.000 23.577.000 -1.491.000 

Besluit onttrekking reserve t.b.v. extra formatie Porthos -379.200 

Reserve sociaal domein 3.316.500
�

2019 (Bron: concept 4e Kwarap 

2016) 

Budget Verwachte 

realisatie 

Resultaat 

WMO oud 5.995.000 5.801.000 194.000 

WMO nieuw 5.171.000 6.249.000 -1.078.000 

Eigen bijdragen WMO oud en 

nieuw 

-550.000 -550.000 0 

Porthos (incl gebiedsteams) 1.762.000 1.762.000 0 

Jeugdhulp 8.884.000 9.232.000 -348.000 

Leeringenvervoer 353.000 549.000 -196.000 

Totaal 21.615.000 23.043.000 -1.428.000 

Reserve sociaal domein 1.888.500
�

2020 (Bron: concept 4e Kwarap 

2016) 

Budget Verwachte 

realisatie 

Resultaat 

WMO oud 6.031.000 5.844.000 187.000 

WMO nieuw 5.157.000 6.249.000 -1.092.000 

Eigen bijdragen WMO oud en 

nieuw 

-550.000 -550.000 0 

Porthos (incl gebiedsteams) 1.759.000 1.759.000 0 

Jeugdhulp 8.886.000 9.142.000 -256.000 

Leeringenvervoer 356.000 549.000 -193.000 

Totaal 21.639.000 22.993.000 -1.354.000 

Reserve sociaal domein 534.500
�



  
 

    
 

 
 
 

               
             

           

 

 
   

 
   

  
 

  
 

 

 

 
   

 
   

  
 

  
 

 

     

 
   

 
   

  
 

  
 

Bijlage II 

Rijksbijdragen Meicirculaire 2017 (Wmo en Jeugd) 

meicirculaire 2017 

Gemeente Gemeente Integratie- Wmo 2015 Jeugd Totaal 
code 0718 naam uitkering Wmo Rijksbijdragen 

Vlissingen t.b.v. begroting 
sociaal domein 

2017 4.272.432 6.075.451 9.353.931 19.701.814 

2018 4.318.438 6.192.558 9.092.121 19.603.117 

2019 4.318.438 6.122.525 9.092.135 19.533.098 

2020 4.354.622 6.149.595 9.157.826 19.662.043 

2021 4.532.107 6.139.578 9.208.971 19.880.656 

2022 4.532.107 6.129.770 9.208.968 19.870.845 

verschil 2017-2022 259.675 54.319 -144.963 169.031 

decembercirculaire 2016 

Gemeente Gemeente Integratie- Wmo 2015 Jeugd Totaal 
code 0718 naam uitkering Wmo Rijksbijdragen 

Vlissingen t.b.v. begroting 
sociaal domein 

2017 4.152.029 5.887.200 9.211.408 19.250.637 

2018 4.152.029 5.777.802 9.245.184 19.175.015 

2019 4.152.029 5.708.823 9.245.197 19.106.049 

2020 4.187.513 5.694.895 9.246.657 19.129.065 

2021 4.361.548 5.685.026 9.296.036 19.342.610 

2022 4.361.548 5.685.026 9.296.036 19.342.610 

verschil 2017-2022 209.519 -202.174 84.628 91.973 

Verschil meicirculaire 2017 tov decembercirculaire 2016 

Gemeente Gemeente Integratie- Wmo 2015 Jeugd Totaal 
code 0718 naam uitkering Wmo Rijksbijdragen 

Vlissingen t.b.v. begroting 
sociaal domein 

2017 120.403 188.251 142.523 451.177 

2018 166.409 414.756 -153.063 428.102 

2019 166.409 413.702 -153.062 427.049 

2020 167.109 454.700 -88.831 532.978 

2021 170.559 454.552 -87.065 538.046 

2022 170.559 444.744 -87.068 528.235 

NB: er dient nog nader bezien te worden in hoeverre deze voordelige (Wmo) en nadelige 
(Jeugd) effecten ook daadwerkelijk een effect hebben op de begrote lasten. Met andere 
woorden: wat is het netto effect op de meerjarenbegroting Sociaal Domein? 




