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Geachte raads- en commissieleden,
De rekenkamercommissie biedt u hierbij haar onderzoeksrapport “Voorspelbaarheid WMOuitgaven” aan.
Het onderzoek is uitgevoerd door Atlas voor gemeenten en heeft plaatsgevonden in de periode
juni tot november 2014.
Het betreft ingewikkelde materie, waardoor finetuning - ook met de ambtelijke organisatie en extra
inzet van de leden van de rekenkamercommissie, veel meer dan normaal - nodig was en voor
enige vertraging heeft gezorgd.
Na afronding van het rapport heeft de rekenkamercommissie dit voor een bestuurlijke reactie
voorgelegd aan het college. De rekenkamercommissie heeft de bestuurlijke reactie op 26 maart
2015 ontvangen en u treft deze bijgaand aan.
De rekenkamercommissie dankt het college voor haar de reactie. Zij is verheugd te zien dat het
college de aanbevelingen, op één na, overneemt.
De rekenkamercommissie hoopt dat het voorliggende rapport een positieve bijdrage levert aan het
grip krijgen en houden op de WMO-uitgaven.

De voorzitter van de rekenkamercommissie,
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1

Aanleiding
Vanaf 1 januari 2015 zullen de verantwoordelijkheden (en de uitgaven) van
gemeenten op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) fors toenemen. De Wmo is gericht op het stimuleren van participatie
in de samenleving en het bieden van ondersteuning bij zelfredzaamheid.
Najaar 2014 vallen hier onder andere de huishoudelijke hulp,
vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en welzijnsbeleid onder. Dit
wordt uitgebreid met onder andere individuele en groepsbegeleiding
(dagbesteding). Hierdoor groeit het aantal mensen dat voor zorg en
ondersteuning op de gemeente is aangewezen fors.
Gemeenten krijgen binnen de nieuwe Wmo relatief veel vrijheid om de zorg
zo te organiseren dat het beter aansluit bij de vraag van de mensen die deze
zorg nodig hebben. Tegelijkertijd wordt het (landelijke) budget kleiner
vanuit de gedachte dat gemeenten de zorg beter en efficiënter kunnen
inrichten dan in de huidige situatie het geval is. Voor de inrichting van het
Wmo-beleid van een gemeente is inzicht in de omvang van de vraag, de
uitgaven en de mogelijkheden om dit met beleid te sturen van groot belang.
De uitgaven aan de Wmo in Zoetermeer fluctueerden de afgelopen jaren
sterker en soms ook in een andere richting dan werd verwacht. Daarom stelt
de rekenkamercommissie van Zoetermeer zich de vraag in hoeverre de
ontwikkeling van de Wmo-uitgaven te voorspellen is en in hoeverre de
ontwikkeling van de uitgaven een autonoom proces is (dat vooral
samenhangt met trends in de bevolkingssamenstelling) of juist grotendeels
te beïnvloeden is door gemeentelijk beleid.
In dit onderzoek wordt getracht hier zo goed mogelijk antwoord op te
geven. Dit is gedaan door in de verschillende beleidsdocumenten te
bestuderen, een model te ontwikkelen dat verschillen in de vraag naar Wmo
per gemeente verklaart en op basis hiervan een inschatting te maken van
hoe de vraag naar Wmo zich zou kunnen ontwikkelen met en zonder
beleidsveranderingen. De modellen zijn gepresenteerd in twee
bijeenkomsten met ambtenaren van de gemeente Zoetermeer en aan de
hand daarvan verder verbeterd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen
juni en begin oktober 2014.
Het onderzoek start met een analyse van verschillende beleidsdocumenten
van de gemeente op het gebied van de Wmo (hoofdstuk 2) met als doel de
7
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beleidsvorming in de afgelopen jaren in beeld te krijgen. Hierbij wordt
specifiek gekeken naar de rol die de gemeenteraad hierbij heeft gehad en hoe
de informatievoorziening is geweest omtrent de Wmouitgaven.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de veranderingen in de Wmo per 1
januari 2015 en welke kansen en risico’s er voor gemeenten ontstaan. Wat
betekenen de veranderingen in de Wmo voor de uitgaven van de gemeente
Zoetermeer en hoe verhoudt zich dat tot het budget dat vanuit het Rijk
beschikbaar wordt gesteld?
In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd van modellen die de
relatie tussen (bevolkings-)kenmerken van gemeenten en de relatieve vraag
naar Wmo-zorg in kaart brengen. Daarbij wordt ook ingezoomd op de
situatie in Zoetermeer.
In hoofdstuk 5 wordt ten slotte op basis van trends en prognoses over die
bevolkingskenmerken een inschatting gemaakt van hoe de vraag naar Wmozorg in Zoetermeer zich ontwikkelt bij ongewijzigd beleid. Vervolgens
wordt deze ontwikkeling vergeleken met de mogelijke effecten van beleid.
Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van het effect van niet of
nauwelijks beïnvloedbare factoren en van beleidseffecten, en hoe die twee
zich tot elkaar verhouden.

8
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2

Wmo-beleid in Zoetermeer (2006-2014)
Op basis van de beschikbare documenten is het beeld dat de beleidsvorming
rond de Wmo in Zoetermeer relatief goed op orde is. De laatste jaren zijn
door de gemeente uitgebreide en heldere beleidsplannen opgesteld.
De belangrijkste daarvan zijn:
‘Zorgzaam Zoetermeer’. Beleidskader Wet maatschappelijke
ondersteuning (oktober 2006)
‘Meedoen
in
Zoetermeer’.
Meerjarenbeleidskader
Wet
maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 (juli 2008)
‘Zorgen dat het werkt’. Wmo-meerjarenbeleidsplan 2012-2015
(november 2012)
Beleidsplan Wmo en Jeugdzorg 2015 ‘Zorg in Zoetermeer voor
elkaar’ (juni 2014, concept)
1

Deze beleidsplannen zijn alle te kwalificeren als uitgebreid, veelomvattend
en helder. Belangrijk is ook dat ze steeds tijdig zijn opgeleverd. Hierdoor is
de gemeenteraad in staat gesteld om zijn kaderstellende rol te vervullen.
Als we meer specifiek kijken naar de inhoud van de diverse beleidsplannen,
is ons oordeel niet minder positief. De belangrijkste beleidsdoelstellingen
zijn in de beleidsplannen, en ook in de overige documenten uit de planningen controlcyclus (o.a. Meerjarenbegroting), helder geformuleerd. De
‘kanteling’ die de gemeente Zoetermeer voor ogen staat is helder geduid.
Ook hier is de gemeenteraad goed in de gelegenheid gesteld zijn
kaderstellende taak uit te oefenen.
Ten aanzien van de controlerende taak van de gemeenteraad rond het
Wmo-beleid wordt de Raad van Zoetermeer goed bediend door het college.
De Raad is de afgelopen jaren gedetailleerd geïnformeerd over
ontwikkelingen en cijfermatige informatie rond (het gebruik van)
Wmovoorzieningen. Aan de hand van enquêtes, onderzoeken en
benchmarks (SGBO) is voor de Raad ook meer inhoudelijke informatie
beschikbaar.
Opvallend is de diepgaande betrokkenheid van de Zoetermeerse
gemeenteraad bij de inrichting en uitvoering van het Wmo-beleid. Met de
1

Latere versies zijn niet in het onderzoek betrokken
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instelling van een eigen technische commissie, de Tijdelijke Technische
Werkgroep Wmo-beleid (TTWG Wmo), accentueert de gemeenteraad al
enige jaren zijn betrokkenheid bij het welzijnsbeleid in de gemeente in een
periode van grote, ingrijpende veranderingen.
Alles bij elkaar is gebleken dat de gemeenteraad van Zoetermeer goed in de
gelegenheid wordt gesteld om zijn kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rollen te spelen als het gaat om de modernisering
van het Wmo-beleid.

2.1

Knelpunt: financiële sturing

Zoals meer gemeenten worstelt ook de gemeente Zoetermeer met lastig te
voorspellen Wmo-uitgaven. De gemeente heeft hier de afgelopen jaren veel
aandacht aan besteed. Ook hierbij is de gemeenteraad nauw betrokken. Er is
binnen de gemeente een grote behoefte aan grip op Wmo-uitgaven. In
Zoetermeer is tot eind 2014 gewerkt met een open eind regeling.
Het inschatten van de Wmo-uitgaven is omgeven met veel onzekerheden.
Het gaat daarbij onder andere om:
• Rijksbeleid dat aan voortdurende verandering onderhevig is
• Ontwikkeling in Rijksbudgetten
• De effecten van aanbestedingen (veelal positief)
• Effecten van beleidswijzigingen (de ‘kanteling’)
De (historische) kosten voor de individuele voorzieningen zijn in
Zoetermeer goed en gedetailleerd in beeld. Na jaren van forse groei
(20092012) voorzag het college aanzienlijke tekorten vanaf 2013 (zie tabel
2.1). Dit was de aanleiding om eind 2012 aanzienlijke besparingen voor te
stellen rond de individuele voorzieningen (raadsbesluit ‘Besparingen
individuele voorzieningen’, november 2012). Deze voorstellen zijn
voorbereid door een onderzoek van Deloitte (‘Eindrapportage quick scan
Wmo individuele voorzieningen’, augustus 2012). Bij de uiteindelijke
vaststelling van de besparingen is de Gemeenteraad zeer nauw betrokken
geweest.
Groot was echter de verbazing toen eind 2013 bleek dat de uitgaven bij de
individuele voorzieningen over 2013 sterk waren achtergebleven bij de

10

Voorspelbaarheid van de Wmo-uitgaven in Zoetermeer [Atlas voor gemeenten]

prognoses en ook lager waren dan in 2012. Het resultaat was dat in 2013
aanzienlijke meevallers te noteren waren op het Wmo-beleidsterrein (zo’n €
3 miljoen). Deze onverwachte ontwikkeling is een van de achtergronden
voor het onderhavige onderzoek.
Tabel 2.1 Uitgaven Wmo 2009 – 2014: begroot en feitelijk
2009

2010

2011

2012

2013

20142

Begroot

13,2

13,3

14,6

15,8

18

16,5

Feitelijk

13,5

14,3

15,1

17,1

15,1

13,8

Verschil

-0,3

-1

-0,5

-1,3

2,9

2,7

Als %
begroot

-2,3%

-7,5%

-3,4%

-8,2%

16,1%

16,4%

Bron: diverse stukken gemeente Zoetermeer

2.2

Prognoses: de huidige situatie

Op dit moment worden de Wmo-uitgaven geprognosticeerd op basis van de
volgende gegevens:
• Ervaringsgegevens
• Inschatting van beleidseffecten
• Inschatting van autonome groei
3

Ervaringsgegevens
De gemeente heeft de beschikking over gedetailleerde ervaringscijfers van
de afgelopen jaren. Ten aanzien van de huishoudelijke hulp beschikt de
gemeente bijvoorbeeld over uitgebreide (maand)cijfers van het aantal
geleverde uren, onderverdeeld naar aanbieder. Op basis van deze
ervaringscijfers kunnen gedetailleerde prognoses worden gemaakt. Trends
zijn goed te volgen, zowel in aantallen als verschuivingen per aanbieder.

2

Verschil tussen begrote en inschatting verwachte uitgaven in 2014
Gebaseerd op de memo ‘Onderzoeken onderbouwing Wmo-prognoses en inkomenseffecten
Wmo-besparingen’ (april 2013), alsmede nadere ambtelijke informatie (juli 2014).

3
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Beleidseffecten
De gemeente maakt ook een inschatting van de effecten van
beleidswijzigingen op centraal of lokaal niveau. Denk aan de verhoging van
de eigen bijdrage of de effecten van de kanteling (de invoering van het
‘brede vraagverhelderingsgesprek’). De gemeente vindt het echter zeer lastig
om deze effecten te kwantificeren.
Op basis van de rapportage van Deloitte gaat de gemeente uit van een
jaarlijkse autonome groei van vier procent. Dit percentage is voornamelijk
gebaseerd op de verwachte groei van het aantal 65-plussers in Zoetermeer.
De gemeente geeft aan dat met name de effecten van beleid moeilijk te
kwantificeren zijn. Toch is men optimistisch over de mogelijkheden te
prognosticeren. Ambtelijk wordt ‘een steeds beter voorspellend vermogen’
verwacht. Waar dit optimisme op gebaseerd is, is niet helder.
4

In tabel 2.2 staan de begrote bedragen voor 2014, de prognose van de
uitgaven in 2014 op basis van de uitgaven tot nu toe en de afwijking tussen
beide. Tabel 2.3 laat de begrote uitgaven, de feitelijke uitgaven en het
verschil daartussen zien voor 2013.
Gebleken is dat de afwijking van 2013 vooral bij huishoudelijke hulp (HH)
en hulpmiddelen zit. Bij HH komt dit door minder uren en door een lagere
prijs per uur die weer is ontstaan door een gunstige aanbesteding en een
verschuiving van duurdere naar goedkopere hulp.

