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Probleemstelling

Met de managementrapportage (marap) 2016 geeft het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB)
inzicht in de geleverde zorg en ondersteuning in de regio Nijmegen ten aanzien van de Wet
1
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de jeugdhulp en beschermd wonen .
Er is sprake van een overschrijding van het beschikbare budget. Regionaal was in 2016 € 127,7
miljoen begroot, maar daadwerkelijk is in totaal € 132,5 miljoen uitgegeven (overschrijding
regionaal € 4,8 miljoen). We zien grote verschillen tussen begroting en realisatie tussen de
verschillende zorgvormen en tussen gemeenten. Op basis van eerste signalen in de
contractbesprekingen met de aanbieders en de maraps van de eerste kwartalen 2016 zagen we
deze budgetoverschrijding in 2016 al aankomen en zijn we in 2016 ook al begonnen om bij te
sturen.
In de jaarrekening 2016 hebben we een conclusie getrokken op basis van het geschatte
eindresultaat. Het geschatte eindresultaat, het tekort dat in dit voorstel wordt gemeld, was toen al
ingeschat, met een mogelijk verschil van één ton. Het definitieve eindresultaat wordt jaarlijks pas
in juni bekend, nadat de boeken zijn afgesloten. Dat verklaart het verschil met de cijfers in de
jaarrekening 2016.
2

Juridische aspecten

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de regionale
samenwerkingsafspraken op het gebied van zorg en welzijn vormen het juridische kader rondom
dit voorstel.
3

Doelstelling

Doel van dit voorstel is om de managementrapportage jaarcijfers 2016 regio Nijmegen van het
ROB voor Wmo (algemeen en beschermd wonen GGZ) en jeugdhulp vast te stellen.
4

Argumenten

4.1.1 De marap 2016 levert voor Nijmegen veel informatie over de ontwikkeling van de
zorgkosten.
Zowel regionaal als ook in Nijmegen stijgen de zorgkosten op zowel de Wmo (algemeen én
beschermd wonen GGZ) als op de jeugdhulp. Kijken we naar Nijmegen, dan zien we een – ook in
vergelijking met de regiogemeenten – vrij forse stijging van de uitgaven voor jeugdhulp (ca. € 1,8
miljoen, stijging 5 %) als voor de ambulante Wmo (ca. € 4 miljoen, stijging 33%) en voor
beschermd wonen (ca. € 3 miljoen, stijging 6%).
In een figuur de ontwikkeling van de Nijmeegse uitgaven voor Wmo en jeugdhulp voor de periode
2015-2016:
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Nijmegen is voor beschermd wonen centrumgemeente voor onze regio én de regio
Rivierenland.
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Figuur 1 Ontwikkeling uitgaven Wmo en jeugdhulp 2015-2016 (gemeente Nijmegen,
bedragen in miljoenen Euro)
Opvallend bij de ambulante Wmo is de stijging van de uitgaven voor specialistische begeleiding.
Bij de jeugdhulp zijn de uitgaven voor begeleiding (zowel algemeen als specialistisch) en (vooral
qua stijgingspercentage van 2015 naar 2016) voor klinische opnames, spoedzorg en jeugdzorg
2
plus bijzonder . Daarentegen zijn de uitgaven voor gezinshuizen, beschermd wonen jeugd en
jeugdbescherming gedaald.
Ten aanzien van beschermd wonen wordt geen uitsplitsing gemaakt voor Nijmegen omdat
beschermd wonen een regionale opgave is die wordt uitgevoerd door de centrumgemeente. De
toename bij Wmo beschermd wonen (van € 46,5 mln naar € 49,5 mln) heeft enerzijds te maken
met de hogere tarieven voor Zorg in Natura en PGB in 2016: naast een hogere vergoeding voor
de NHC/NIC-componenten, zijn de tarieven ten opzichte van 2015 verhoogd met 1,66 %.
Daarnaast is het aantal cliënten met een PGB-budget toegenomen en is er sprake van instroom
van cliënten met een zwaardere zorgbehoefte waardoor de kosten per plek fors toenemen.
4.1.2 We moeten bijsturen om de stijging van uitgaven een halt toe te roepen.
Hoewel de uitgavenstijging in 2016 past binnen de beschikbare financiële kaders (zie paragraaf
5) en we een vergelijkbaar beeld zien bij veel regio’s en gemeenten in het land, nopen de
marapcijfers ons wel om fors bij te gaan sturen. Als de kostenstijging doorzet, moeten we anders
een steeds groter deel van onze middelen inzetten voor zorgkosten. In combinatie met de
tekorten bij bijvoorbeeld het inkomendsdeel (BUIG-problematiek) kan een ongeremde stijging van
de zorguitgaven de financiële positie van de gemeente in de toekomst aantasten.
We zijn – op basis van de maraps over de eerste kwartalen van 2016 en signalen vanuit de
aanbieders in onze periodieke contracteringsgesprekken - al in 2016 begonnen met bijsturen door
-
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het ontwikkelen van richtlijnen wanneer reguliere en wanneer specialistische begeleiding
moet worden ingezet;
het bespreken van (geanonimiseerde) casuïstiek om te onderzoeken of afschaling bij
begeleiding mogelijk is en of we ten aanzien van begeleiding aanvullende voorwaarden
moeten stellen bij de inkoop 2018;

Hierbij dient in ogenschouw te worden gehouden dat het jaar 2015, als eerste jaar na de
transitie, op alle fronten een atypisch jaar was. In sommige zorgsoorten kwam de inzet van zorg
maar moeizaam op gang, wijkteams en aanbieders moesten aan elkaar wennen en elkaar leren
kennen.
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dyslexie vanaf 2017 separaat aan te besteden waarbij we gebruik maken van
budgetplafonds;
een transformatieplan van de vier pleegzorgaanbieders op te stellen;
een casusoverleg Zorg met verblijf in te stellen om vraag en aanbod beter te matchen.

