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Hoofdstuk 1.  Inleiding en stand van zaken sociaal domein 
 

Inleiding 
Voor u ligt de korte financiële najaarsrapportage 2017. Deze rapportage geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 2017 aan de hand van de 
werkelijke cijfers tot en met oktober 2017. 
 
In de korte financiële najaarsrapportage is geen rekening gehouden met de resultaten in het sociaal domein in 2017. De stand van zaken van het sociaal domein wordt 
verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht. In hoofdstuk 2 is een totaaloverzicht van de financiële verschillen opgenomen met een korte toelichting.  
 

De najaarsrapportage geeft voor begrotingsjaar 2017 het volgende financiële beeld: 
 

 
 
Het verwacht overschot voor 2017 bedraagt € 245.472.  
 
 
 

Saldo begroting 2017 n.a.v. zomernota  € 230.504

Mutaties n.a.v. najaarsrapportage 2017:  

- Lagere kosten schuldhulpverlening € 10.000

- Hogere kosten participatie en re-integratie € -40.000

- Hogere bijdrage GGD € -13.700

- Lagere bijdrage VRU € 17.000

- Lagere kosten beleid en uitvoering economische zaken € 10.000

- Hogere personeelskosten (ziekteverzuim/minder interne toerekening grondexploitaties) € -100.000

- Hogere opbrengsten gemeentelijke belastingen € 91.000

- Algemene  uitkering  septembercirculaire 2017 aanvulling 2017 € -45.500

- Algemene  uitkering  septembercirculaire 2017 aanvulling voor vergunninghouders € 75.300

- Algemene  uitkering  septembercirculaire 2017 aanpassing 2016 € -28.720

- Hoger voordelig renteresultaat € 25.000

- Overige aanpassingen € 14.588

Totaal mutaties najaarsrapportage 2017 € 14.968

Verwacht overschot begrotingsjaar 2017 (na verwerking najaarsrapportage 2017) € 245.472
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Voordelen en nadelen 
In de najaarsrapportage 2017 zitten voor- en nadelen. De voordelen zijn bijvoorbeeld de hogere opbrengst gemeentelijke belastingen en het renteresultaat. Nadelen zijn 
onder andere de hogere kosten voor participatie en re-integratie en de personeelskosten van de organisatie als gevolg van een hoog ziekteverzuim en minder interne 
toerekening aan grondexploitaties. 
 

Stand van zaken sociaal domein 
 
Stijgende zorgkosten 
In lijn met de landelijke ontwikkelingen, is in 2017 in de regio Amersfoort en gemeente Woudenberg sprake van een toename van de uitgaven van de zorgkosten. In 
vergelijking met het verwachte tekort van alle gemeenten in de regio, wijkt de gemeente Woudenberg niet af van het gemiddelde tekort. Sommige gemeenten worden 
geconfronteerd met een hoger tekort, bij anderen wordt een lager tekort geprognosticeerd. De oorzaken kunnen wel voor iedere gemeente anders zijn; denk aan de 
effecten van de risicoverevening, demografische ontwikkelingen en de wijze waarop de toegang georganiseerd is. Dit vraagt in de regionale samenwerking een nadere 
analyse voor duiding maar heeft mogelijk ook een verschillende uitwerking aan maatregelen tot gevolg. Omdat het huidige beeld van de zorguitgaven voor de gemeente 
Woudenberg en de andere regiogemeenten nog veel onzekerheden kent en nog zal fluctueren, worden hier in deze najaarsrapportage nog geen consequenties aan 
verbonden en zal het definitieve resultaat verwerkt worden in de jaarrekening. Wel hechten wij eraan in deze rapportage –met oog op de omvang ervan- nader in te gaan 
op het verwachte tekort. 
 
Naar aanleiding van in het najaar verstrekte gegevens, is het beeld ten tijde van de opstelling van de najaarsnota dat de kosten 2017 van de regionaal ingekochte zorg 
tussen de € 450.000 en € 550.000 hoger uitvallen dan dat begroot is. Daarbij is het de verwachting dat de zorgkosten ook de komende jaren hoger zullen uitvallen. Bij het 
opstellen van de gemeentelijke begroting 2018-2021 is al met een deel van dit tekort rekening gehouden. Op basis van de zorgcijfers die in juli 2017 bij ons bekend waren, 
is bij de berekening van het gemiddelde tekort van € 225.000 namelijk reeds rekening gehouden met een regionaal tekort op de begrote zorgkosten van € 3 miljoen. Dit is 
echter een aanzienlijk lager regionaal tekort dan waar ten tijde van opstelling van deze najaarsnota sprake van lijkt te zijn. 
 