4

Memo over afhandeling motie 1311-34 ‘Wmo-ontwikkelingen op de voet volgen’.
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Tabel 2.2 Begrote en (huidige) prognose Wmo-uitgaven 2014 in Zoetermeer
(bedragen in € 1.000)
WMO 2014
Begroot
Prognose
Afwijking
A
B
C
D
E
F

HH en PGB
Hulpmiddelen
Regiotaxi
Woonvoorzieningen
Stelpost + amendement B
Overig
Subtotaal lasten

11.413
2.548
1.946
1.688
-304
1.872
19.163

9.090
1.600
1.588
1533
0
1.872
15.683

2.323
948
358
155
-304
pm
3.480

G
H

Baten CAK
Overig
Subtotaal baten

-2.582
-53
-2.635

-1.868
-53
-1.921

-714

Totaal

16.528

13.762

2.766

-714

Bron: Memo over afhandeling motie 1311-34 ‘Wmo-ontwikkelingen op de voet volgen’.

Tabel 2.3 Begrote en (huidige) prognose Wmo-uitgaven 2013 in Zoetermeer
(bedragen in € 1.000)
WMO 2013
Begroot
Feitelijk
Afwijking
A
B
C
D
E

HH en PGB
Hulpmiddelen
Regiotaxi
Woonvoorzieningen
Overig
Subtotaal lasten

10.926
3.107
1.765
1.518
2.914
20.229

9.628
2.205
1.636
969
2.886
17.323

1.298
902
129
549
28
2.906

G
H

Baten
Overig
Subtotaal baten

-2.217
-130
-2.347

-2.217
-130
-2.347

0
0
0

Totaal
Totaal (incl overig)

17.882
18.012

14.976
15.106

2.906
2.906

Bron: Memo over afhandeling motie 1311-34 ‘Wmo-ontwikkelingen op de voet volgen’.
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3

De Wmo vanaf 2015
Per 1 januari 2015 worden gemeenten – door de uitbreiding van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – verantwoordelijk voor een deel
van de zorg die op dit moment via de AWBZ wordt gefinancierd. In dit
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de veranderingen in de AWBZ
en de Wmo (3.1). Daarbij wordt een inschatting gemaakt van de nieuwe en
de totale doelgroep in 2015 in de gemeente Zoetermeer (3.2) en wordt er
een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven (3.3) in 2015.

3.1

Veranderingen in de AWBZ en Wmo

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die per 1 januari
2015 ingaat, maakt onderdeel uit van een bredere hervorming van de
langdurige zorg, zoals die nu via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) is geregeld. In tabel 3.1 staat een overzicht van de
veranderingen.
De huidige AWBZ wordt ‘opgeknipt’ in drie delen. De intramurale
ouderen- en gehandicaptenzorg gaat via de Wet langdurige zorg (een ‘kernAWBZ’) lopen. Een ander deel – 95% van de extramurale verpleging en
verzorging (bij mensen thuis) – wordt via de Zorgverzekeringswet (Zvw)
georganiseerd. De financiering van de intramurale geestelijke
gezondheidszorg, die gericht is op behandeling loopt het eerste jaar via de
Zvw, daarna via de AWBZ.
5

Een klein deel (5%) van de extramurale verzorging en verpleging en vrijwel
alle typen begeleiding (zowel individueel als in groepsverband) en
ondersteuning gaat naar de Wmo. Ook kortdurend verblijf (tijdelijk verblijf
in een instelling met als doel ontlasting van degene die thuis de persoon
verzorgt) komt onder de Wmo te vallen. De geestelijke gezondheidszorg
(ggz) komt, zoals aangegeven– voor zover op behandeling gericht – ook
onder de Zvw te vallen, met uitzondering van de inloopfunctie die onder de
Wmo komt.
6

7

5

Waarbij de patiënten wonen in instellingen.
Waarbij de patiënt niet in een instelling verblijft.
7
Uitzondering is de palliatieve begeleiding.
6
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Gemeenten worden via de Wmo ook verantwoordelijk voor de
ondersteuning van mantelzorg. Zogenaamde ‘centrumgemeenten’ (waar
Zoetermeer er niet één van is) krijgen hiernaast via de Wmo ook de
verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en de maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang en -begeleiding. In figuur 3.1 is dit schematisch
weergegeven.
Tabel 3.1 Veranderingen in de AWBZ
AWBZ-onderdeel

Naar

Intramurale verpleging en
verzorging

Wet langdurige zorg

Intramurale GGZ8 (gericht op
behandeling)

Zorgverzekeringswet

Extramurale verpleging

Wet langdurige zorg

Extramurale verzorging

95%: Wet langdurige zorg (indien
medisch/lichamelijke klachten)
5%: Wmo (indien verstandelijke of
zintuiglijke
handicap
of
psychiatrisch)

Extramurale begeleiding (groep,
individueel en vervoer)

Wmo

Extramuraal: kortdurend verblijf

Wmo

Inloopfunctie ggz

Wmo

Ondersteuning mantelzorg

Wmo

Beschermd wonen

Wmo (centrumgemeente)

Maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang en -begeleiding.

Wmo (centrumgemeente)
Bron: Ministerie van VWS, CPB

Deze hervormingen leiden tot een forse uitbreiding van de taken en
verantwoordelijkheden van gemeenten binnen de Wmo. De Wmo was en is
gericht op het stimuleren van participatie en het bieden van ondersteuning
8

Eerste jaar is nu via Zvw, daarna AWBZ.
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bij zelfredzaamheid. Binnen de huidige Wmo is huishoudelijke hulp het
belangrijkste onderdeel (afgemeten aan het aantal mensen en budget).
Woningaanpassingen,
hulpmiddelen
(zoals
rolstoelen)
en
vervoersvoorzieningen zijn andere belangrijke onderdelen. Met de
uitbreiding van de Wmo komen hier onder andere de begeleiding van
bijvoorbeeld eenzame ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en
verstandelijk gehandicapten bij (zie figuur 3.1).
Figuur 3.1 Wmo nu en vanaf 2015
WMO nu
Huishoudelijke hulp

Overige individuele voorzieningen
(o.a. hulpmiddelen, vervoer en
woningaanpassingen)
Collectieve voorzieningen

WMO vanaf 2015
Huishoudelijke hulp

Overige individuele voorzieningen
(o.a. hulpmiddelen, vervoer en
woningaanpassingen)
Collectieve voorzieningen

Begeleiding individueel

Begeleiding groep (inclusief vervoer)

Persoonlijke verzorging (5% van
totaal, 95% naar Zvw)
Kort verblijf
Overig: inloop GGZ, beschermd
wonen,

In 2012 maakten er in Nederland 144.000 mensen gebruik van individuele
begeleiding, 93.000 van groepsbegeleiding en naar schatting ruim 18.000 van
persoonlijke verzorging die van de AWBZ naar de WMO gaat. Omdat er
overlap zit tussen mensen die nu gebruikmaken van de Wmo (bijvoorbeeld
huishoudelijke hulp) en van één van de te decentraliseren taken
(bijvoorbeeld groepsbegeleiding) neemt de doelgroep van de Wmo niet
direct met ruim 255.000 mensen toe, maar worden er 255.000 zorgtaken’
9

9

Op basis van gegevens van het CBS.
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aan toegevoegd. Op basis van het aantal mensen met één of meer indicaties
(die recht geven op zorg) gaat het ongeveer om 185.000 unieke personen.
Hiermee wordt het bestand van de Wmo fors groter; niet alleen in aantallen
(ter vergelijking: in 2012 maakten 443.000 mensen gebruik van
huishoudelijke hulp) maar ook in type zorg.
10

Kansen en risico’s

De decentralisatie van een deel van de AWBZ-taken is gekoppeld aan een
forse daling van het budget voor deze taken (zie bijlage 1). De
achterliggende gedachte is dat gemeenten niet alleen in staat zijn om de zorg
beter te laten aansluiten bij de behoefte van de inwoners, maar ook in staat
zijn om dit tegen lagere kosten te kunnen doen. In hoeverre dit ook
daadwerkelijk het geval zal zijn hangt af van de mate waarin de
achterliggende uitgangspunten van de decentralisatie ook in de praktijk
worden gerealiseerd. Om hier inzicht in te krijgen heeft het Centraal
Planbureau recent een overzicht gegeven van de belangrijkste kansen en
risico’s van de drie decentralisaties (naast de Wmo ook de Participatiewet en
de jeugdzorg) die in tabel 3.2 staan weergegeven.
11

Dit overzicht laat zien dat de decentralisatie verschillende kansen biedt die
bijdragen aan zorg die beter past bij de individuele vraag tegen lagere kosten.
Tegelijkertijd zijn er verschillende risico’s waardoor deze doelstelling niet of
in mindere mate gehaald kan worden. De belangrijkste kansen liggen hier
vooral
in
maatwerk
op
individueel
niveau
(o.b.v.
vraagverhelderingsgesprekken) hoewel hierbij geldt dat het resultaat hiervan
ook kan zijn dat de vraag naar zorg groter is dan in de huidige situatie wordt
geboden. Het Centraal Planbureau geeft hiernaast aan dat het onzeker is of
een besparing via het benutten van synergievoordelen haalbaar is en of
gemeenten een lagere inkoopprijs van de zorg weten te realiseren. In bijlage
1 wordt nader ingegaan op de kansen en risico’s die door het Cpb worden
onderscheiden.

10

Op basis van het aantal mensen met één of meerdere indicaties volgens het Centrum
indicatiestelling zorg (CIZ). Op 1 januari 2013 waren dit 183.240 mensen met in totaal ruim 232.000
indicaties, op 1 januari 2014 187.785 mensen met ruim 238.000 indicaties.
11
P. Besseling e.a.; 2013: Decentralisaties in het sociaal domein. CPB-notitie 4 september 2013 (CPB,
Den Haag); W. Vermeulen e.a.; 2014 Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein.
CPB-notitie 11 juli 2014 (CPB, Den Haag).
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Tabel 3.2 Kansen en risico’s van de Wmo 2015

Informatiebeschikbaarheid

Beleidsvrijheid

(Dis)economies of
scope

(Dis)economies of scale

Financiële prikkels

Kansen

Risico’s

Betere informatie over
behoefte en
mogelijkheden
inwoners
Maatwerk mogelijk,
inspelen op specifieke
situatie
Meer efficiënte
uitvoering, betere
informatieuitwisseling, profijt van
spillovers
Meer efficiënte
organisatie door lagere
overhead
Lagere kosten door
prikkels voor
doelmatige uitvoering

Specifieke kennis en
deskundigheid nodig

(Te) grote verschillen
tussen gemeenten
Nieuwe ‘schotten’
tussen regelingen,
afwenteling

Versnippering van
inkoop
Mogelijk onderaanbod
van zorg en
ondersteuning

Bron: P. Besseling e.a.; 2013; W. Vermeulen e.a; 2014; bewerking Atlas voor gemeenten

Financiering van de Wmo

De financiële middelen die gemeenten ontvangen om de Wmo uit te voeren
bestaan tot eind 2014 uit twee hoofdonderdelen. Allereerst is een deel van
het gemeentefonds gebaseerd op de kosten die samenhangen met taken die
gemeenten van oudsher al uitvoeren, het zogenaamde cluster
‘maatschappelijke zorg’. Op de tweede plaats bestaat er sinds de vorige
uitbreiding van de Wmo een specifieke uitkering (een integratie-uitkering)
voor de taken die er bij kwamen (met als belangrijkste onderdeel
huishoudelijke hulp). Gemeenten zijn in principe vrij om deze uitkering aan
andere doelen uit te geven dan aan de Wmo. Hier komt een derde onderdeel
bij: een specifieke uitkering voor de nieuwe Wmo-taken. De verdeling van
het budget voor de nieuwe taken over gemeenten vindt voor 2015 nog
12

13

12

Waarbij gemeenten vrij zijn om meer of minder dan dit bedrag ook daadwerkelijk aan deze
Wmo-taken uit te geven.
13
Dit bedrag komt zo samen met de budgetten voor de andere twee gedecentraliseerde taken
(participatiewet en jeugdzorg) in een gemeenschappelijk deelfonds ‘sociaal domein’ waarbinnen
gemeenten de vrijheid hebben om het totale budget naar behoefte te gebruiken (het is
niet’geoormerkt’). Het idee is dat dit gemeenten de vrijheid geeft om in te spelen op de relatief
vaak voorkomende samenhang tussen de verschillende problemen waarmee mensen die een
beroep doen op deze regelingen te maken hebben.
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plaats op basis van historische uitgaven. In 2016 volgt een overgang naar
een objectief verdeelmodel. In september 2014 is duidelijk geworden dat
gemeenten het ontvangen budget voor deze en de andere twee te
decentraliseren taken vrij mogen besteden.