Zeer recent hebben we in het College een interventieplan voor Zorg en Welzijn besproken met als
doel een structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven vanaf 2019. Belangrijke interventies
die al in gang zijn gezet, zijn de impuls die we geven aan de sociale wijkteams en de strengere
selectie van aanbieders op kwaliteit en kantelingsgericht werken in het kader van het
inkooptraject 2018.
Daarnaast hebben we geconcludeerd dat we nog een aantal zaken moeten uitzoeken voordat we
in de volle breedte conclusies kunnen trekken en bestuurlijke keuzes kunnen maken. Zo gaan we
een diepgaandere analyse uitvoeren op de stijging van de uitgaven voor (specialistische)
begeleiding in de Wmo. We gaan verder diverse analyses maken: op casusniveau naar de
oorzaken en kenmerken van de overproductie (wat moet leiden tot een Transformatieplan JeugdLVG) en de overproductie binnen Blok C (jeugdhulp met verblijf). Ook gaan we kritisch kijken naar
de stijging van de inzet bij crisis en spoed in de jeugdhulp. Tevens willen we de uitkomsten uit de
businesscases jeugd implementeren en omzetten in contractafspraken. Tenslotte wisselen we
kennis uit met andere gemeenten en regio’s waar vergelijkbare problemen spelen met als doel
het leren van elkaar.
4.2.1 We willen de raad informeren over de marap 2016.
In bijgaande raadsinformatiebrief informeren we de raad over de marap 2016 van het ROB en het
proces dat wij willen inzetten om bij te sturen.
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Financiën

De effecten van de ROB marap zijn verwerkt in de Stadsrekening 2016. Deze effecten blijven
nagenoeg binnen de budgettaire kaders. Het Rijksbudget voor decentralisatietaken is in 2016
volledig ingezet. In de Stadsrekening 2016 boeken we een nadeel van € 0,1 miljoen op de
decentralisatietaken Jeugd, Wmo en Wmo Beschermd Wonen.
De ROB marap gaat uit van budgetafspraken die we met aanbieders gemaakt hebben dan wel
van budgetten die we voor zorg gereserveerd hebben. Deze budgetten zijn lager dan ons
financiële kader. We hebben deze budgetafspraken lopende het jaar niet aangepast naar
aanleiding van wijzigingen in het Rijksbudget en verder hadden we in 2016 nog een lokale
risicobuffer.
6

Participatie en Communicatie

We gaan de komende periode intensief overleggen met de aanbieders en instellingen om deze
partijen mee te laten denken in de wijze waarop we onze uitgaven het beste kunnen verlagen
door keuzes te maken waarbij burgers die onze zorg hard nodig hebben zo weinig mogelijk
worden getroffen.
7

Uitvoering en evaluatie

De marap 2016 is gebaseerd op de productieverantwoording van de aanbieders die voorzien is
van een accountantsverklaring. Dit geeft een betrouwbaar beeld van de realisatiecijfers. We
hadden de verwachting dat we in 2016 al de overstap naar het berichtenverkeer zouden kunnen
maken als bron voor deze rapportage. Door de complexiteit hiervan en problemen bij zowel
aanbieders als gemeenten, is dat in 2016 niet gelukt. Het is een grote uitdaging om in 2017 wel
op basis van een goed werkend berichtenverkeer te kunnen rapporteren.
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De gesubsidieerde instellingen ontvangen subsidievaststellingsbrieven waarna we de afrekening
zullen effectueren. Ook met de regiogemeenten zullen we tot afrekening overgaan.
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Risico

Gelet op de stijging die we in 2016 hebben gezien en omdat de beschikbare middelen in 2017 zijn
gedaald, zal het forse inspanningen kosten om in 2017 en verdere jaren binnen de begroting te
blijven.

Bijlage(n):

Managementrapportage 2016 ROB

Gemeente Nijmegen

WMO

Infographic 1: Wmo budget vs realisatie 2016 (bedragen in € x 1000, totaal kan afwijken van de optelling vanwege afrondingsverschillen)

Infographic 1 laat zien dat Nijmegen niet binnen de begroting is gebleven. Er is een overschrijding van bijna
20%, afgerond € 2,3 miljoen. Los van de begroting is het minstens zo interessant om te zien hoe het feitelijke
zorggebruik zich in 2016 heeft ontwikkeld ten opzichte van 2015. Onderstaande tabel 2 laat zien dat de
zorguitgaven in 2016 niet alleen fors boven de begroting zijn uitgekomen maar ook daadwerkelijk zijn gestegen
met bijna € 4 miljoen ten opzichte van 2015 (+33%).
Nijmegen
PGB

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Verschil

3.083.621

2.634.650

448.971

104.000

252.051

-148.051

3.267.960

6.510.190

-3.242.230

933.000

1.083.069

Combinatie begeleiding

4.576.000

5.443.904

Combinatie totaal

5.509.000

6.526.973

Zintuigelijk gehandicapten
Kleine aanbieders
Combinatie dagbesteding

Resultaat eindafrekening Combinatie
Totaal
Tabel 2: realisatie 2015 en 2016 per contractvorm

-1.017.973
P.M.