Onzekerheden 
Naar aanleiding van de ontvangen gegevens, is gestart met het analyseren van deze gegevens en het toetsen van de veronderstellingen en de data die hieraan ten 
grondslag liggen. Dit proces is nog niet voltooid. Wel ontstaat een beeld van de inkooppercelen/producten waar overschrijdingen te verwachten zijn en kan op enkele 
onderdelen een duiding van de oorzaak worden gegeven. 
  
Bovengenoemd bedrag is een prognose waar kanttekeningen bij te maken zijn. Zo wordt uitgegaan van een bepaald percentage van verzilvering van de regionaal 
ingekochte zorg welke zowel hoger als lager uit kan pakken. Daarnaast is het financiële beeld gebaseerd op tussentijdse verwachtingen van (een deel van) de 
zorgaanbieders en dus niet op (afdoende) harde gegevens. Er is te weinig adequaat vergelijkingsmateriaal uit eerdere jaren beschikbaar om deze verwachtingen goed te 
duiden. Daar waar dit mogelijk is en vooruitlopend op nadere, meer betrouwbare informatie, willen wij op korte termijn lokale maatregelen nemen om de beheersbaarheid 
van de zorgbudgetten te verbeteren. Hieronder gaan we hier nader op in. 
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Welk beeld tekent zich af? 
Was in de zorggebruikcijfers 2016 al een stijgende zorgvraag te zien bij jeugd; deze trend zet zich in 2017 voort en verbreedt zich naar de Wmo. Dit beeld beperkt zich niet 
tot de gemeente Woudenberg of de regio. Veel gemeenten in Nederland zien zich eveneens geconfronteerd met tekorten. De vraag naar zorg is gegroeid en in de cijfers 
menen wij te zien dat de trajecten intensiever en langduriger zijn dan voorheen.  
 
Zo zien we in de data een toename van jongvolwassenen (18-35 jaar) met een intensieve ondersteuningsvraag voor specialistische begeleiding. Het team van de Kleine 
Schans herkent deze zorgvraag. Een eenduidige oorzaak hiervan is nog onbekend. Mogelijk speelt de extramuralisering van de GGZ, het langer zelfstandig thuis blijven 
wonen van ouderen evenals het laagdrempelige karakter van het team de Kleine Schans een rol, hetgeen zou kunnen duiden op een transformatiebeweging die wij graag 
willen zien. Om met zekerheid iets over de gewenste beweging te kunnen zeggen, zijn meerjarige ervaringscijfers noodzakelijk.  
 
Voor de percelen jeugd geldt dat de grootste overschrijdingen verwacht worden op: 

 Ambulante opvoed- en opgroeihulp  

 Ambulante dienstverlening jeugd (waaronder ambulante begeleiding, ambulante behandeling jeugd GGZ) 

 Dagactiviteiten jeugd 

 Dyslexie  

 Landelijk ingekochte zorg voor jeugd 

 Respijtzorg/logeren jeugd 

 Essentiële functies 

 Hoog specialistische jeugd GGZ 

De oorzaken van de overschrijdingen op de percelen jeugd moeten in overleg met onder meer het team de Kleine Schans, scholen en huisartsen nader in beeld worden 
gebracht.  
 
Er is in 2017 een toename waarneembaar van het product “Ondersteuning bij gedrag” (valt binnen perceel ambulante dienstverlening). Dit gaat volgens het team de Kleine 
Schans vooral om gedragsproblemen bij ADHD, autisme, e.d. Een belangrijke signaleringsrol hiervoor is weggelegd voor het onderwijs.  
 