3.2

De nieuwe Wmo in Zoetermeer

Op basis van cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kan een
beeld worden gegeven van het aantal mensen dat op dit moment een
indicatie heeft voor zorg die van de AWBZ naar de Wmo gaat. Een indicatie
betekent dat een persoon na aanmelding bij het CIZ voldoet aan de
‘toegangseisen’ voor zorg en ‘recht’ heeft op de geïndiceerde zorg. In de
praktijk blijkt dat niet alle geïndiceerde zorg ook daadwerkelijk wordt
gebruikt. Dat kan meerdere redenen hebben, variërend van het voor eigen
rekening inkopen van zorg tot minder behoefte hebben aan geïndiceerde
zorg (bijvoorbeeld door mantelzorg). Het aantal geïndiceerden geeft dan
ook een indicatie van de zorgvraag (die dus niet noodzakelijkerwijs altijd in
de praktijk wordt geleverd via de zorginstellingen).
Op 1 januari 2014 gaat het in totaal om 1.280 inwoners van Zoetermeer die
in aanmerking komen voor één of meerdere typen zorg of ondersteuning
die wordt gedecentraliseerd. Gezamenlijk hebben deze 1.280 inwoners een
indicatie voor 1.675 zorgtaken; gemiddeld ruim 1,3 per persoon. Het
grootste deel daarvan bestaat uit individuele begeleiding (zie tabel 3.4). Op
basis van CBS cijfers hebben in 2013 rond de 3.100 mensen in Zoetermeer
een beroep gedaan op huishoudelijke hulp .
14

15

14

Groepsbegeleiding is op basis van gemiddeld 4,9 dagdelen per week en 4 uur per dagdeel.
Op basis van monitor langdurige zorg van het CBS. Het CBS gaat uit van gegevens van het CAK
met als nadeel dat mensen die via een PGB huishoudelijke hulp afnemen hier niet inzitten. Het
aantal unieke cliënten in 2013 met een PGB voor huishoudelijke hulp bedroeg naar opgave van de
gemeente 319.
15
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Tabel 3.3 Omvang van de zorgvraag in Zoetermeer die wordt
gedecentraliseerd (op basis van indicaties)
Aantal
Gemiddeld
Totaal
mensen
aantal uren
aantal uren
per week
per jaar
Inwoners met een
1.280
indicatie
Totaal aantal
zorgtaken/indicaties

1.675

Waarvan individuele
begeleiding

1.080

2,7

151.632

480 (285)

19,616

489.216

85

5,0

124.506

30

28,8

45.792

Waarvan
groepsbegeleiding (aantal
met vervoer)
Waarvan persoonlijke
verzorging
Waarvan kortdurend
verblijf

811.146

Bron: CIZ; bewerking Atlas voor gemeenten

Schatting uitgaven nieuwe onderdelen Wmo

Op basis van gegevens op 1 januari 2014 is vervolgens een inschatting
gemaakt van de totale zorgvraag uren over 2014 door de gemiddelde
additionele zorgvraag in uren per week per type zorg te vermenigvuldigen
met het aantal indicaties (en dat te vermenigvuldigen met 52 voor een
jaartotaal). Hierbij is uitgegaan van de cijfers betreffende Zoetermeer van
het CIZ en landelijke kengetallen over kosten (op basis van gegevens van
het CBS).
Op basis van de additionele zorgvraag per jaar en de gemiddelde kosten per
uur per soort zorg kunnen de verwachte uitgaven worden geschat. Dit is
nadrukkelijk een inschatting op basis van vrij beschikbare gegevens en dient
vooral als een indicatie voor de omvang van de uitgaven die met de nieuwe
Wmo-taken gepaard gaan. Mede daarom is een bandbreedte aangehouden
omdat in de praktijk blijkt dat niet iedereen die volgens het CIZ in
17

16

Op basis van gemiddeld 4,9 dagdelen per week en 4 uur per dagdeel.
De gemiddelde kosten per uur zijn gebaseerd op CBS-cijfers over de declaraties van gerealiseerde
zorg door zorginstellingen aan zorgkantoren (zorg in natura).

17
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aanmerking komt voor bepaalde zorg daar in de praktijk ook gebruik van
maakt. Het kan zijn dat een deel van de zorgvraag op een andere manier is
ingevuld of helemaal niet is ingevuld omdat de persoon zelf daar uiteindelijk
geen gebruik van heeft gemaakt. Het is onduidelijk of dit na de
decentralisatie ook zo zal zijn. Het is immers denkbaar dat juist door een
vraagverhelderingsgesprek meer mensen gebruik gaan maken van
begeleiding als blijkt dat het beter is dat mensen met een zorgvraag (op basis
van de indicatie) hier ook daadwerkelijk gebruik van maken. Aan de andere
kant is het denkbaar dat dit percentage min of meer gelijk blijft omdat deze
mensen de zorgbehoefte op dit moment al op een andere manier
(bijvoorbeeld via mantelzorg) weten op te lossen. Er blijft hierdoor een
bepaalde mate van onzekerheid bestaan over de meest waarschijnlijke
uitgaven aan de nieuwe taken in de Wmo in 2015.
Op basis van geconstateerde verschillen in andere gemeenten is in dit
rapport een bandbreedte aangehouden van 15%. Dat betekent dat de
geschatte uitgaven voor de nieuwe taken binnen de Wmo tussen € 16,6
miljoen (100% van de geïndiceerde zorg wordt gebruikt) en € 14,1 miljoen
(85% van de geïndiceerde zorg wordt gebruikt) liggen. Uitgaande van het
gemiddelde van die bandbreedte gaat het om € 15,4 miljoen (zie tabel 3.4).
Hierin zijn nog geen uitvoeringskosten meegenomen.
18

19

Het budget voor de nieuwe taken voor de gemeente Zoetermeer bedraagt €
13,1 miljoen (resultaten van de verdeling van het macro budget van € 3,6
miljard volgens de meicirculaire van 2014). Als dit budget ook als richtlijn
wordt gehanteerd voor de uitgaven voor de nieuwe taken in de Wmo
betekent dit dat er ten opzichte van de huidige situatie een besparing moet
worden gerealiseerd van € 2,3 miljoen (met een bandbreedte van € 1,0 tot €
3,5 miljoen). Bijvoorbeeld door het benutten van de kansen uit de vorige
paragraaf. Het alternatief zou financiering uit het gemeentefonds of andere
bronnen zijn. Dit bedrag van € 13,1 miljoen kan vanaf 2016 weer lager (of
hoger) uitvallen omdat het landelijke budget vanaf dat moment op basis van
een verdeelmodel aan gemeenten zal worden toegekend.

18

Op basis van een geconstateerd verschil tussen indicatie en gebruik op het gebied van
huishoudelijke hulp zoals geconstateerd in AEF, 2014: Maatwerkvoorzieningen nieuwe Wmo.
19
Door de gemeente zelf worden de kosten voor 2015 op € 15,5 miljoen geschat. Dat is inclusief
uitvoeringskosten van € 1,5 miljoen die vooral de extra mensen betreffen die voor uitvoering
worden aangenomen. De uitgaven zonder uitvoeringskosten worden hiermee ingeschat op € 14,0
miljoen en liggen daarmee dus in de buurt van de onderkant van de bandbreedte.
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Tabel 3.4 Geschatte uitgaven (in € miljoen) nieuwe taken Wmo voor
Zoetermeer en budget vanuit Rijk (exclusief uitvoeringskosten)
Maximaal
Minimaal (85%
Gemiddelde
(100%
indicatiebandbreedte
indicatiestelling volgen)
stelling volgen)
Individuele
8,9
7,5
8,2
begeleiding
Groepsbegeleiding

6,5

5,5

6,0

Persoonlijke
verzorging

1,1

0,9

1,0

Kortdurend verblijf

0,2

0,2

0,2

Totaal geschatte
uitgaven

16,6

14,1

15,4

Budget van rijk

13,1

13,1

13,1

Verschil

-3,5

-1,0

-2,3

Bron: CIZ, CBS, Meicirculaire 2014; Atlas voor gemeenten

3.3

Schatting totale uitgaven Wmo in Zoetermeer

De uitgaven voor de Wmo ‘oude stijl’ bedroegen in 2013 (exclusief
uitvoeringskosten) € 14,4 miljoen en voor 2014 is ingeschat dat de uitgaven
op € 14,0 miljoen uitkomen. Uitgaande van vergelijkbare uitgaven voor de
reeds bestaande taken in de Wmo in 2015 zullen – bij ongewijzigd beleid –
de geschatte uitgaven in 2015 dan uitkomen rond de € 29,4 miljoen (€ 15,4
miljoen voor de nieuwe taken + € 14,0 miljoen voor de bestaande taken).
Hier zijn de uitvoeringskosten voor de nieuwe taken niet in meegerekend.
Dit is nadrukkelijk een eerste inschatting op basis van de beschikbare
gegevens. Deze inschatting vormt het startpunt voor de inschatting van de
ontwikkeling van de uitgaven voor de komende jaren in de volgende twee
hoofdstukken.
Tegenover deze (geschatte) uitgaven van € 29,4 miljoen staan inkomsten uit
het gemeentefonds en specifieke uitkeringen van het Rijk. Naast de ruim €
13 miljoen voor de nieuwe taken ontvangt de gemeente Zoetermeer ook een
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uitkering voor de (bestaande) Wmo. Deze ‘integratie-uitkering voor de
Wmo’ (voor vooral de huishoudelijke hulp) is € 10,7 miljoen in 2014 en €
7,9 miljoen in 2015 (een daling van 26%). Gezamenlijk bedragen de
specifieke uitkeringen voor de Wmo in 2015 dan net iets minder € 21
miljoen. Het overige deel van de geschatte € 29,4 miljoen kan worden
gefinancierd door eigen bijdragen (de huidige baten CAK), additionele
gemeentelijke middelen of door de uitgaven te verminderen.
Ook is er wellicht nog financiële ruimte omdat zowel in 2013 als 2014 er
minder is uitgegeven dan begroot (voor de huidige Wmo). De financiële
voordelen die in 2013 zijn behaald (bijna drie miljoen euro) zijn naar de
algemene middelen gegaan. De gemeente Zoetermeer heeft het voordeel dat
zij op dit moment een onderuitputting heeft, die – als deze ook bestaat in
2015 – wat ruimte zou kunnen bieden als de financiële gevolgen van de
decentralisatie tegenvallen. Echter, dit positieve verschil zal naar
verwachting kleiner worden vanaf 2016 omdat er in de begroting vanaf 2016
geen rekening is gehouden met (mogelijke) autonome groei van de
uitgaven. Inzicht in deze autonome groei, wat het effect daarvan op de
uitgaven is en hoe beleid hierop van invloed kan zijn, is daarom voor de
komende jaren van belang. Daarom worden in het volgende hoofdstuk de
resultaten van de analyse naar de factoren achter de autonome groei van de
vraag gepresenteerd.
20

20

Motie 1311-34: Wmo ontwikkelingen op de voet volgen.
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4

Verschillen tussen gemeenten in beroep op Wmo
Om een prognose te kunnen maken van de ontwikkeling van het aantal
mensen dat een beroep doet op de Wmo is inzicht in de factoren die hierop
van invloed zijn noodzakelijk. In dit hoofdstuk worden de factoren in kaart
gebracht die samenhangen met een relatief hoog of juist laag beroep op de
Wmo (huidige en nieuwe taken).
Het in kaart brengen van relevante factoren die samenhangen met een
relatief hoge of lage zorgvraag wordt gedaan met zogenoemde
regressieanalyses (een statistische techniek waarmee bepaald kan worden wat
de onderlinge relaties zijn tussen bepaalde variabelen). Daarmee worden
verschillen tussen gemeenten in de vraag naar Wmo-zorg (huidige en nieuwe
taken) zo goed mogelijk verklaard aan de hand van factoren die hierop van
invloed zouden kunnen zijn. Het doel is om een zo goed en compleet
mogelijk overzicht te krijgen van de factoren die de vraag naar Wmo-zorg
beïnvloeden.
De analyse richt zich op die onderdelen van de Wmo waarvoor landelijke
gegevens op gemeenteniveau beschikbaar zijn: huishoudelijke hulp en
begeleiding (zowel individueel als in een groep). Van de andere onderdelen
zijn geen openbare landelijke gegevens beschikbaar. Gezamenlijk vormen
huishoudelijke hulp en begeleiding verreweg het grootste deel van de Wmo,
zowel in aantal indicaties als in omvang van de uitgaven. Op basis van de
gegevens in hoofdstuk 3 gaat het in Zoetermeer om € 14 miljoen van de
verwachte ruim € 15 miljoen aan uitgaven voor de nieuwe Wmo-taken en
om € 9,8 miljoen van de € 14,4 miljoen aan uitgaven in de bestaande Wmotaken (in 2013). De achterliggende factoren die de vraag naar deze typen
zorg bepalen, zijn hierdoor dus ook de factoren die het grootste deel van de
totale vraag naar Wmo-zorg verklaren.
21

Omdat het mogelijk is dat er (deels) andere factoren ten grondslag liggen
aan een relatief hoge of lage vraag naar huishoudelijke hulp en begeleiding
zijn voor beide typen zorg aparte regressieanalyses uitgevoerd. In paragraaf
4.1 wordt kort ingegaan op de factoren die de vraag naar huishoudelijke
hulp verklaren en in paragraaf 4.2 op de factoren achter de vraag naar
begeleiding. In paragraaf 4.3 wordt op basis van deze modellen bekeken of
21

Zoals uitgaven voor woningaanpassingen en hulpmiddelen.
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Zoetermeer een relatief hoge of lage vraag naar zorg kent en welke factoren
daar mogelijk een verklaring voor bieden.
4.1

Verschillen in de vraag naar huishoudelijke hulp

Tabel 4.1 laat op vereenvoudigde wijze zien welke kenmerken van de
bevolking samenhangen met een hogere (weergegeven met een ‘+’) of juist
lagere (weergegeven met een ‘-’) vraag naar huishoudelijke hulp. In bijlage 2
staat de volledige tabel inclusief coëfficiënten.
Tabel 4.1 Welke kenmerken van de bevolking hangen samen met een
hogere of lager vraag naar huishoudelijke hulp?
Kenmerken van de bevolking
Relatie met de vraag naar
huishoudelijke hulp
% 75-plussers
+
% 15-24-jarigen