11.964.581

15.923.864

-3.959.283

PGB EN ZG NIJMEGEN
PGB; de realisatie ligt regionaal ruim 25% lager dan begroot, voor Nijmegen is dat zo’n 15%. Omdat het budget
2016 gelijk was aan de realisatie 2015, ligt ook de werkelijke realisatie in 2016 zo’n 15% lager dan in 2015.
ZG; de realisatie in 2016 ligt fors boven de begroting en fors boven de realisatie 2015.
BLOK B KLEINE AANBIEDERS EN COMBINATIE NIJMEGEN
Uitgesplitst naar zorgvormen laat de realisatie in 2016 ten opzichte van 2015 het volgende beeld zien:

Infographic 3: uitnutting per zorgsoort (bedragen in € x 1000, totaal kan afwijken van de optelling vanwege afrondingsverschillen)

Dagbesteding: de lichte stijging in de regio is ook in Nijmegen zichtbaar .
Vervoer: dit product kende in2015 al een relatief kleine omvang en deze is in 2016 verder gedaald.
Begeleiding: de stijging van de reguliere begeleiding ligt gelijk met het regionale beeld.
Specialistische begeleiding: deze is in de hele regio fors gestegen (+84%) maar de stijging in Nijmegen steekt
daar met 88% ten opzichte van 2015 nog iets boven uit. Zoals ook in het regionale deel al beschreven adviseert
het ROB om de oorzaak hiervan nader te analyseren. Regionaal is hier inmiddels een start mee gemaakt.

TOP 20 AANBIEDERS WMO NIJMEGEN
De top 20 Wmo-aanbieders voor Nijmegen is als volgt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

RIBW NR
Pluryn
Driestroom
UniK
ZZG Zorggroep
Zorgplus
Kenniscentrum AD(H)D
Socra
Dahliakracht
TVN Zorgt

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Stichting Stan
Bureau Beckers
Miloud Consultancy (Avant Care)
Zahet
Zozijn
Zorg coöperatie Nijmegen (ZCN)
Onderdak
Humazorg
Multidag (SMN)
Oud Burgeren Gasthuis (OBG)

JEUGDHULP
Infographic 4 geeft de realisatie van jeugdhulp in 2016 weer ten opzichte van het budget 2016. De gegevens
zijn gebaseerd op de verantwoording van de instellingen aan de regio en worden per contractvorm
gepresenteerd.

Infographic 4: Jeugdhulp budget vs realisatie 2016 (bedragen in € x 1000, totaal kan afwijken van de optelling vanwege
afrondingsverschillen)

In infographic 5 presenteren we de bovengenoemde gegevens per zorgvorm en ten opzichte van 2015. Op
deze manier kunnen we trends op inhoud waarnemen, welke we zo goed als mogelijk proberen te duiden op
basis van de cijfers en de contractgesprekken.

Infographic 5: uitnutting per zorgsoort (bedragen in € x 1000, totaal kan afwijken van de optelling vanwege afrondingsverschillen)

ALGEMEEN
Nijmegen heeft een tekort van €3,1 miljoen op het Jeugd-budget (9%). Het Nijmeegse beeld correspondeert
vrij goed met het regionale beeld.
Het tekort op De Combinatie en op de Jeugd-LVG in het bijzonder klopt met het regionale beeld. Ook de
gestegen omzet van de Kleine aanbieders klopt met het regionale beeld.
In Nijmegen is er - net als regionaal – een flink tekort op de bovenregionale zorg. Er is meer zware
terreingebonden verblijfszorg ingezet dan begoot en het is navenant gestegen t.o.v. 2015. De enige relevante,
weliswaar kleine, afwijking ten opzichte van het regionale beeld is de inzet van de jeugdbescherming. In
Nijmegen is de realisatie gelijk aan het budget, terwijl het in de rest van de regio is gedaald.
LTA EN PGB NIJMEGEN
In Nijmegen zijn de uitgaven van het LTA lager dan het budget. Regionaal gezien is dit beeld omgekeerd. In
Nijmegen loopt de inzet van de PGB’s achter bij het budget, zoals we regionaal ook zien.
BLOK B COMBINATIE NIJMEGEN
Er is sprake van een overbesteding bij de LVG partijen in Nijmegen. Deze overbesteding is ongeveer net zo fors
als regionaal gemiddeld. Ook in Nijmegen is er een toename aan inzet van de bouwstenen dagbehandeling,
behandeling, begeleiding en specialistische begeleiding. De stijging zit o.a. in producten als gezins- en
woonbegeleiding en intensieve gezinsbehandeling. Opvallend is ook in Nijmegen dat reguliere begeleiding
sterker stijgt dan specialistische begeleiding. In de Wmo zien we sterke verschuiving van regulier naar
specialistisch. Dat zien we bij Jeugd niet. We voeren met de LVG partijen een analyse uit naar deze stijging door
casuistiek onder de loep te nemen.
De inzet van Jeugd en Opvoedhulp blijft in de regiogemeenten gelijk aan het budget. In Nijmegen is sprake van
een kleine overbesteding. Dit betekent dat de inzet van Entrea in Nijmegen behoorlijk is aangetrokken. In 2015
bleef de inzet immers ver achter bij het budget als gevolg van de trage start na de transitie.
De inzet van de J-GGZ in de Combinatie is lager dan het budget. Dit is regionaal ook het geval. De J-GGz laat een
lichte daling zien ten opzichte van 2015. Dit komt door de daling bij Karakter. De inzet van J-GGz is traditioneel
hoog in Nijmegen en had geen last van de transitie, zoals de J&O wel had. Er zijn in Nijmegen veel praktijken,
die bij elkaar zorgen voor de relatief hoge inzet van J-GGz.
BLOK B KLEINE AANBIEDERS NIJMEGEN
Op Blok B Kleine Aanbieders is sprake van een zorginzet die behoorlijk hoger is dan het budget en die ook
gestegen is ten opzichte van 2015.
Het aandeel van de vele J-GGz praktijken in deze stijging is relatief gering. De grote stijging komt vooral door
niet-J-GGz aanbieders. De grootste absolute en relatieve stijger is TVN Zorgt. Daarnaast zorgt ook Virenze voor
een groot deel van de omzet.
In Nijmegen wordt veel van de zorg geleverd door de dyslexie-aanbieders Marant en Regionaal Instituut
Dyslexie. De dyslexie stijgt niet, maar blijft gelijk aan 2015. De inzet loopt min of meer parallel aan het
regionaal beeld.