Gezien de grote regionale component op diverse percelen jeugd en de relatie met externe verwijzers vragen de overschrijdingen op deze percelen nadrukkelijk aanvullend 
onderzoek in samenwerking met regiogemeenten en lokale partners. Uit de meest recente gegevens van doorverwijzingen, is namelijk (onder meer) het volgende beeld te 
halen: 

 van de lopende zorgtrajecten is het grootste deel na doorverwijzing door het team de Kleine Schans tot stand gekomen (46%), gevolgd met doorverwijzingen door 

huisartsen (16%); 

 het team de Kleine Schans verwijst met name door naar ambulante behandeling jeugd GGZ en naar dagactiviteiten voor volwassenen; 

 de helft van alle doorverwijzingen door huisartsen betreft doorverwijzingen naar ambulante behandeling jeugd GGZ; 

 een groot deel (bijna 70%) van de doorverwijzingen door het samenwerkingsverband van de scholen is naar ‘begeleiding jeugd’. 
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Financieel  
Inkomsten gedaald 
In acht moet worden genomen dat sinds de overheveling van de verantwoordelijkheden van Rijks- naar gemeentelijk niveau het budget dat gemeenten voor de uitvoering 
van de zorgtaken krijgen, verlaagd is. Onderstaande grafiek geeft hier een beeld van. 
 

 
 
Zoals in de bovenstaande grafiek zichtbaar is, zijn de totale inkomsten in het sociaal domein gedaald sinds 2015 terwijl de uitgaven (naar verwachting) stijgen. Hierbij is voor 
de uitgaven 2018 de prognose van 2017 gehanteerd; vandaar de gelijkblijvende lijn. 
 
Maatregelen 
Uit navraag blijkt dat de overschrijdingen op sommige onderdelen wel en op sommige onderdelen juist niet overeen komen met de beelden vanuit het team de Kleine 
Schans en/of landelijke ontwikkelingen. Om bovengenoemde redenen hechten wij groot belang aan het nader analyseren van de gegevens die ten grondslag liggen aan de 
huidige prognose. Binnen de regio zijn inmiddels afspraken gemaakt over deze gedegen analyse. Ook is binnen de regio afgesproken een businesscase op te stellen, 
waarvan mogelijk te treffen maatregelen onderdeel zijn. Deze businesscase wordt eind van het eerste kwartaal 2018 opgeleverd. 
 
De gemeente Woudenberg ziet zich – gezien de omvang van het verwachte tekort - genoodzaakt daarop vooruitlopend een aantal eerste maatregelen te treffen met als 
doel de kosten beter te beheersen. Deels zijn onderstaande maatregelen in regionaal verband ingezet naar aanleiding van signalen omtrent de verwachte tekorten eerder 
dit jaar. Opgemerkt dient te worden dat deze maatregelen in overleg met samenwerkingspartners zoals huisartsen, onderwijs en het team de Kleine Schans uitgevoerd 
dienen te worden.  
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 Versterking regie op casusniveau door het team de Kleine Schans. Door de casusregie te versterken willen we de effectiviteit en de efficiëncy van de ingezette trajecten 

(bij een deel van de casus, in ieder geval daar waar sprake is van meervoudige of zwaardere problematiek) verbeteren. Bovendien wordt als tijdelijke maatregel 

ingesteld dat de benodigde inzet bij dergelijke trajecten in beginsel iedere drie maanden opnieuw wordt overwogen. Decentralisatieprincipes zoals ‘zorgen dat’ in 

plaats van ‘zorgen voor’, demedicalisering/normalisering worden zoveel mogelijk toegepast. Daar waar van toepassing wordt door de coördinator scherp getoetst of 

opschaling nodig is of dat de teamleden zelf de begeleiding ter hand kunnen nemen. 

 Versterking van de toegang via het team de Kleine Schans. De toegang tot zorg wordt integraler: medewerkers van de frontoffice hebben kennis in de volle breedte van 

het sociaal domein, intensievere samenwerking met partners uit de sociale basisinfrastructuur zoals jeugdpunt, maatjesproject/vrijwilligers en de wijkagenten en er 

worden spreekuren gehouden op locatie, zoals bij scholen en in het cultuurhuis. 

 De grens tussen zorg die onder de Jeugdwet/Wmo en onder de Wet Langdurige Zorg valt, wordt scherp bewaakt en toegepast. De Wet Langdurige Zorg is een 

voorliggende voorziening en inzet vanuit de Wmo of de Jeugdwet zal bij twijfel alleen worden ingezet na een afwijzing op een aanvraag in het kader van de Wet 

Langdurige Zorg. 

 Er wordt een lokale voorziening dagactiviteiten voor volwassenen ontwikkeld (reeds in gang gezet), waardoor de vervoerskosten kunnen worden beperkt. 

 Onderzocht wordt welke voorliggende, algemeen toegankelijke, preventieve voorzieningen gemist worden die passend zijn voor de doelgroepen en het beroep op 

‘zwaardere/geïndiceerde’ voorzieningen doet afnemen. Dit in overleg met het team de Kleine Schans. Ook andere doorverwijzers zoals huisartsen en het onderwijs 

worden hierbij betrokken. 