-

% eenpersoonshuishoudens 75-84 jaar

+

% eenpersoonshuishoudens > 84 jaar

+

% eenoudergezinnen

+

% huishoudens met hoge inkomens

-

% mensen dat mantelzorg geeft

-

% mensen met beperking

+
Bron: Atlas voor gemeenten

Het blijkt dat in gemeenten met een groter aandeel ouderen (75plussers) de
vraag naar huishoudelijke hulp hoger is. Eenpersoonshuishoudens tussen de
75 en 84 jaar en boven de 84 jaar zorgen ook voor een grotere vraag naar
huishoudelijke hulp. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat er geen
partner is die huishoudelijke taken kan uitvoeren als iemand daar niet toe in
staat is. Het is waarschijnlijk dat om vergelijkbare redenen het aandeel
eenoudergezinnen ook samenhangt met een hogere vraag naar
huishoudelijke hulp.
Het aandeel jongeren (15-24-jarigen) hangt juist negatief samen met de vraag
naar huishoudelijke hulp, net als het aandeel hoge inkomens. Dit laatste kan
twee redenen hebben. In de eerste plaats kan de inkomensafhankelijke eigen
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bijdrage voor huishoudelijke hulp een dempend effect hebben op de vraag.
In de tweede plaats kan het zo zijn dat (wellicht mede door de eigen
bijdrage) hogere inkomens zelf een hulp in de huishouding betalen en
daarom geen beroep (hoeven te) doen op de huishoudelijke hulp die door
de Wmo wordt gefinancierd.
In gemeenten met een groter aandeel inwoners met een lichamelijke
beperking en een groter aandeel inwoners met een langdurige lichamelijke
aandoening (zoals COPD of suikerziekte) is de vraag naar huishoudelijke
hulp ook hoger. Als een groter aandeel mensen mantelzorg verleent, is er
minder vraag naar huishoudelijke hulp. Dit impliceert dat mantelzorgers
inderdaad een deel van de vraag naar collectief gefinancierde Wmo-zorg
lijken te kunnen overnemen. Dit zou betekenen dat het stimuleren van
mantelzorg door gemeenten één van de beleidsopties is om de vraag naar
Wmo-zorg te beperken (en daarmee de uitgaven).

4.2

Verschillen in de vraag naar begeleiding

Tabel 4.2 laat op dezelfde wijze zien welke kenmerken van de bevolking
samenhangen met een hogere (weergegeven met een ‘+’) of juist lagere
(weergegeven met een ‘-’) vraag naar begeleiding In bijlage 3 staat de
volledige tabel inclusief coëfficiënten.
De behoefte aan begeleiding is groter in gemeenten met meer ouderen
(75plussers) en 25-34-jarigen, terwijl in gemeenten met meer 15-24-jarigen
en 35-44-jarigen de vraag naar begeleiding juist lager is. Het aandeel
nietwesterse allochtonen hangt samen met een lagere vraag naar
begeleiding.
Naarmate er meer mensen met een beperking in een gemeente wonen, is de
behoefte aan begeleiding ook groter. Net als bij de vraag naar huishoudelijke
hulp, is er ook een negatief verband tussen de behoefte aan begeleiding en
het aandeel mensen dat mantelzorg geeft. Ook op dit onderdeel van de
Wmo lijkt meer mantelzorg samen te gaan met een lagere behoefte aan zorg.
Het aandeel eenoudergezinnen (onder de 40 jaar) en huishoudens onder de
lage inkomensgrens hangt tot slot samen met een hogere vraag naar zorg.
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Tabel 4.2 Welke kenmerken van de bevolking hangen samen met een
hogere of lager vraag naar begeleiding?
Kenmerken van de bevolking
Relatie met de vraag naar
begeleiding
% 15-24-jarigen
% 25-34-jarigen

+

% 35-44-jarigen

-

% 75-plussers

+

% mensen dat mantelzorg geeft

-

% niet-westerse allochtonen

-

% mensen met een beperking

+

% huishoudens onder lage
inkomensgrens

+

% eenoudergezinnen (onder de 40
jaar)

+
Bron: Atlas voor gemeenten

4.3

Vraag naar zorg in Zoetermeer vergeleken

Het gebruik van huishoudelijke hulp was in Zoetermeer in 2012 iets hoger
dan gemiddeld in de Nederlandse gemeenten terwijl het aantal mensen met
een indicatie voor begeleiding juist net wat lager dan gemiddeld lag (figuur
4.1).
Dat het beroep op huishoudelijke hulp in 2012 iets hoger lag dan gemiddeld,
komt niet zozeer door de leeftijdssamenstelling of het aantal oudere
eenpersoonshuishoudens, want op deze punten scoort Zoetermeer
‘gunstiger’ dan het gemiddelde van Nederland, zo blijkt uit figuur 4.2. In
figuur 4.2 is steeds per indicator die een relatie had met huishoudelijke hulp
aangegeven of Zoetermeer hier een hogere of juist lagere score had. Het
aandeel 75-plussers in Zoetermeer is bijna 2% lager dan gemiddeld. Het
effect van dit benedengemiddelde aandeel 75-plussers is dat de vraag naar
huishoudelijke hulp ook lager zal zijn. Op eenoudergezinnen scoort
Zoetermeer daarentegen bovengemiddeld, wat bijdraagt aan een hogere
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vraag. Ook is het aandeel mensen met een aandoening of een beperking
groter dan gemiddeld. In Zoetermeer is het aandeel mensen dat mantelzorg
verleent groter dan gemiddeld, wat een (licht) dempend effect heeft op de
vraag naar zorg.
De score van Zoetermeer op de indicatoren die samenhangen met een
hogere of lagere vraag naar begeleiding zijn op dezelfde wijze weergegeven
in figuur 4.3. Ook hier zorgt het benedengemiddelde aandeel ouderen voor
een relatief laag beroep op begeleiding. Dit geldt ook voor het relatief grote
aandeel niet-westerse allochtonen, die minder snel een beroep lijken te doen
op dit type zorg. Het relatief grote aandeel lage inkomens en
eenoudergezinnen dragen bij aan een hogere vraag naar begeleiding.
Hetzelfde geldt voor het (iets) bovengemiddelde aandeel mensen met een
beperking.
Door de scores van Zoetermeer op deze indicatoren te vermenigvuldigen
met de coëfficiënten in het model (zie bijlage 2) kan de ‘verwachte’ vraag
naar zorg worden berekend. Wat zou – op basis van de scores op de
verschillende indicatoren in Zoetermeer – de vraag naar zorg zijn en wijkt
deze af van de feitelijke vraag naar zorg? Uit figuur 4.4 blijkt dat de feitelijke
vraag naar zowel huishoudelijke hulp als begeleiding hoger is dan op basis
van de objectieve kenmerken uit het model verwacht mocht worden.
Het is niet met zekerheid te zeggen waar dit verschil vandaan komt. Voor
een deel kan dat het gevolg zijn van andere factoren die een rol spelen, maar
waarvoor geen gegevens bekend zijn. Voor een ander deel kan dat liggen aan
gemeentelijk beleid. Zo kan een gemeente ten opzichte van de andere
gemeenten relatief ruimhartig zijn in bijvoorbeeld het toekennen van
huishoudelijke hulp. Als dat het geval is, zal het aantal mensen dat een
beroep doet op huishoudelijke hulp in die gemeente hoger zijn dan in de
andere gemeenten – zelf als de gemeenten gelijk scoren op de achterliggende
factoren. Dit maakt in elk geval duidelijk dat de (ontwikkeling van de) Wmouitgaven weliswaar voor een belangrijk deel door objectieve factoren als
bevolkingskenmerken worden bepaald, maar dat lokale omstandigheden
zoals gemeentelijk beleid ook een belangrijke rol kunnen spelen.
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Figuur 4.1 Beroep op huishoudelijke hulp en begeleiding in Zoetermeer en
gemiddelde van Nederlandse gemeenten (2012)
Aandeel mensen dat er beroep doet op huishoudelijke hulp
en een indicatie heeft voor begeleiding (2012)
3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
Huishoudelijke hulp

Begeleiding
Zoetermeer

Nederland

Bron: Atlas voor gemeenten

Figuur 4.2 Heeft Zoetermeer een hoger of lager dan gemiddelde score op
de achterliggende kenmerken voor huishoudelijke hulp?
Afwijking van Nederlands gemiddelde (%-punt)
75-plussers

15-24 jarigen
1-persoons-huishoudens 7584 jaar
1-persoons-huishoudens >
85 jaar
eenouder-gezinnen

hoge inkomens

mantelzorg

mensen met een beperking
mensen met een
lichamelijke aandoening
-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Per indicator is aangegeven of er een hogere (rechts van de y-as) of lagere score (links van de y-as)
t.o.v. het gemiddelde van de Nederlandse steden is. Als deze afwijking van het Nederlands
gemiddelde zorgt voor een relatief hoger beroep op zorg is de staaf ).rood, als de score zorgt voor
een lager beroep op zorg is deze groen (bron: Atlas voor gemeenten
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Figuur 4.3 Heeft Zoetermeer een hoger of lager dan gemiddelde score op
de achterliggende factoren voor begeleiding?
Afwijking van Nederlands gemiddelde (%-punt)
15-24 jarigen

25-34 jarigen

35-44 jarigen

75 plussers

mantelzorg

12,5%

niet-westerse allochtonen

mensen met een beperking
huishoudens onder lage
inkomensgrens
eenoudergezinnen (onder
de 40 jaar)
-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Per indicator is aangegeven of er een hogere (rechts van de y-as) of lagere score (links van de y-as)
t.o.v. het gemiddelde van de Nederlandse steden is. Als deze afwijking van het Nederlands
gemiddelde zorgt voor een relatief hoger beroep op zorg is de staaf rood, als de score zorgt voor
een lager beroep op zorg is deze groen (bron: Atlas voor gemeenten).

Figuur 4.4 Verschil tussen ‘verwachte’ en feitelijke beroep op huishoudelijke
hulp en begeleiding in Zoetermeer
Verschil tussen 'verwachte' (o.b.v. model) en
'werkelijke' omvang van beroep op zorg
3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
Huishoudelijke hulp

Begeleiding
Verwacht

Werkelijk

Bron: Atlas voor gemeenten
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5

Prognose van de uitgaven
In dit hoofdstuk volgt een inschatting van de mogelijke ontwikkeling van de
Wmo-uitgaven in Zoetermeer tussen 2015 en 2018. Het doel is om een
beeld te krijgen van de invloed van factoren die niet of nauwelijks met beleid
te beïnvloeden zijn, maar goed te voorspellen zijn (zoals vergrijzing) en de
invloed van gemeentelijk beleid op de ontwikkeling van de uitgaven.
Hiermee wordt een inschatting gemaakt van de ‘speelruimte’ van de
gemeente om de toekomstige uitgaven te beïnvloeden en ook van de
voorspelbaarheid van deze uitgaven.
22

Startpunt voor deze prognose zijn de geschatte uitgaven voor 2015
(hoofdstuk 3). Vervolgens wordt geschat hoe de vraag naar zorg zich
ontwikkelt als er geen veranderingen in beleid zouden zijn en
bevolkingstrends zich doorzetten. Dit wordt gedaan aan de hand van de
verwachte ontwikkelingen op de variabelen in de modellen uit hoofdstuk 4.
Hiermee wordt inzichtelijk wat de ‘autonome’ ontwikkeling van de vraag
naar zorg en het effect hiervan op de uitgaven is (zie paragraaf 5.1).
Een situatie van ongewijzigd beleid is echter niet reëel. Gemeenten krijgen
immers nieuwe taken, die eerder door onder andere het CIZ werden
uitgevoerd, en zullen daarom logischerwijs nieuw beleid ontwikkelen. In het
te voeren Wmo-beleid zijn verschillende ‘knoppen’ die in meer of mindere
mate een effect op de uiteindelijke zorguitgaven kunnen hebben. Er worden
in dit onderzoek vier effecten van dit beleid onderscheiden: een verandering
in de omvang van de mantelzorg (1), een verandering in het aantal mensen
dat zorg ontvangt (2), een verandering in de omvang (het aantal uren) van
de zorg per persoon (3) en een verandering in de prijs per eenheid (uren,
dagdelen) zorg (4). Al deze veranderingen hebben effect op de vraag naar
zorg of de kosten ervan en daarmee op de uiteindelijke uitgaven van een
gemeente.
Het is niet op voorhand te voorspellen hoe voorgenomen beleid gaat
uitpakken en of er bijvoorbeeld een sterke of juist beperkte toename van
mantelzorg gaat plaatsvinden. Om recht te doen aan deze onzekerheid is er
met drie scenario’s gewerkt met elk verschillende aannames over de omvang
van de vier hierboven beschreven effecten (zie paragraaf 5.2).
22

En niet zozeer om een exacte voorspelling te doen – hetgeen gegeven een aantal onzekerheden
ook een schijnnauwkeurigheid zou opleveren.
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Op basis van de scenario’s wordt een prognose gemaakt van de
ontwikkeling van de Wmo-uitgaven tussen 2014 en 2018. Daarbij wordt het
relatieve belang van autonome trends ten opzichte van gemeentelijk beleid
inzichtelijk gemaakt voor één van de scenario’s (paragraaf 5.3). Vervolgens
worden de resultaten van de gevoeligheidsanalyses met twee andere
scenario’s gepresenteerd (paragraaf 5.4). Zo ontstaat een beeld van de
omvang van mogelijke schommelingen in de uitgaven.