BLOK C NIJMEGEN
Er is in Nijmegen een behoorlijk forse overbesteding op C1 bovenregionale zorg. De inzet van de
bovenregionale zorg ligt 20% boven budget. Dit zit vooral in de zorginzet bij Pluryn, waarvan een groot deel bij
de Hoenderloo Groep. Nijmegen heeft een kleine overbesteding op C1 regionaal. Dit correspondeert met het
regionale beeld. Opvallend in Nijmegen is dat de gezinshuiszorg afneemt. In de rest van de regio neemt deze
toe. Ook de pleegzorg neemt af. Al met al een reden om in Nijmegen goed te gaan kijken hoe
gezinsvervangende zorg met verblijf verder gestimuleerd kan worden. In bijlage 8 worden de cijfers nader
geduid.
Wat betreft de C2 is het Nijmeegse beeld vergelijkbaar met de regio. Er is sprake van een klein overschot op
het budget. Het aantal maatregelen neemt verder af. De inzet van drang neemt iets toe.
TOP 10 AANBIEDERS JEUGD NIJMEGEN
De Top 10 voor Jeugd in Nijmegen is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Entrea
Pluryn
Jeugdbescherming Gelderland
Karakter
Driestroom
UniK
William Schrikker Groep
Pro Persona GGZ
OGH en Ambulatorium
Intermetzo

MANAGEMENTRAPPORTAGE
JAARCIJFERS 2016
Regio Nijmegen

Deze Marap rapporteert over de productiegegevens van heel 2016. Er wordt in deze
rapportage verantwoordingsinformatie verstrekt richting raden en colleges over de cijfers op
Wmo, Jeugdhulp en Beschermd wonen.

Managementrapportage team
Regionaal Ondersteuningsbureau

BESTUURLIJKE SAMENVATTING
In deze managementrapportage rapporteert het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) Regio Nijmegen over de
productiegegevens van geheel 2016. Deze rapportage gaat over de contracten die regionaal zijn afgesloten voor Wmo,
Jeugdhulp en Beschermd wonen. Daarnaast rapporteert het ROB over de eigen bijdrage Wmo.

Wmo:
Kleine aanbieders even groot als Combinatie: Met de omzetgroei van de Kleine aanbieders naar € 9,3 miljoen, zijn deze
vrijwel even groot geworden als de Combinatie (€ 10 miljoen).
Begeleiding stijgt, met name een forse stijging in specialistische begeleiding: begeleiding stijgt, zij het minder hard dan de
specialistische begeleiding. Inmiddels zijn diverse acties in gang gezet om zicht te krijgen op de oorzaak van de stijging en
mogelijkheden om dit te beperken. Als deze stijging zich namelijk onveranderd doorzet in 2017 wordt het onbetaalbaar voor
gemeenten met de huidige Rijksmiddelen.
Verschuiving naar Kleine aanbieders kost geld: voor het onderdeel Wmo geldt ook in 2017 nog steeds een vast budget
(lumpsum) voor de Combinatie. Voor 2018 stappen we af van vaste budgetten en willen we alle zorg via
raamovereenkomsten tegen bouwsteentarieven inkopen.
Analyse van toewijzingen: gemeenten zijn hier op verschillende wijzen mee aan de slag gegaan. Focus is lokale
netwerkontwikkeling en zal in 2017 verder vorm en inhoud moeten krijgen. Gemeenten voeren hier de regie op.
Aandeel Combinatie is doorvertaald in budget 2017het vaste budget 2017 voor het onderdeel Wmo van de Combinatie is
meer in lijn gebracht met de realisatiecijfers zoals die ten tijde van de contractverlenging bekend waren.
Stijging ZG analyseren heeft geen prioriteit want betreft zeer kleine aantallen waarvan de instroom lokaal nauwelijks is te
beïnvloeden. Hier wordt geen actie op ondernomen.