 Om de toenemende vraag naar dyslexiezorg beter te monitoren en zo mogelijk te verminderen, wordt vanaf begin 2018 op projectbasis een poortwachtersfunctie 

ingezet voor dyslexiezorg. Zowel de aanmeldingen als de doorlooptijden van de zorg wordt extra getoetst door deze functionaris.  

 De inzet van de voorpostfunctionaris GGZ (nu in de pilotfase) wordt bij positief resultaat gecontinueerd. Bezien wordt in hoeverre deze functie kan doorgroeien naar 

een functie vergelijkbaar als de POH-er (praktijkondersteuner huisartsen), die laagdrempelige, kortdurende GGZ-zorg kan bieden vanuit huisartsenpraktijken.  

 
Zoals aangegeven in de begroting 2018-2021 wordt een onderzoek gestart naar de inrichting van de zorgadministratie in de toekomst. Het onderzoek richt zich met name 
op het professionaliseren van de governancestructuur ten aanzien van de zorgadministratie. De positie van de gemeente Woudenberg als gesprekspartner voor het 
optimaliseren van de zorgadministratie moet hiermee versterkt worden.  
 
De najaarsrapportage wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december 2017.  
 
Burgemeester en wethouders van Woudenberg 
 
 
 
drs. S.M.T. van der Marck T. Cnossen 
Secretaris Burgemeester 
 



Hoofdstuk 2 :  Financiële najaarsrapportage 2017 gemeente Woudenberg
Saldo primitieve begroting 2017  € 79.660 positief

Aanpassing zomernota € 150.844 positief

Totaal aanpassingen n.a.v. de najaarsrapportage € 14.968 positief

Saldo begroting 2017 na najaarsrapportage € 245.472 positief

versie 8 nov 2017

Programma 1 Samenleving

product betreft bedrag voordeel / nadeel
% van het 

budget
toelichting

invloed op 

begrotings-

resultaat

incidenteel/structureel

Cultuur en sport Subsidies 8.000 V -
Op de budgetten subsidies en bijdragen van sport en cultuur wordt in totaal € 8.000 overgehouden. Een 

gedeelte hiervan heeft betrekking op de afrekening 2016.
ja Incidenteel

Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening 10.000 V 23,26%
Het aantal mensen dat een beroep op schuldhulpverlening doet neemt af. Daarentegen stijgt het beroep 

op schuldhulpmaatjes.

ja
Incidenteel

Re-integratie Re-integratie -40.000 N 28,34%

Het aantal ingezette instrumenten zoals loonwaardebepalingen en jobcoaching stijgt. Dit blijft naar 

verwachting de komende jaren verder stijgen, vanwege het groeiende beroep van jongeren uit het VSO 

en praktijkonderwijs op ondersteunende instrumenten bij het vinden en behouden van werk.

ja
Incidenteel, is al structureel 

verwerkt in begroting 2018

Overige kosten bijstand Uitvoeringskosten -50.000 N -

In de zomernota is vanuit de post overige bijstand € 75.000 overgeheveld naar re-integratie kosten. Extra 

uitvoeringskosten intern en de backoffice vanuit Barneveld zorgen nu echter voor hogere 

uitvoeringskosten. Ook de werkzaamheden voor statushouders vragen extra inzet. Hier staat een extra 

uitkering (zie algemene uitkering) tegenover. 

ja Incidenteel

Werk en inkomen Vangnetuitkering 2017 50.000 V 3,40%

Op basis van de definitieve BUIG-uitkering 2017 hebben we een eerste berekening gemaakt van de aan 

te vragen vangnetregeling. De verwachting is dat wij voor de BUIG-uitkering inclusief vangnet € 50.000 

meer uitgekeerd krijgen dan begroot.

ja Incidenteel

Gezondheidszorg GGD -13.700 N 3,20%
Extra bijdrage GGD conform begrotingswijziging van de GGD. Een deel van € 10.000 betreft GGD-

werkzaamheden voor statushouders.

ja Incidenteel, is al structureel 

verwerkt in begroting 2018

Programma 3 Veiligheid

product betreft bedrag

voordeel / nadeel
% van het 

budget
toelichting

invloed op 

begrotings-

resultaat incidenteel/structureel

Veiligheid VRU bijdrage 2016 17.000 V 2,7% Afrekening kosten 2016 door VRU. ja Incidenteel