5.1

Ontwikkeling ‘autonome’ vraag

De ‘autonome’ toename van de vraag is de verandering in de vraag naar
zorg die voortkomt uit veranderingen in de bevolkingskenmerken die
significant samenhangen met een grotere of kleinere vraag naar zorg. Zo
werd in hoofdstuk 4 duidelijk dat het aandeel 75-plussers samenhangt met
een hogere vraag naar zorg. Als dit aandeel toeneemt, zal ook de vraag naar
zorg toenemen.
Op basis van prognoses van onder andere het CBS/PBL kan een redelijke
inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling van (de samenstelling van)
de bevolking in Zoetermeer tussen 2015 en 2018. Voor een aantal
indicatoren zijn geen prognoses bekend en zijn de historische
meerjarentrends gebruikt. In tabel 5.1 staat de verwachte ontwikkeling van
deze factoren en de bron waarop deze verwachting is gebaseerd.
23

Door deze prognoses te vermenigvuldigen met de coëfficiënten uit de
modellen uit bijlage 2 en 3 kan vervolgens een inschatting van het effect op
de vraag naar huishoudelijke hulp en begeleiding worden gemaakt. Hoe
ontwikkelt de vraag naar zorg zich als gevolg van bevolkingstrends en
zonder effecten van beleid?
De verwachting is dat tussen 2014 en 2018 de ‘autonome’ vraag naar
begeleiding met 11% groeit en naar huishoudelijke hulp met ruim 15%.
Omdat er geen modellen zijn voor het overige deel van de huidige Wmo
(onder andere hulpmiddelen) wordt aangenomen dat de groei van deze
vraag gelijk is aan die van huishoudelijke hulp (dus ook 15%). Deze
24

23

Het zogenoemde PEARL-model.
In 2012 had 55% van de Wmo-cliënten in Zoetermeer meer dan één Wmo-voorziening (zie
Deloitte, 2013: Wmo individuele voorzieningen – update cijfers 2012). Dit impliceert dat het beroep
op de verschillende onderdelen van de (huidige) Wmo met elkaar samenhangt: mensen die een
24
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groeipercentages (over een periode van vier jaar) zijn een schatting van de
verwachte groei van het aantal mensen dat – gegeven de prognoses in tabel
5.1 en bij ongewijzigd beleid ten opzichte van 2014 – een beroep doet op
zorg die vanuit de Wmo wordt gefinancierd. Deze verwachte groei van de
vraag vertaalt zich naar een groei van de uitgaven. Bij gelijke inkoopprijzen
en ongewijzigd beleid zullen de uitgaven tussen 2015 en 2018 dan naar
schatting toenemen met € 3,8 miljoen, van € 29,4 miljoen naar € 33,2
miljoen.
Tabel 5.1 Achterliggende prognoses voor het schatten van de ‘autonome’
groei van de vraag naar zorg
Factor
Ontwikkeling25
Bron/aanname
% 75-plussers

+0,9%

CBS/PBL (Pearl)

% 15-25-jarigen

-0,7%

CBS/PBL (Pearl)

% 25-35-jarigen

-0,3%

CBS/PBL (Pearl)

% 35-45-jarigen

-0,9%

CBS/PBL (Pearl)

% eenpersoonshuishoudens
% eenpersoonshuishoudens 75-84 jaar
% eenpersoonshuishoudens >85 jaar
% huishoudens met
hoog inkomen

+1,2%

CBS/PBL (Pearl)

% huishoudens onder
lage inkomensgrens

+0,8%

+0,6%

Schatting op basis van
PEARL

+0,2%

PEARL

-1,6%

26

Schatting op basis van
27

Doorzetten
langetermijntrend
(o.b.v CBS)28
Doorzetten
langetermijntrend
(o.b.v CBS)

indicatie hebben voor een bepaald type zorg hebben dat ook voor een andere type zorg. Een groei
van de vraag naar huishoudelijke hulp zal daarom vaak samengaan met een groei van de vraag
naar andere typen Wmo-zorg.
25
Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2019.
26
Omdat er geen prognoses op een dergelijk gedetailleerd niveau zijn is een schatting gemaakt.
Deze schatting is gebaseerd op de verwachte procentuele groei van het aantal 75-84-jarigen in die
periode (van PEARL) en de aanname dat het aandeel 75-84-jarigen dat in een
eenpersoonshuishouden leeft constant blijft in deze periode.
27
Op dezelfde wijze berekend als de eenpersoonhuishoudens tussen de 75 en 84 jaar.
28
Op basis van een periode van tien jaar is een trendschatting gemaakt van de jaar-opjaarontwikkeling van het aandeel hoge inkomens.
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5.2

Mogelijke effecten van gemeentelijk beleid

Door de decentralisatie verandert het beleid juist wel. Het algemene idee
hierachter is dat dit een dempend effect zal hebben op de (ontwikkeling van
de) uitgaven. Dit hoeft uiteraard niet het geval te zijn. Het kan immers zo
zijn dat uit een ‘vraagverhelderingsgesprek’ blijkt dat een persoon beter af is
met meer zorg dan diegene in het verleden heeft ontvangen. De gedachte
achter de decentralisatie is echter dat door beter te kijken naar welke zorg er
nodig is, niet alleen het aanbod beter aansluit op de individuele vraag, maar
dat de totale vraag naar zorg ook lager wordt.
Gemeenten zijn vrij om zelf het Wmo-beleid vorm te geven. Dat geeft een
groot aantal mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beroep op zorg
en op de uitgaven: ‘beleidsknoppen’ waar de gemeente aan kan draaien.
Voor deze analyse wordt ervan uitgegaan dat, ongeacht aan hoeveel en
welke ‘knoppen’ er gedraaid wordt, er vier effecten kunnen zijn die
voortkomen uit beleid. Het gaat dan om een verandering in de omvang van
de mantelzorg (1), een verandering in het aantal mensen dat een beroep doet
op de Wmo (2), een verandering in de hoeveelheid zorg per persoon (3) en
een verandering in de prijs die wordt betaald per ‘eenheid’ zorg (4).
Omdat de omvang van deze vier effecten lastig te bepalen is zonder exact te
weten welk beleid gevoerd gaat worden (en hoe succesvol dat is), wordt er
gewerkt met drie scenario’s. De scenario’s verschillen in de omvang van
deze vier verschillende effecten en zijn nadrukkelijk what-if-scenario’s. Deze
what-if-scenario’s vormen de basis voor het inschatten van mogelijke
effecten van beleid en worden in paragraaf 5.3 vergeleken met het effect van
de autonome vraag. Daarmee kan een antwoord worden gegeven op de
vraag in hoeverre deze uitgaven te beïnvloeden zijn of dat de autonome
trend als gevolg van bijvoorbeeld vergrijzing veel dominanter is. In tabel 5.2
staat een overzicht van de verschillende what-if-scenario’s (scenario 1 tot en
met 3). Hieronder worden voor elk effect de aannames in elk scenario
beschreven.
Effect 1: verandering in de omvang van de mantelzorg

Gemeentelijk beleid kan ervoor zorgen dat meer mensen mantelzorg gaan
verlenen. Dit kan leiden tot een lager beroep op de via de gemeente
bekostigde zorg (zie ook hoofdstuk 4). In Zoetermeer is het aandeel
inwoners dat mantelzorg verleent met 13,6% al groter dan gemiddeld in
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Nederland. In scenario 1 weet de gemeente deze inzet (nog) verder te
verhogen naar een percentielscore (de positie ten opzichte van andere
gemeenten in 0-100) van 90: 15,6% (een toename van 1,95 %-punt), in
scenario 2 is deze verhoging lager (een percentielscore van 70) en scenario 3
wat hoger (een percentielscore van 95).
29

30

Effect 2: verandering in het aantal mensen dat zorg ontvangt

Ook kan door het te voeren Wmo-beleid het aantal mensen dat zorg
ontvangt dalen. Bijvoorbeeld omdat de toegang tot lichte huishoudelijke
hulp wordt beperkt, maar ook omdat er minder begeleiding dan nu
geïndiceerd is nodig blijkt te zijn. In de drie scenario’s is voor huishoudelijke
hulp het effect meegenomen van de drie opties die in het Advies Beleidsplan
Wmo en Jeugdzorg 2015 van 5 juni 2014 worden genoemd met betrekking
tot de herinrichting van de lichte vorm van huishoudelijke hulp (HH1). De
verwachte besparing in de uitgaven varieert van ruim 22% tot ruim 37% op
de totale uitgaven voor huishoudelijke hulp.
31

Voor begeleiding (groeps- en individueel) is onbekend of en welk beleid er
wordt gevoerd. Er zijn aanwijzingen dat gemeenten strenger zijn bij de
indicatie waardoor het volume dat wordt ingekocht lager is. Dat is wellicht
niet zo vreemd als bekend is dat niet iedereen met een indicatie ook
gebruikmaakt van zorg. Tegelijkertijd gaat het bij begeleiding vaak om
mensen met fysieke of geestelijke beperkingen die structureel van aard zijn,
waardoor er sprake is van een structurele zorgvraag. Om recht te doen aan
deze range aan mogelijke effecten is in scenario 2 aangenomen dat er geen
effect van beleid is (effect is dus 0%), in scenario 1 wordt uitgegaan van een
daling van 5% en in scenario 3 van een daling van 10%.
32

29

Dat is de waarde waarbij 90% van de gemeenten een gemiddeld lagere mantelzorginzet kennen
en 10% van de gemeenten een hogere.
30
Een nog sterkere groei van de mantelzorg dan hier is aangenomen lijkt niet realistisch; veel
mantelzorgers ervaren nu al een grote zorglast en veel mensen lijken voor (dichtbij wonende)
familieleden wel structureel mantelzorg te willen verlenen, maar voor buren, kennissen of vrienden
is dat al veel minder het geval (zie M. de Klerk e.a., 2014: Hulp geboden: Een verkenning van de
mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp (SCP, Den Haag).
31
De percentages zijn gebaseerd op het verschil tussen de verwachte uitgaven voor lichte
huishoudelijke hulp bij niets doen en de verwachte uitgaven per variant. Deze verwachte besparing
is vervolgens als percentage van de totale verwachte uitgaven voor huishoudelijke hulp berekend.
32
Zie L. Kok en M. Lammers, 2014: Gevolgen stelselwijziging voor werkgelegenheid
gehandicaptenzorg (SEO, Amsterdam).
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Effect 3: verandering in gemiddelde omvang zorg per persoon

Door in te zetten op ‘zorg op maat’ zou ook de gemiddelde zorg per cliënt
lager kunnen worden omdat er meer wordt gekeken naar wat iemand
mogelijk nog zelf kan. Een voorbeeld van hoe dit in de praktijk zou kunnen
uitwerken is het voorstel om in te zetten op laagdrempelige inloop in
welzijnscentra in de wijk voor (een deel van de) groepsbegeleiding. Omdat
mensen dan op basis van eigen behoefte en wens laagdrempelig gebruik
kunnen maken van begeleiding kan het gemiddeld aantal uren begeleiding
dalen. Wat het effect van dit type beleid en bijvoorbeeld de hiervoor te
voeren vraagverhelderingsgesprekken kan en zal zijn is niet op voorhand te
zeggen. Daarom wordt gekeken naar wat het effect kan zijn als hierdoor de
gemiddelde zorg per persoon met respectievelijk 10% (scenario 2), 15%
(scenario 1) en 20% (scenario 3) daalt.
Effect 4: verandering in de kosten per eenheid zorg
Tot slot kunnen ook de gemiddelde kosten per ‘eenheid zorg’ veranderen.
Bijvoorbeeld wanneer een persoon nu relatief dure zorg ontvangt terwijl die
beter af blijkt te zijn bij lichtere (en goedkopere) zorg. Zo is het voorstel van
de gemeente Zoetermeer om bijvoorbeeld dagbesteding voor volwassenen
te laten aanbieden door een combinatie van zorg- en welzijnsaanbieders
waarbij begeleiding niet (meer) specifiek per doelgroep is georganiseerd.
Het is aannemelijk dat dit uiteindelijk kan leiden tot een lagere prijs per
‘eenheid zorg’.
33

Ook zouden gemeenten een lagere inkoopprijs kunnen bedingen dan
zorgkantoren nu doen. Een lagere prijs is niet onrealistisch. Zo is gebleken
dat de decentralisatie van huishoudelijke hulp heeft geleid tot een prijsdaling
en structureel lagere uitgaven. De lager dan verwachte Wmo-uitgaven in
Zoetermeer in 2013 zijn voor een deel ook te verklaren door de scherpere
inkoop van hulpmiddelen (zo is ruim € 0,3 miljoen bespaard op de inkoop
van rolstoelen). Het exacte effect van beide factoren op de gemiddelde prijs
is niet te voorspellen. Daarom wordt er uitgegaan van een what-if-scenario
waarbij de gemiddelde prijs daalt met 5% in scenario 1, met 2,5% in
scenario 2 en met 10% in scenario 3.
34