Managementrapportage P3: Jaarcijfers 2016

1

Jeugd:
In totaal is op jeugd sprake van een tekort van €5 miljoen in 2016: Zowel op Blok B (dagbesteding, logeren, vervoer,
begeleiding en behandeling) als op Blok C1 (zorg met verblijf) is sprake van een tekort.
Dagbesteding, begeleiding en behandeling Jeugd-LVG nemen fors toe in de Combinatie in 2016: Specialistische
dagbesteding stijgt omdat er beter met lokale teams wordt samengewerkt, en dat de problematiek complexer wordt.
Kortdurend verblijf (logeren) en vervoer is gestegen. Begeleiding en specialistische begeleiding zien we een groei ten opzichte
van 2015. Instellingen geven aan dat deze groei niet eenvoudig te verklaren is. Het product behandeling bij de Jeugd-LVG
partijen in de Combinatie neemt toe in 2016.
Behandeling Jeugd-GGz neemt iets af en behandeling Jeugd en Opvoedhulp blijft gelijk in de Combinatie in 2016: Er is
sprake van een kleine onderbesteding in de behandeling Jeugd-GGz in de Combinatie. In de Jeugd- en opvoedhulp is de
behandeling min of meer gelijk aan het budget.
De zorginzet van Kleine Aanbieders neemt toe t.o.v. 2015 en is fors hoger dan het budget: Er is sprake van een
overproductie van €2,4 miljoen. De stijging bij de Kleine Aanbieders zit in de Jeugd-GGz en enkele andere partijen (die we
eerder kenden als thuiszorg-partijen). De grootste absolute stijgers zijn: TVN Zorgt, Grandcare, Virenze, LIZ, Compass, Tijhuis
en Humazorg. De stijging zit niet in de dyslexiezorg.
Overbesteding in zorg met verblijf met name op behandelgroepen is vrij fors in 2016: De overbesteding in zorg met verblijf
regionaal bedraagt €2,8 miljoen. De overproductie is juist in de laatste maanden van het jaar fors toegenomen, met name
door de seizoensinvloeden. Traditioneel is er in de herfst en rond de Kerstperiode meer jeugdhulp-inzet dan bijvoorbeeld in
de zomervakantie.
Pleegzorg neemt af in 2016: Pleegzorg was in 2015 toegenomen. Dit was een gewenste ontwikkeling, omdat deze zorgvorm
kan bijdragen aan zo licht en zo gezinsgericht mogelijk opvangen van kinderen. Hierop is het budget in 2016 aangepast,
maar nu zien we toch een terugloop.
Toename bovenregionale zorg: Het afschalen en verminderen van de behandelgroep-plekken op terrein lukt nog
nauwelijks. We hebben nu nog steeds te maken met het effect van de forse bezuiniging in 2015 (20%), die achteraf gezien
onrealistisch was qua omvang en qua tempo.
Maatregelen jeugdbescherming nemen in 2016 verder af: De onderbesteding in de C2 bedraagt € 0,36 miljoen. Net als in
2015 zien we een lichte verschuiving van JBG naar de beide andere GI’s. Dit wordt als positief gezien om dat daarmee
kinderen en gezinnen bij de meest passende GI terecht komen.
De inzet van PGB’s neemt verder af in 2016. Er is hierop een overschot regionaal van €2,0 miljoen. In 2015 nam de inzet
ook al af. De landelijke trend is dat het aantal PGB-houders daalt.
Verevening residentiële jeugdhulp (blok C): Regionaal is afgesproken de kosten voor jeugdhulp op blok C onderling te
verevenen. De effecten hiervan zijn opgenomen in deze Marap, in bijlage 8. De subsidies voor C1 en C2 zijn op basis van een
verdeelsleutel, gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar, verdeeld naar de gemeenten.
Beschermd wonen:
De druk op beschermd wonen lijkt toe te nemen: Het aantal personen dat een indicatie voor beschermd wonen aanvraagt
is in 2016 toegenomen, zowel de eerste aanvraag als de hernieuwde aanvraag en voor zowel ZIN als PGB. Tegelijkertijd
stromen de mensen met de lichtere ZZP’s uit en komen daarvoor in de plaats mensen die een zwaardere zorgbehoefte
hebben. Tegelijkertijd zien we dat de gemiddelde doorstroom voor nieuwe cliënten afneemt. De gemiddelde kosten per plek
nemen daardoor toe.
PGB en Eigen bijdragen blijven voorlopig nog onzeker: De totale baten van de eigen bijdrage van cliënten is een post die
structureel onzeker is, doordat deze inkomensafhankelijk is en altijd achteraf wordt berekend kunnen hier geen
nauwkeurige prognoses op gemaakt worden. Bovendien is het innen van de eigen bijdrage voor cliënten met een PGB voor
beschermd wonen niet mogelijk wanneer deze niet in Nijmegen wonen.
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1. INLEIDING
1