Programma 4 Ontwikkeling

product betreft bedrag

voordeel / nadeel
% van het 

budget
toelichting

invloed op 

begrotings-

resultaat incidenteel/structureel

Economische zaken Beleid en uitvoering 10.000 V 44%
Stuurgroep "Woudenberg werkt samen" is tweede helft 2017 gestart met activiteiten. Dit leidt tot 

minder uitgaven dan voorzien in deze opstartfase.
ja Incidenteel

Programma 5 Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering

product betreft bedrag

voordeel / nadeel
% van het 

budget
toelichting

invloed op 

begrotings-

resultaat incidenteel/structureel

Vennootschapsbelasting Te betalen belasting 2017 -77.500 N - Deze vpb is een inschatting van de te betalen belasting 2017. 

nee, loopt via 

reserve 

grondbedrijf

Structureel

HRM Personeelskosten -50.000 N -

Het ziekteverzuimpercentage is gestegen van 2% naar het landelijk gemiddelde van 4,7 %. Dit brengt, 

samen met zwangerschapsverlof van 3 medewerkers, extra kosten voor vervanging met zich mee. In de 

begroting 2018-2021 is hiermee al rekening gehouden. Dit is nu ook verwerkt in het jaar 2017. 

ja
Incidenteel, is al structureel 

verwerkt in begroting 2018

HRM Uren naar grondexploitaties -50.000 N -

De verwachting is dat in 2017 minder interne uren naar de grondexploitaties worden toegerekend. Dit 

als gevolg van extra inzet op lijnwerkzaamheden (zoals  Bestemmingsplan Bebouwde Kom). In de 

begroting 2018-2021 is rekening gehouden met minder toerekening van interne uren aan 

grondexploitaties.

ja
Incidenteel, is al structureel 

verwerkt in begroting 2018

Grond natuurterrein spoorzone Verkoop deel natuurterrein 23.436 V - Verkoop deel natuurterrein spoorzone. nee Incidenteel

Grond natuurterrein spoorzone Afboeken van boekwaarde -23.436 N - Afboeken van boekwaarde. nee Incidenteel

6. Algemene dekkingsmiddelen

product betreft bedrag

voordeel / nadeel
% van het 

budget
toelichting

invloed op 

begrotings-

resultaat incidenteel/structureel

Algemene uitkering Algemeen deel algemene uitkering -45.500 N 0,6% Septembercirculaire 2017. ja Incidenteel

Algemene uitkering DU-uitkeringen algemene uitkering 75.300 V 0,9% Septembercirculaire 2017 - statushouders. ja Incidenteel

Algemene uitkering
Deel sociaal domein (participatie zie ook progr. 

1) = aanpassing in het sociaal domein
-2.853 N -

Septembercirculaire 2017. ja Incidenteel

Algemene uitkering Algemeen deel 2016 -28.720 N Septembercirculaire - afrekening algemene uitkering 2016. ja Incidenteel

Onroerende zaakbelasting Ozb woningen 10.000 V 0,6%
€ 6.000 van voorgaande jaren. ja Incidenteel

Onroerende zaakbelasting Ozb eigenaar niet-woningen 36.000 V 9,9%
€ 11.000 van voorgaande jaren. Overige door te lagen raming, is bij de begroting 2018-2021 

gecorrigeerd. 

ja Incidenteel

Hondenbelasting Inkomsten hondenbelasting 11.000 V 18,3% Extra door volledige huis-aan-huis-controle 2016 (€ 8.000 naheffing 2016). ja Incidenteel

Toeristenbelasting Inkomsten toeristenbelasting 34.000 V 17,3% Definitieve afrekening toeristenbelasting 2016. ja Incidenteel

Treasury Rente voordeel 25.000 V 11,5% Extra voordeel op rentekosten langlopende en kortlopende geldleningen. ja Incidenteel

Dividend Hogere dividend opbrengst  Vitens 9.441 V 32,6% Hogere dividend opbrengst van met name Vitens. ja Incidenteel

Reserves

product betreft bedrag

voordeel / nadeel
% van het 

budget
toelichting

invloed op 

begrotings-

resultaat incidenteel/structureel

Reserves Algemene reserve grondbedrijf 77.500 V n.v.t. Dekking voor te betalen vpb 2017. nee Structureel

Totaal aan wijzigingen in deze tussenrapportage 14.968 Voordelig