35

33

Beleidsplan Wmo en Jeugdzorg 2015 ‘Zorg in Zoetermeer voor elkaar’ (juni 2014, concept.
Zie P. Besselling e.a., 2013: Decentralisaties in het sociaal domein (CPB, Den Haag), A. van der
Torre e.a., 2011: Advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2012 (SCP, Den Haag).
35
Zie de Memo aan de gemeenteraad van Zoetermeer van 5 juni 2014 naar aanleiding van Motie
1311-34: Wmo ontwikkelingen op de voet volgen.
34
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Tabel 5.2 Achterliggende aannames per scenario
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

1. Groei mantelzorg (in
%punt van de inwoners)

+2,0%

+0,7%

+2,7%

2a. Verandering in
uitgaven huishoudelijke
hulp (% uitgaven)

-28,8%

-22,3%

-37,4%

2b. Daling aantal mensen
dat een beroep doet op
begeleiding (% aantal
mensen)

-5,0%

0,0%

-10,0%

3. Lagere gemiddelde
zorgintensiteit per
persoon (%)

-15,0%

-10,0%

-20,0%

-5%

-2,5%

-10%

4. Lagere prijs (%)

5.3

Inschatting ontwikkeling uitgaven 2015-2018

In figuur 5.1 wordt het effect van de autonome vraag op de uitgaven en de
veronderstelde effecten van beleid in scenario 1 op de totale uitgaven tussen
2015 en 2018 weergegeven. Dit is gedaan door de ontwikkeling van de
uitgaven ‘op te bouwen’ aan de hand van de verschillende onderdelen die
hierop van invloed zijn.
De totale uitgaven in 2015 bestaan allereerst uit de uitgaven aan de
‘bestaande onderdelen van de Wmo’ (het eerste grijze blokje in de figuur).
Deze nemen fors toe door de uitbreiding van de Wmo (het eerste roze
blokje) tot ruim € 29 miljoen. Door de ‘autonome’ groei van de vraag (als
gevolg van de bevolkingsontwikkeling) nemen de uitgaven toe met bijna € 4
miljoen van ruim € 29 miljoen in 2015 naar € 33 miljoen in 2018 (het tweede
roze blokje).
De invloed van gemeentelijk beleid op de uitgaven is in potentie groter dan
het effect van de autonome groei. Dit blijkt uit het gezamenlijke effect van
de volgende ‘roze blokjes’ op de ontwikkeling van de uitgaven. Elk ‘roze
39
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blokje’ maakt inzichtelijk hoe groot het effect is op de uitgaven. Als wordt
uitgegaan van scenario 1 blijken de totale Wmo-uitgaven te kunnen dalen
van € 33 miljoen naar € 23,5 miljoen (het rode staafje), wat neerkomt op een
daling van € 9,5 miljoen. Het effect van beleid is in scenario 1 dus ruim twee
keer zo groot als het effect van de autonome groei.
In figuur 5.2 en 5.3 is de ontwikkeling van de Wmo-uitgaven voor scenario
2 en 3 weergegeven. In scenario 2 is het effect van beleid bijna € 7 miljoen,
wat nog altijd groter is dan het effect van de autonome groei van € 4
miljoen. In scenario 3 is het mogelijke effect van gemeentelijk beleid met
€ 12,5 miljoen zelfs drie keer zo groot als de autonome groei. Hiermee
wordt het beeld bevestigd dat vooral het te voeren beleid en de uitwerking
daarvan leidend is voor de ontwikkeling van de uitgaven de komende jaren.
Van de verschillende (veronderstelde) beleidseffecten blijkt dat er een
relatief grote impact is van beleid dat leidt tot een daling van het aantal
mensen dat een beroep doet op de Wmo en van beleid dat leidt tot een
lagere zorgintensiteit. Het effect van de inzet op mantelzorg is veel
beperkter, wat suggereert dat hier geen ‘wonderen’ van mogen worden
verwacht. Het effect van een lagere gemiddelde prijs ligt hier tussenin.
36

Hoewel de berekende en getoonde effecten van beleid nadrukkelijk een
eerste inschatting zijn, blijkt dat het effect van gemeentelijk beleid groter is
dan dat van niet of nauwelijks te beïnvloeden factoren, zoals vergrijzing. De
voorspelbaarheid van de uitgaven wordt dan dus ook sterk beïnvloed door
de uitwerking van specifiek Wmo-beleid. Voor een deel is dat redelijk goed
in te schatten, bijvoorbeeld bij de invulling van de organisatie van licht
huishoudelijke hulp. Voor een ander deel is dat echter nog vrij onzeker; wat
zal het effect zijn van vraagverhelderingsgesprekken op de uiteindelijke
vraag naar zorg?
Hierdoor zijn de prognoses van de uitgaven ook onzeker en afhankelijk van
de uitwerking van beleid hoger of lager dan de begrote bedragen. Het is
echter aannemelijk dat door leereffecten de voorspelbaarheid van
beleidseffecten zal toenemen, maar dat is wel afhankelijk van de stabiliteit
van het gevoerde beleid. Bovendien zullen er altijd schommelingen zijn in
de uitgaven – bijvoorbeeld omdat er in bepaalde jaren relatief veel
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Het effect van een lagere inkoopprijs is wel groter als de daling van het zorgvolume beperkter is.
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hulpmiddelen zijn aangeschaft die dan zoveel jaar later ook weer vervangen
moeten worden.
Het ligt daarom voor de hand om er rekening mee te houden dat de
uitgaven in de toekomst kunnen variëren en anders (hoger maar ook lager)
kunnen uitvallen dan begroot. Het treffen van een voorziening op basis van
de financiële voordelen/meevallers om eventuele tegenvallers op te kunnen
vangen bij de uitbreiding van de Wmo zou daarom een goede optie zijn.

Figuur 5.1 Geschatte ontwikkelingen van de uitgaven aan de Wmo tussen
2015 en 2018 (exclusief inflatie) in scenario 1
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Bron: Atlas voor gemeenten
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Figuur 5.2 Geschatte ontwikkelingen in het ‘minimale’ scenario
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Bron: Atlas voor gemeenten

Figuur 5.3 Geschatte ontwikkelingen in het ‘maximale’ scenario
Inschatting ontwikkeling uitgaven WMO tot 2018
36,0
32,0
28,0
24,0
20,0
16,0
12,0
8,0
4,0
0,0
Uitgaven
WMO 'oude
stijl'

Uitbreiding
WMO

Uitgaven 2015

Autonome
ontwikkeling

Groei
mantelzorg

Minder
mensen die
gebruik
maken

Lager
gemiddeld
zorg-gebruik
per persoon

Lagere prijs

Uitgaven 2018

Bron: Atlas voor gemeenten
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Bijlage 1 De nieuwe Wmo: budget en kansen en risico’s
De decentralisatie gaat gepaard met een bezuiniging op het landelijke
budget. De gedachte hierachter is dat door de decentralisatie niet alleen de
zorg beter aansluit op de vraag van degene die zorg nodig heeft, maar dat
ook de totale uitgaven lager worden. Hieronder wordt eerst ingegaan op de
(veranderingen) in het landelijke budget voor de Wmo en daarna op de
kansen en risico’s die de decentralisatie met zich meebrengt.
Veranderingen in het landelijke budget voor de Wmo in 2015

De basis voor het landelijke budget voor de nieuwe zorgtaken wordt
gevormd door de uitgaven die in 2013 gepaard gingen met deze zorg (€ 3,7
miljard). Hier bovenop komt een budget uit aanvullende bronnen voor de
taken die ook naar de gemeenten gaan, maar nog niet in de bovenstaande
bedragen zijn verwerkt. Het gaat dan onder andere om het stimuleren van
mantelzorg, doventolken, sociale wijkteams, maar ook de uitvoeringskosten
voor de decentralisatie zelf. Het gaat om ruim € 0,5 miljard waarmee het
totale budget op ruim € 4,0 miljard zou uitkomen (zie figuur 0.1).
Op het budget voor de zorgtaken uit de AWBZ dat naar gemeenten gaat (de
€ 3,7 miljard) is een aantal correcties toegepast. Een deel van deze correcties
zorgt voor een toename van het budget, zoals correcties voor een verwachte
toename van de uitgaven door vergrijzing en de ontwikkeling van de lonen
en inflatie. Een ander deel van de correcties zorgt juist voor een daling van
het budget, zoals een correctie voor de eigen bijdragen. Het netto resultaat is
een daling van het budget van € 0,2 miljard.
Op dit budget wordt vervolgens bijna € 655 miljoen bezuinigd. Deze
bezuiniging heeft vooral betrekking op de achterliggende budgetten voor de
functies begeleiding en het deel van de persoonlijke verzorging dat overgaat
naar gemeenten. Deze bezuiniging wordt in 2015 nog deels gecompenseerd
met € 195 miljoen, waardoor de netto bezuiniging bijna € 460 miljoen
bedraagt. Dit extra bedrag wordt de komende jaren afgebouwd. Hiermee
bedraagt uiteindelijk het totale landelijke budget voor de nieuwe taken in de
Wmo in 2015 € 3,6 miljard.
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Figuur 0.1 Totstandkoming van het landelijke budget voor de nieuwe taken
in de Wmo in 2015
Miljarden €
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Bron: Meicirculaire gemeentefonds 2014; bewerking Atlas voor gemeenten

Het budget voor de grootste post in de huidige Wmo (huishoudelijke hulp)
wordt ook kleiner. Op het totale budget (na allerlei correcties) van € 1,7
miljard voor de specifieke Wmo ‘integratie-uitkering’ wordt een kleine € 0,5
miljard bezuinigd. Dit wordt voor een klein deel gecompenseerd door een
toelage van € 75 miljoen. Het totale budget voor de ‘integratie-uitkering’
Wmo bedraagt daarmee in 2015 een kleine € 1,3 miljard. In combinatie met
de omvang van het (nieuwe) cluster ‘maatschappelijke zorg’ van de
gemeentezorg en het budget voor bestaande taken van gemeenten op het
gebied van maatschappelijke opvang en vrouwenopvang bedraagt het totale
budget voor de uitvoering van de Wmo ruim € 8 miljard (zie tabel 0.1)
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Tabel 0.1 Totaal budget voor de Wmo in 2015
Bedrag in € miljard
Budget nieuwe taken Wmo

3,6

Budget bestaande taken Wmo (o.a.
huishoudelijke hulp)

1,3

Budget in cluster maatschappelijke zorg in
gemeentefonds

2,7

Budget bestaande taken maatschappelijke en
vrouwenopvang

0,4

Totaal

8,0
Bron: Meicirculaire 2014; CPB; ministerie van VWS, bewerking Atlas voor gemeenten

Kansen en risico’s

Het uitgangspunt bij de decentralisatie is wat mensen (nog) wel kunnen en
niet van wat de beperking of zorgvraag is. In plaats van ‘automatisch’ zorg
te leveren, wordt eerst gekeken in hoeverre er daadwerkelijk ondersteuning
nodig is en als die nodig is in hoeverre deze ook gevonden kan worden in de
directe sociale omgeving (vrienden, familie, buren). Mocht er ondanks steun
uit de directe omgeving (aanvullende) zorg of ondersteuning nodig zijn dan
wordt – voor zover dit betrekking heeft op participatie en zelfredzaamheid –
dit door de gemeente geleverd. Hierbij worden ook de eigen financiële
mogelijkheden meegewogen.
Het idee is dat gemeenten – mede dankzij ‘keukentafelgesprekken’ of
‘vraagverhelderingsgesprekken’ (zoals in Zoetermeer) – beter in staat zijn
om de zorg af te stemmen op de individuele behoefte van personen. De
gedachte van het kabinet achter de korting op de budgetten is dat door de
decentralisatie de totale uitgaven op landelijk en gemeenteniveau dalen. In
de praktijk kan het uiteraard zo zijn dat op basis van een
vraagverhelderingsgesprek blijkt dat de zorgbehoefte groter is dan de zorg
die op dit moment wordt aangeboden. Hierdoor kunnen de zorguitgaven op
gemeenteniveau stijgen. In combinatie met het lagere budget dat vanuit het
Rijk beschikbaar komt, betekent dit dat de gemeente dit verschil zelf moet
financieren.
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In hoeverre dit daadwerkelijk het geval zal zijn hangt af van de mate waarin
de achterliggende uitgangspunten van de decentralisatie ook in de praktijk
worden gerealiseerd. Om hier inzicht in te krijgen heeft het Centraal
Planbureau recent een overzicht gegeven van de belangrijkste kansen en
risico’s van de drie decentralisaties (naast de Wmo ook de Participatiewet en
de jeugdzorg).
In tabel 0.2 zijn deze kort samengevat, waarbij een onderscheid is gemaakt
naar thema’s uit de wetenschappelijke literatuur over decentralisaties.
Volgens het CPB is een belangrijke kans bij de decentralisatie dat gemeenten
in principe over betere informatie beschikken dan zorgkantoren (die de
huidige AWBZ uitvoeren) en dat dit door ‘keukentafelgesprekken’
(‘vraagverhelderingsgesprekken’) alleen maar beter wordt. Hierdoor zijn
gemeenten veel beter in staat om in te schatten wie welke voorzieningen
echt nodig heeft en in hoeverre iemand in staat is (een deel van) de kosten
zelf te dragen en zelf ondersteuning kan organiseren. Een risico is dat
gemeenten de expertise (zoals indicatiestelling) moeten hebben of
verwerven om deze informatie te verzamelen en te beoordelen.