In deze managementrapportage rapporteert het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) Regio Nijmegen over
de productiegegevens van heel 2016. Deze derde marap is de jaarrapportage over geheel 2016 en biedt
daarom een vergelijking van het budget versus de realisatie en een vergelijking ten opzichte van 2015. De
domeinen waar deze Marap zich op focust zijn Wmo, Jeugdhulp en Beschermd wonen. De cijfers in deze
marap zijn opgebouwd uit de verantwoordingsformulieren van de instellingen met bijbehorende
accountantsverklaringen.
1.1 INGEKOCHTE ZORG TOEGELICHT
Blok A betreft algemene voorzieningen die toegankelijk zijn zonder een gesprek en onderzoek door het sociaal
(wijk)team, zoals het maatschappelijk werk, welzijns- en inloopvoorzieningen en basisdagbesteding voor
ouderen. Deze voorzieningen worden lokaal per gemeente gecontracteerd en vormen dus geen onderdeel van
deze managementrapportage. Regio Nijmegen heeft de zorgvormen in Blok B gezamenlijk aanbesteed. Het
2
meervoudig onderhands aanbestede contract met de Combinatie is voor 2016 verlengd. Daarnaast zijn er in
Blok B regionaal 190 raamovereenkomsten verlengd of afgesloten met “Kleine aanbieders” op basis van een
3
openbare aanbesteding . De Kleine aanbieders verantwoorden hun geleverde zorg via het Berichtenverkeer.
Voor de zorgproducten in Blok C zijn subsidieovereenkomsten afgesloten. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen C1, pleegzorg en (semi) residentiële zorg en C2, Jeugdbescherming en –reclassering. C1
aanbieders zijn zowel regionaal gecontracteerd als in een bovenregionaal samenwerkingsverband met de
zeven Gelderse jeugdhulpregio’s (G7). Voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland is gemeente Nijmegen
4
de centrumgemeente en voert Nijmegen de regie op het Beschermd wonen. Het inkooptraject is uitgevoerd
door de gemeente Nijmegen, waarbij is afgestemd met de bestuurlijke vertegenwoordiging van de regio
(wethouders van de gemeenten Druten, Heumen, Tiel en Culemborg). Met de Beschermd wonen aanbieders
hebben we budgetplafonds afgesproken of betalingsovereenkomsten afgesloten.
Cliënten betalen voor Wmo voorzieningen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het vaststellen, opleggen,
innen en afdragen van deze eigen bijdrage gebeurt landelijk, door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Hiertoe ontvangt het CAK periodiek van alle zorgaanbieders en gemeenten informatie over de geleverde uren
zorg (huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding etc.), de verstrekte hulpmiddelen/voorzieningen en de
betaalde PGB’s.
Voor 2016 hebben we een analyse gemaakt om te bepalen in hoeverre zorgleveranciers volledig zijn in de
aanlevering aan het CAK. We hebben hiervoor de productie voor dagbesteding en begeleiding die
zorginstellingen hebben aangeleverd bij het CAK op gemeenteniveau vergeleken met de
productieverantwoording. De conclusie hieruit is dat we 38 instellingen benaderen die niet (14
zorgaanbieders) of niet volledig (24 aanbieders) hebben aangeleverd aan het CAK. Het effect hiervan op de
opgelegde eigen bijdrage is lastig te bepalen.
1.2 CONTRACTMANGEMENTGESPREKKEN
Er zijn in de maand april 2017 met ongeveer 25 zorgaanbieders contractmanagementgesprekken gevoerd.
Voor Beschermd wonen zijn er gesprekken gevoerd met de 7 grote zorgaanbieders. In deze gesprekken gaan
we naast de productiecijfers in op ontwikkelingen, trends en verwachtingen. De informatie uit al deze
gesprekken en contacten wordt gebruikt om te sturen, zeker binnen de Wmo waar alle zorgtoewijzingen via de
sociale (wijk) teams lopen. Voor Jeugd is dat lastiger omdat hier veel meer bevoegde verwijzers zijn zoals
huisartsen, kinderartsen en voogden. De duiding uit deze contractgesprekken is gebruikt in deze Marap.
1
Projectorganisatie van de samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen. De samenwerkende gemeenten regio Nijmegen zijn: Berg en Dal, Beuningen,
Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.
2

Aanbestedingsvorm waarbij Aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een aantal gegadigden uitnodigt om een offerte in te dienen.

3

Aanbestedingsvorm waarbij iedereen zich kan inschrijven en een offerte kan indienen.

4

Gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, Heumen,
Lingewaal, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerrijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal en Wijchen.
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1.3 LEESWIJZER
Dit hoofddocument bestaat uit een bestuurlijke samenvatting, en rapporteert drie regionale beelden op Wmo
(hoofdstuk 2) Jeugdhulp (hoofdstuk 3) en Beschermd wonen (hoofdstuk 4) met daarbij een visueel totaalbeeld
in Infographics in bijlage 0. Hierin duiden we de ontwikkelingen op hoofdlijnen. Daarnaast bieden wij een
achttal bijlagen aan, waarbij bijlagen 1 t/m 7 een gedetailleerder beeld schetsen per gemeente. Tot slot biedt
bijlage 8 een gedetailleerdere analyse van het Regionale beeld op Jeugdhulp. Op deze manier kan iedere
gemeente dit hoofddocument opvragen tezamen met zijn specifieke gemeentelijke duiding (bijlage 1 t/m 7)
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2. REGIONAAL BEELD WMO
2.1 INLEIDING
5

In dit hoofdstuk presenteren we de realisatie 2016 van de Wmo-voorzieningen voor blok B voor de regio
Nijmegen. De realisatie per gemeente is in de bijlagen opgenomen. We zetten de realisatie 2016 af tegen de
begroting 2016 (zijn we binnen budget gebleven?) voor zowel de Combinatie als de Kleine aanbieders. Ook
betrekken we de PGB’s en de landelijk ingekochte zorg voor Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) hierbij.
Daarnaast zetten we de realisatie 2016 af tegen de realisatie 2015 per zorgsoort (hoe heeft de ondersteuning
zich ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar?). Per zorgsoort gaan we in op mogelijke oorzaken en verklaringen
van afwijkingen. Deze verklaringen komen deels uit cijfermatige analyses en deels uit de
contractmanagementgesprekken zoals we die met de grote Combinatie-aanbieders hebben gevoerd.
Tot slot doen we constateringen en aanbevelingen waarbij we ook vermelden wat de stand van zaken is van de
eerdere aanbevelingen en actiepunten uit Marap 2 van november 2016.