Tabel 0.2 Kansen en risico’s van de Wmo 2015

Informatiebeschikbaarheid

Beleidsvrijheid

(Dis)economies of
scope

(Dis)economies of scale

Financiële prikkels

Kansen

Risico’s

Betere informatie over
behoefte en
mogelijkheden
inwoners
Maatwerk mogelijk,
inspelen op specifieke
situatie
Meer efficiënte
uitvoering, betere
informatieuitwisseling, profijt van
spillovers
Meer efficiënte
organisatie door lagere
overhead
Lagere kosten door
prikkels voor
doelmatige uitvoering

Specifieke kennis en
deskundigheid nodig

(Te) grote verschillen
tussen gemeenten
Nieuwe ‘schotten’
tussen regelingen,
afwenteling

Versnippering van
inkoop
Mogelijk onderaanbod
van zorg en
ondersteuning

Bron: P. Besseling e.a.; 2013; W. Vermeulen e.a; 2014; bewerking Atlas voor gemeenten
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De vrijheid van gemeenten om zelf keuzes te maken (bijvoorbeeld over
toegang tot zorg en de eigen bijdrage) vergroot de kans dat ‘maatwerk’ ook
daadwerkelijk geleverd kan worden. Een potentieel nadeel is dat er grote
verschillen tussen gemeenten ontstaan in de kwaliteit en toegang tot
voorzieningen – al wordt dit beperkt door landelijke normen en controle
door de gemeenteraad. Een ander risico is dat het uitgangspunt om eerst te
kijken of de eigen omgeving hulp kan bieden als een inbreuk op verworven
rechten gezien kan worden.
Door de overlap in het gebruik van sociale voorzieningen zijn er
zogenaamde economies of scope of ‘synergievoordelen’ te behalen. Zo kunnen
de kosten van de uitvoering lager worden omdat deze (deels) kunnen
worden gedeeld tussen de verschillende typen voorzieningen die nu nog
separaat worden georganiseerd. Ook kan informatie over bepaalde inwoners
bij het uitvoeren van de ene voorziening nuttig zijn voor het uitvoeren van
een andere voorziening. Tot slot kunnen de effecten van de ene voorziening
(bijvoorbeeld individuele begeleiding) leiden tot een lagere vraag naar een
andere voorziening (bijvoorbeeld de bijstand).
Doordat taken nu verdeeld worden over gemeenten en andere partijen
(bijvoorbeeld zorgverzekeraars) bestaat ook het risico dat deze voordelen
juist niet worden gerealiseerd – er ontstaan bijvoorbeeld ‘nieuwe schotten’
tussen de regelingen. Een mogelijk ander nadeel kan zijn dat er
‘onderinvestering’ plaatsvindt omdat verschillende partijen de zorg proberen
af te wentelen op elkaar.
Het is ook mogelijk dat de overheadkosten lager worden als de zorg op een
lager schaalniveau wordt gerealiseerd. Er ontstaan dan zogenaamde economies
of scale of schaalvoordelen – of beter gezegd: de huidige organisatie kent
diseconomies of scale (schaalnadelen) die door de decentralisatie worden
opgeheven. Omgekeerd geldt dat de verschillende zorgaanbieders nu met
gemeenten (ruim 400) in plaats van met zorgkantoren (32) moeten
onderhandelen over de inkoop. Dit kan leiden tot hogere uitvoeringskosten
door versnippering van contracten als elke gemeente andere definities en
eisen heeft en mogelijk ook hogere tarieven (als gevolg van verbeterde
onderhandelingskracht).
Tot slot worden gemeenten binnen de Wmo 2015 risicodragend. Dat
betekent dat eventuele hogere uitgaven dan de budgetten die hiervoor
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landelijk zijn toebedeeld voor ‘eigen rekening’ komen (en mogelijk ten koste
gaan van andere uitgaven). Dit leidt tot een zogenaamde
‘doelmatigheidsprikkel’ waardoor de uitgaven voor Nederland als geheel
mogelijk lager komen te liggen dan nu het geval is. Een risico is dat deze
prikkel zo sterk is dat de geboden zorg en ondersteuning minder zijn dan
inwoners nodig hebben.
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Bijlage 2 De vraag naar huishoudelijke hulp verklaard
Kaart 0.1 laat de verschillen tussen gemeenten zien in de vraag naar
huishoudelijke hulp aan de hand van het aandeel inwoners dat in 2012
huishoudelijke hulp heeft ontvangen. Ten opzichte van het aantal inwoners
is de zorgvraag relatief hoog in veel gemeenten in het Noorden en
Noordoosten van Nederland en in Zeeland en Limburg. Maar ook in de
regio Rijnmond is de vraag relatief hoog. Vooral buiten de grote steden in
de Randstad is de vraag relatief laag.
De regio’s met een relatief hoge vraag zijn niet toevallig ook vaak sterk
vergrijsd – naarmate een gemeente relatief veel ouderen heeft zal de vraag
naar huishoudelijke hulp ook groter zijn. Om het relatieve belang van deze
en andere factoren is te bepalen is een regressieanalyse uitgevoerd waarin zo
veel mogelijk indicatoren gelijktijdig zijn getest. De resultaten van die
regressieanalyse staan in tabel 0.3.
In de tabel is in de tweede kolom steeds per indicator aangegeven of deze
samenhangt met een relatief hogere of juist lagere vraag naar huishoudelijke
hulp door middel van een + (leidt tot een hogere vraag) of een - (leidt tot
een lagere vraag). In de kolommen 3, 4 en 5 worden respectievelijk de
coëfficiënten, standaardfouten en de bèta-coëfficiënten weergegeven. De
coëfficiënten laten zien wat het effect is van een verandering van
bijvoorbeeld één procent in het aandeel ouderen op de vraag naar
huishoudelijke hulp. Deze coëfficiënten zijn echter niet onderling
vergelijkbaar omdat de achterliggende indicatoren een andere meeteenheid
en/of verschillende variantie hebben. De bèta-coëfficiënten zijn de
gestandaardiseerde coëfficiënten waardoor dat wel kan.
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Kaart 0.1

Ruimtelijke verschillen in vraag naar Wmo-zorg in 2012:
huishoudelijke hulp

Aandeel mensen met huishoudelijke hulp (in natura) (QR)
3,5% tot 4,5%
3,4% tot 3,5%
3,2% tot 3,4%
3,1% tot 3,2%
3,0% tot 3,1%
2,8% tot 3,0%
2,7% tot 2,8%
2,6% tot 2,7%
2,5% tot 2,6%
2,5% tot 2,5%
2,3% tot 2,5%
2,3% tot 2,3%
2,1% tot 2,3%
1,9% tot 2,1%
1,8% tot 1,9%
1,1% tot 1,8%

Bron: CBS, CAK; bewerking Atlas voor gemeenten
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Tabel 0.3 Regressieresultaten: welke factoren hangen significant samen met
de vraag naar huishoudelijke hulp?
Relatie
CoëfStandaardBètaficiënt
fout
coëfficiënt
% 75-plussers
0,058
(0,035)*
0,16
+
% 15-24-jarigen

-

-0,031

(0,012)**

-0,08

% eenpersoonshuishoudens 75-84 jaar

+

0,103

(0,012)**

0,14

% eenpersoonshuishoudens > 84 jaar

+

0,245

(0,041)**

0,26

% eenouder-gezinnen

+

0,039

(0,020)*

0,07

% huishoudens met hoge
inkomens

-

-0,055

(0,003)**

-0,55

% mensen dat
mantelzorg geeft

-

-0,015

(0,008)*

-0,05

% mensen met beperking

+

0,009

(0,005)*

0,07

% mensen met
lichamelijke aandoening

+

0,014

(0,009)*

0,06

N (aantal observaties)
R2

360
0,70

Het aantal sterren bij de standaardfouten geeft het significantieniveau aan:
* significantieniveau 0,90
** significantieniveau van 0,95
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Bijlage 3 De vraag naar begeleiding verklaard
Kaart 0.2 laat de verschillen tussen gemeenten zien in de vraag naar
begeleiding aan de hand van het aandeel inwoners dat in 2012 een indicatie
voor groeps- of individuele begeleiding had. In hoofdstuk 3 kwam al naar
voren dat een indicatie niet altijd leidt tot daadwerkelijk zorggebruik, maar
dat deze indicaties wel een goed beeld geven van de feitelijke zorgbehoefte,
en daarmee van de vraag naar zorg.
Ten opzichte van het aantal inwoners is de zorgvraag relatief hoog in veel
van de regio’s waar ook de vraag naar huishoudelijke hulp relatief hoog was.
Vooral in stedelijke gemeenten buiten de Randstad en NoordoostGroningen en delen van Limburg en Friesland is de vraag naar begeleiding
relatief hoog.
In tabel 0.4 staan de resultaten van de regressieanalyse naar de verklaring
van deze ruimtelijke verschillen op dezelfde manier weergegeven als in tabel
0.3. In kolom 2 staat met een + of een – aangegeven of er een positieve
(meer vraag naar begeleiding) of negatieve (minder vraag naar begeleiding)
relatie is en in kolom 3, 4 en 5 staan respectievelijk de coëfficiënt, de
standaardfout en de gestandaardiseerde coëfficiënt.
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Kaart 0.2

Ruimtelijke verschillen in de behoefte aan begeleiding in 2012

Aandeel mensen met indicatie voor begeleiding (groep en individueel)
3,0% tot 3,9%
2,7% tot 3,0%
2,5% tot 2,7%
2,3% tot 2,5%
2,2% tot 2,3%
2,2% tot 2,2%
2,1% tot 2,2%
2,0% tot 2,1%
1,9% tot 2,0%
1,9% tot 1,9%
1,9% tot 1,9%
1,7% tot 1,9%
1,7% tot 1,7%
1,5% tot 1,7%
1,4% tot 1,5%
0,8% tot 1,4%

Bron: CBS, CIZ; bewerking Atlas voor gemeenten
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Tabel 0.4 Regressieresultaten: welke factoren hangen significant samen met
de behoefte naar begeleiding?
Relatie
CoëfStandBètaficiënt
aardcoëffout
ficiënt
% 15-24-jarigen
-0,029
0,019^
-0,09
% 25-34-jarigen

+

0,072

0,016**

0,33

% 35-44-jarigen

-

-0,049

0,029*

-0,10

% 75-plussers

+

0,048

0,020**

0,16

% mensen dat
mantelzorg geeft

-

-0,017

0,009*

-0,07

% niet-westerse
allochtonen

-

-0,048

0,007**

-0,51

% mensen met een
beperking

+

0,026

0,008**

0,14

% huishoudens onder
lage inkomensgrens

+

0,001

0,000**

0,56

% eenoudergezinnen
(onder de 40 jaar)

+

0,157

0,063**

0,18

360
N (aantal observaties)
R2

0,52

Het aantal sterren bij de standaardfouten geeft het significantieniveau aan
* significantieniveau 0,90
** significantieniveau van 0,95
^significantieniveau van 0,85
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Inleiding
Een in december 2012 aangenomen motie (27 stemmen voor en 10 stemmen tegen) bevatte het
verzoek aan de rekenkamercommissie een onderzoek in te stellen naar de informatieverstrekking
vanuit het college omtrent de kosten van de WMO. Aanleiding vormden de fluctuaties in de uitgaven
op het WMO-terrein. Met de auditwerkgroep is vervolgens afgesproken dat de
rekenkamercommissie de informatieverstrekking aan de raad in 2013 zou afwachten om te bezien of
het bestuurlijke euvel nog steeds bestond. Gaandeweg is de idee ontstaan dat een meer
toekomstgericht onderzoek meer voor de hand lag. Dit temeer vanwege de op handen zijnde
decentralisatie, die gepaard gaat met minder rijksmiddelen voor de WMO nieuwe stijl.
In juni 2014 heeft de rekenkamercommissie, na opnieuw afstemming met de auditwerkgroep, een
onderzoek gestart dat er op gericht is na te gaan of er handvatten te vinden zijn die kunnen leiden
tot een betere voorspelbaarheid van de WMO-uitgaven. De raad is daarover met brief van 26 mei
2014 geïnformeerd.
Het onderzoek is in de periode juni-november uitgevoerd door Atlas voor gemeenten. De vraag die
hierin centraal stond was in hoeverre de ontwikkeling van de WMO-uitgaven te voorspellen is en in
hoeverre de ontwikkeling van de uitgaven een autonoom proces is (dat vooral samenhangt met
trends in de bevolkingssamenstelling) of juist te beïnvloeden is door gemeentelijk beleid.
Het bijbehorende rapport van bevindingen bevat de resultaten van het onderzoek. Centraal in het
onderzoek stond de WMO zoals die tot eind 2014 heeft bestaan. Gepoogd is de lijn door te trekken
naar de WMO-nieuwe stijl, zoals die per 1 januari 2015 zou gaan gelden.
Het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen
Het onderzoek heeft een bijzonder karakter gehad. Enerzijds is via documentenstudie de WMObeleidshistorie van Zoetermeer geanalyseerd. Anderzijds is aan de hand van bevolkingskenmerken
van Zoetermeer een model ontwikkeld dat informatie geeft over mogelijk toekomstig gebruik van de
WMO. Bij de ontwikkeling van dit model is de medewerking van de ambtelijke diensten van de
gemeente cruciaal geweest. Op basis van hun ervaring en kennis is de eerste versie van het model
verder verbeterd. De rekenkamercommissie is de betrokkenen dan ook zeer erkentelijk voor de
spontane enthousiaste bereidheid op deze wijze aan het onderzoek mee te werken.
De belangrijkste bevinding van het onderzoek is, dat niet zozeer de bevolkingskenmerken, maar met
name beleidskeuzen bepalend KUNNEN zijn voor de omvang van de toekomstige WMO-uitgaven.
Terwijl de bevolkingssamenstelling in hoge mate niet beïnvloedbaar is, heeft het bestuur diverse
aangrijpingspunten( knoppen om meer of minder aan te draaien) om invloed uit te oefenen op de
kosten.
Conclusie 1: De keuzes voor de invulling en de uitwerking van gemeentelijk beleid in de praktijk
kunnen de ontwikkeling van de WMO-uitgaven in de komende jaren sterk bepalen.
Dit effect is in potentie veel groter dan de effecten van (veranderingen in) bevolkingskenmerken.
In het onderzoek is ervan uitgegaan dat deze aangrijpingspunten gericht kunnen zijn op het bereiken
van de meest voor de hand liggende effecten:
-

Verandering in de omvang van de mantelzorg

-

Verandering in het aantal mensen dat een beroep doet op de WMO

-

Verandering in de hoeveelheid zorg per persoon

-

Verandering in de prijs die wordt betaald per “eenheid” zorg.

Het effect van bestuurlijke keuzes op deze aangrijpingspunten is voor sommige delen van de WMO
relatief goed (of steeds beter) in te schatten, zoals bijvoorbeeld in het geval van de lichte
huishoudelijke hulp. Voor andere delen, zoals begeleiding is het effect van beleidskeuzes op de
uitgaven veel onzekerder omdat dit een nieuw terrein is voor gemeenten.
Dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de WMO-uitgaven de komende jaren voor een deel onzeker
zullen zijn en lastig te voorspellen. Het is aannemelijk dat – net als bij de bestaande WMO – de
komende jaren de voorspelbaarheid van beleidseffecten ook op de ‘nieuwe WMO-gebieden’ zal
toenemen door leereffecten over hoe bepaald beleid kan uitpakken. Hoe stabieler dat beleid hoe
groter deze leereffecten zullen zijn. Maar ook dan zal een zekere onvoorspelbaarheid over de
uitgaven aan de WMO blijven bestaan, omdat onverwachte gebeurtenissen – zoals een piek in de
vervangingsvraag naar hulpmiddelen – altijd kunnen voorkomen.
Door deze onzekerheid over de ontwikkeling in de uitgaven blijft goede en tijdige
informatievoorziening aan de gemeenteraad over WMO-uitgaven op de verschillende onderdelen
van belang. Op basis van de bestudeerde stukken kan de volgende conclusie getrokken worden:

Conclusie 2: De gemeenteraad van Zoetermeer is de afgelopen jaren goed in de gelegenheid
gesteld om zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen te spelen als
het gaat om de modernisering van het WMO-beleid. Omdat de onzekerheid over de uitgaven zeker
de eerst volgende jaren nog groot zal zijn is en blijft dit van groot belang.

Het rapport geeft de rekenkamercommissie aanleiding de volgende aanbevelingen te doen.
Aanbeveling 1: Houd met het vaststellen van beleid en het maken van prognoses rekening met het
feit dat Zoetermeer verschilt van andere gemeenten.
Opvallend is dat in de achterliggende jaren het WMO-beeld van Zoetermeer op een aantal punten
afwijkt van de situatie in andere gemeenten. Dat geldt voor de vraag naar huishoudelijke hulp en de
vraag naar begeleiding ( zie par 4.3 van het rapport van bevindingen).

Aanbeveling 2: Neem als ijkpunt voor het beroep op WMO niet de leeftijd van 65+, maar die van
75+.
Uit de bestudering van de documenten is ook gebleken dat de gemeente in de achterliggende
periode als “vertrekpunt” voor het beroep op WMO, is uitgegaan van toepassing vanaf 65-jarige
leeftijd. Uit de cijfers is gebleken dat deze onderdrempel te laag is ingeschat, de leeftijd van 75+
blijkt een betere voorspeller te zijn. Dat is mogelijk ook een verklaring voor de schommeling in de
uitgaven.

Aanbeveling 3: Presenteer de uitvoeringskosten in samenhang met de WMO-uitgaven, ook als de
dekking is geregeld. Maak hierbij onderscheid tussen structurele- en transitiekosten, zo ontstaat
een totaalbeeld van de lasten voor de gemeente.

Het is de rekenkamercommissie opgevallen dat bij de becijfering van de WMO-uitgaven de
uitvoeringskosten niet consequent inzichtelijk worden gemaakt. Zo is niet duidelijk of deze in de van
rijkswege te ontvangen middelen besloten liggen, dan wel elders op de begroting zijn opgenomen.

Aanbeveling 4: Gebruik de gemeentelijke invloed optimaal bij bijvoorbeeld de toewijzing van
aangepaste woningen en bij nieuwbouw om zodoende zorg te dragen voor voldoende aangepaste
woonvoorzieningen.
Nu langer zelfstandig kunnen wonen uitgangspunt van beleid is, kan het bevorderen ervan ook
plaatsvinden door het tijdig beschikbaar hebben van woonvoorzieningen die daarop zijn gericht.

Overigens is een interessant aspect dat er voor de gemeente een financieel verschil bestaat tussen
wel of niet zelfstandig wonen. Onzelfstandig wonen wordt volledig gefinancierd vanuit WLZ (Wet
Langdurige Zorg een soort vervolg van de AWBZ) en zelfstandig wonen door WLZ (sommige
verzorgingsdelen) én gemeente (huishoudelijke hulp, begeleiding en deel verzorging).

Aanbeveling 5: Stel kaders hoe om te gaan met overschotten of tekorten op WMO-gebied.
Het onderzoek concludeert dat door de onzekerheid hoe beleid uitpakt in de praktijk de uitgaven
groter of kleiner dan verwacht kunnen zijn. Als de uitgaven in de praktijk echter hoger of lager zijn
(beleidskeuzes hebben dan financieel anders uitgepakt dan verwacht), dan wordt dit jaar de vraag
nog opportuun of er wordt overgeheveld vanuit andere middelen (in geval van een tekort), of dat
geld bij een overschot al dan niet specifiek voor toekomstige WMO-uitgaven wordt gereserveerd.

In het jaarplan 2015 heeft de rekenkamercommissie aangegeven dat zij een dashboard zal opstellen
dat mogelijkheden biedt tot het volgen van de effecten van het gekozen beleid en informatie biedt
ten behoeve van eventuele beleidsbijstelling.
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Onderwerp: Reactie op rapport 'Voorspelbaarheid Wmo uitgaven'

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Geachte commissie,

Het college heeft met veel waardering kennis genomen van het rapport
'Voorspelbaarheid Wmo uitgaven'. Wij onderschrijven uw conclusie dat de keuzes voor
de invulling en de uitwerking van gemeentelijk beleid in de praktijk de ontwikkeling van de
WMO-uitgaven in de komende jaren sterk kunnen bepalen. Ook zijn wij verheugd dat uw
onderzoek bevestigt dat de gemeenteraad van Zoetermeer de afgelopen jaren goed in de
gelegenheid is gesteld om zijn kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rollen te spelen als het gaat om de modernisering van het
WMO-beleid.
Onderstaand treft u een korte reactie aan op de vijf aanbevelingen:

Aanbeveling 1: Houd met het vaststellen van beleid en het maken van prognoses
rekening met het feit dat Zoetermeer verschilt van andere gemeenten.
Opvallend is dat in de achterliggende jaren het WMO-beeld van Zoetermeer op een
aantal punten afwijkt van de situatie in andere gemeenten. Dat geldt voor de vraag naar
huishoudelijke hulp en de vraag naar begeleiding. Uit het rapport van bevindingen blijkt
dat het gebruik van hulp bij het huishouden in Zoetermeer iets hoger is dan gemiddeld in
de Nederlandse gemeenten, en het aantal mensen met een indicatie voor begeleiding
juist wat lager is dan gemiddeld (zie par 4.3 van het rapport van bevindingen).
Reactie:
Deze aanbeveling wordt overgenomen. Bij toekomstig beleid en prognoses wordt
hiermee rekening gehouden voor zover de informatie voor vergelijking beschikbaar is
voor de gemeente.
Aanbeveling 2: Neem als ijkpunt voor het beroep op WMO niet de leeftijd van 65+,
maar die van 75+.
Uit de bestudering van de documenten is ook gebleken dat de gemeente in de
achterliggende periode als "vertrekpunt" voor het beroep op WMO, is uitgegaan van
toepassing vanaf 65-jarige leeftijd. Uit de cijfers is gebleken dat deze onderdrempel te
laag is ingeschat, de leeftijd van 75+ blijkt een betere voorspeller te zijn. Dat is mogelijk
ook een verklaring voor de schommeling in de uitgaven.

Bijlagen

Reactie:
Deze aanbeveling wordt overgenomen.
Aanbeveling 3: Presenteer de uitvoeringskosten in samenhang met de WM0uitgaven, ook als de dekking is geregeld. Maak hierbij onderscheid tussen
structurele- en transitiekosten, zo ontstaat een totaalbeeld van de lasten voor de
gemeente.
Het is de rekenkamercommissie opgevallen dat bij de becijfering van de WMO-uitgaven
de uitvoeringskosten niet consequent inzichtelijk worden gemaakt. Zo is niet duidelijk of
deze in de van rijkswege te ontvangen middelen besloten liggen, dan wel elders op de
begroting zijn opgenomen.
Reactie:
Deze aanbeveling wordt overgenomen. Het college rapporteert in drie rapportages per
jaar over de uitvoering van de Wmo, zowel de oude Wmo-taken als de overgedragen
Awbz-taken (Wmo-nieuw), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet. Dit is inclusief
de uitvoeringskosten (zie memo 2015-000104 "Beantwoording technische vraag 6
Zó!Zoetermeer Programmabegroting 2015" omtrent de kostenontwikkeling van de zorg).
Daarmee wordt invulling gegeven aan de aanbeveling om de uitvoeringskosten van
de Wmo in samenhang met de uitgaven te presenteren. In de begroting worden de
uitvoeringskosten op programmaniveau gepresenteerd
Het onderscheid tussen structurele en transitiekosten is gemaakt t/m 1 april 2015. Na die
periode is er in principe geen sprake meer van transitiekosten. Indien nodig worden de —
op de transitie volgende- transformatiekosten apart zichtbaar gemaakt.

Aanbeveling 4: Gebruik de gemeentelijke invloed optimaal bij bijvoorbeeld de
toewijzing van aangepaste woningen en bij nieuwbouw om zodoende zorg te
dragen voor voldoende aangepaste woonvoorzieningen.
Nu langer zelfstandig kunnen wonen uitgangspunt van beleid is, kan het bevorderen
ervan ook plaatsvinden door het tijdig beschikbaar hebben van woonvoorzieningen die
daarop zijn gericht.
Reactie:
Deze aanbeveling wordt overgenomen. De gemeente heeft maar beperkt invloed op het
bouwen en het verdelen van aangepaste woningen maar wendt deze beperkte invloed
optimaal aan in de contacten met de woningbouwcorporaties, onder andere door het
maken van prestatieafspraken. Daarnaast levert de gemeente waar mogelijk en nodig
een actieve bijdrage aan het aanpassen van woningen, bijvoorbeeld recent door het
leveren van een bijdrage voor het realiseren van brandveilige stallingsmogelijkheden voor
scootmobielen.

Aanbeveling 5: Stel kaders hoe om te gaan met overschotten of tekorten op WM0gebied.
Het onderzoek concludeert dat door de onzekerheid hoe beleid uitpakt in de praktijk de
uitgaven groter of kleiner dan verwacht kunnen zijn. Als de uitgaven in de praktijk echter
hoger of lager zijn (beleidskeuzes hebben dan financieel anders uitgepakt dan verwacht),
dan wordt dit jaar de vraag nog opportuun of er wordt overgeheveld vanuit andere
middelen (in geval van een tekort), of dat geld bij een overschot al dan niet specifiek voor

toekomstige WMO-uitgaven wordt gereserveerd. In het jaarplan 2015 heeft de
rekenkamercommissie aangegeven dat zij een dashboard zal opstellen dat
mogelijkheden biedt tot het volgen van de effecten van het gekozen beleid en informatie
biedt ten behoeve van eventuele beleidsbijstelling.

Reactie:
Deze aanbeveling wordt herkend maar wordt niet overgenomen. Prioriteit ligt bij het
voorkomen van (grote) overschotten of tekorten door de uitgaven:
zo goed mogelijk te begroten. De aanbevelingen van de rekenkamer zijn hierbij
nuttige handvaten, evenals het nog te ontwikkelen dashboard;
te monitoren en tijdig bij te stellen.
Mocht toch een overschot of tekort ontstaan dan is het proces om hiermee om te gaan
voldoende geregeld in de bestaande begrotingssystematiek (via de algemene reserve).

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer
de burgemeester,
secre r's,

drs. H.M.M. Koek

Ch.B. Aptroot