2.2 BUDGET 2016
Voor het jaar 2016 was regionaal een bedrag van afgerond € 22,3 miljoen begroot, verdeeld over de volgende
onderdelen:
Aanbieders

Voorzieningen

Budget 2016 (x € 1.000)
€ 12.035

De Combinatie: UniK, Driestroom,
Pluryn, RIBW, ’s Heeren Loo, ZZG,
Kalorama, Waalboog, TVN, ZoZijn,
ZMW, Proteion, Malderburch

B1: dagbesteding, kortdurend
verblijf en vervoer

Kleine aanbieders

Idem

€ 4.981

PGB

Idem

€ 5.045

Kentalis, GGMD, Noorderbrug,
Gelderhorst, Bartimeus, Robert
Coppes Stichting, Visio, Kalorama

Specialistische begeleiding ZG
door landelijk gecontracteerde
aanbieders

B2: begeleidingstrajecten voor
mensen die zelfstandig wonen

TOTAAL

€ 264

€ 22.327

Tabel 1: Het regionale budget blok B voor de Combinatie (voorschot) en Kleine aanbieders, PGB en ZG (begroting). Totaal wijkt af van de
optelling vanwege afrondingsverschillen.

2.3 REALISATIE 2016
De regionale realisatie in 2016 bedraagt afgerond € 23,4 miljoen. Een overschrijding van het geraamde budget
met € 1,1 miljoen. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de eindafrekening 2016 van de
Combinatie. De gesprekken hierover lopen nog.
In infographic 2 is te zien wat de afwijking per onderdeel is ten opzichte van het geraamde budget:

5

Blok B betreft maatwerkvoorzieningen die toegankelijk zijn via de sociale (wijk-)teams zoals die in alle gemeenten zijn ingericht. Het gaat
om dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer (blok B1) en ambulante begeleidingstrajecten (B2) voor mensen die zelfstandig wonen.
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Infographic 2: budget vs realisatie 2016 (bedragen in € x 1 miljoen, totaal kan afwijken van de optelling vanwege afrondingsverschillen)

2.3.1 PGB
Vanwege het forse overschot eind 2015 was het PGB-budget voor 2016 al bijgesteld naar € 5 miljoen. In 2015
bedroeg dit nog € 6,5 miljoen. Het budget 2016 sloot hierdoor aan op de realisatie 2015. Toch zien we dat de
dalende lijn zich heeft voortgezet: de werkelijke realisatie in 2016 bedraagt € 3,7 miljoen, een onderbesteding
van ruim € 1,3 miljoen. Deze onderbesteding zien we in nagenoeg alle gemeenten terug, alleen Mook en
Middelaar kent een kleine overbesteding van het geraamde budget. De regio volgt hiermee de landelijke trend
dat het aantal PGB-houders daalt. Daarnaast hanteert de regio strengere criteria dan voorheen voor de inzet
van een PGB in het eigen sociale netwerk en dat heeft effect. Tegelijkertijd zien we een groei van ZIN bij de
Kleine aanbieders. Het is zeer aannemelijk dat de daling van de PGB’s grotendeels daar terecht komt.
2.3.2 ZINTUIGLIJK GEHANDICAPTEN
Dit betreft inzet van zeer specialistische, landelijk ingekochte zorg aan doofblinden, vroegdoven en visueel
beperkten. Kenmerk van deze zorg is dat het om kleine aantallen gaat waarbij de instroom lokaal nauwelijks
te beïnvloeden is. In 2015 bleven we regionaal binnen de begroting, in 2016 komen we daar boven uit: de
realisatie ligt € 133.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een stijging in Berg en Dal en
Nijmegen. De andere gemeenten blijven op of onder hun begroting.
2.3.3 KLEINE AANBIEDERS
Vanwege de forse overproductie in 2015, was de begroting voor 2016 al opgehoogd naar € 5 miljoen. De
stijgende lijn heeft zich echter stevig doorgezet: de realisatie 2016 komt uit op ruim € 9,3 miljoen. Een
overproductie van 88% (€ 4,4 miljoen). Hier is Heumen de enige uitzondering met een onderproductie van
19%. De overige gemeenten laten allemaal een overproductie zien waarbij wel grote verschillen opvallen. De
Managementrapportage P3: Jaarcijfers 2016

7

overproductie varieert tussen de +35% (Mook en Middelaar) en + 128% (Wijchen). In absolute bedragen zit het
grootste aandeel in Nijmegen met een overproductie van € 3,2 miljoen (+100%).
De verklaring van deze stijging zit niet in een verschuiving van Combinatie naar Kleine aanbieders. Want ook de
Combinatie laat een stijging zien; niet ten opzichte van het budget 2016 maar wél ten opzichte van de
geleverde productie 2015. Een deel van de stijging wordt verklaard door het gedaalde PGB-gebruik. Een
andere oorzaak zit mogelijk in de inkoopsystematiek waarbij alle geleverde productie wordt betaald (P x Q).
Dit kan een ‘productie-gedreven’ effect hebben bij aanbieders met minder aandacht voor gekanteld werken,
innovatie en kwaliteit. Bij de nieuwe inkoop 2018 gaan we de aanbieders hier strenger op selecteren.
2.3.4 COMBINATIE
Zowel de dagbesteding (-12%) als de begeleiding (-18%) blijven in 2016 achter bij de begroting. Dit wordt
volledig verklaard doordat het budget aan de voorkant te hoog was. Dit budget is bij de contractverlenging
medio 2015 vastgesteld terwijl er toen nog onvoldoende zicht op de daadwerkelijke realisatie was. Er is dus
géén sprake van een daling van de productie; ook de Combinatie laat in 2016 een stijging zien: voor
dagbesteding +20% (van € 1,7 naar € 2,0 miljoen) en voor begeleiding +18% (van € 6,8 naar € 8,0 miljoen).
2.3.5 CONCLUSIE
Hoewel de overschrijding ten opzichte van de begroting maar zo’n 5% bedraagt is het verschil ten opzichte van
6
2015 veel groter: de totale zorgvraag stijgt met ruim 25%: van € 18,5 miljoen in 2015 naar € 23,4 miljoen in
2016. Onderstaande infographic 3 laat dit duidelijk zien:

Infographic 3: realisatievergelijking 2015-2016 Wmo (totaal kan afwijken van de optelling vanwege afrondingsverschillen)

6

Productie 2015 en 2016 voor zowel Kleine aanbieders als Combinatie berekend tegen bouwsteentarief. Dus niet op basis van
daadwerkelijk betaalde voorschotten en eindafrekening met de Combinatie.
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2.4 REALISATIE PER ZORGSOORT
Uitgesplitst naar zorgsoort ziet de vergelijking van 2015 met 2016 er als volgt uit:

Infographic 4: uitnutting 2015-2016 per zorgsoort (bedragen in € x 1 miljoen, totaal kan afwijken van de optelling vanwege
afrondingsverschillen)

2.4.1 DAGBESTEDING
De dagbesteding is vrijwel gelijk aan de realisatie 2015, er is sprake van een minimale stijging. Wel is er een
verschil tussen Combinatie en Kleine aanbieders te zien: waar de dagbesteding van de Combinatie is gegroeid
met 20% naar € 2,0 miljoen, daalt het aandeel van de Kleine aanbieders hierin. Ook tussen gemeenten zijn er
grote verschillen: in Berg en Dal en Mook en Middelaar daalt de dagbesteding met zo’n 25% terwijl deze in
Druten (+10%) en Wijchen (+36%) groeit.
2.4.2. VERVOER
Vervoer was al een klein onderdeel binnen blok B en is in 2016 verder gedaald. Alleen Wijchen laat een kleine
stijging zien. Aanbieders geven in de contractmanagementgesprekken unaniem aan dat ze vervoer niet als hun
kerntaak beschouwen en graag zien dat dit uit de contractering wordt gehaald. Vanwege de ontwikkelingen
rondom het gemeentelijk doelgroepenvervoer en het al dan niet onderbrengen bij een regionale regiecentrale,
is dit per 2018 nog niet haalbaar en blijft het dus een onderdeel van de inkoop. Voor 2019 en verder zal dit
opnieuw bekeken worden.
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2.4.3 KORTDUREND VERBLIJF
Kortdurend verblijf om de mantelzorger te ontlasten (respijtzorg) werd in 2015 nauwelijks ingezet. Ook in 2016
is de realisatie vrijwel nihil (regionaal 140 etmalen). De minimale inzet van deze bouwsteen komt enerzijds
door een beperkt aanbod vanuit de aanbieders. Anderzijds speelt de onbekendheid van dit product bij
professionals en cliënten zelf een rol. De gemeenten hebben er daarom voor gekozen om dit onderdeel per
2017 voor ouderen uit blok B te halen en lokaal te gaan organiseren. Alleen voor volwassenen met een
verstandelijke en/ of psychiatrische beperking zit dit product in 2017 nog in blok B.
2.4.4 BEGELEIDING REGULIER
De reguliere begeleiding stijgt van € 5,4 naar € 6,1 miljoen regionaal (+ 14%). Deze ontwikkeling zien we in alle
gemeenten met uitzondering van Mook en Middelaar, daar daalt de reguliere begeleiding met ruim 25%.
Omdat de zorgvraag in zijn geheel is gestegen ten opzichte van 2015, lijkt het er op dat inwoners steeds beter
de weg naar de lokale toegang weten te vinden en de sociale (wijk)teams ook steeds meer zaken oppakken en
doorverwijzen. De stijging van reguliere begeleiding staat echter niet in verhouding met de stijging die we bij
specialistische begeleiding zien, daar is deze nog vele malen groter. Opvallend is dat de reguliere begeleiding
bij verschillende aanbieders binnen de Combinatie is gedaald terwijl het product als geheel wel meer wordt
ingezet. De stijging zit dus grotendeels bij de Kleine aanbieders. Dit vraagt om een nadere analyse.
2.4.5 BEGELEIDING SPECIALISTISCH
De specialistische begeleiding stijgt van € 5,2 naar € 9,5 miljoen (+ 84%) en deze stijging zien we in alle
gemeenten terug, zowel bij de Combinatie als bij de Kleine aanbieders. Verschil is wel dat de stijging bij de
Kleine aanbieders nog vele malen groter is dan bij de Combinatie. Er lijkt nadrukkelijk sprake van een
‘opschaling’ van reguliere naar specialistische begeleiding. Gesprekken met wijkteams en signalen over
aanbieders bevestigen het beeld dat er steeds vaker om specialistische begeleiding wordt gevraagd. Het
onderscheid tussen beide vormen kent een ‘grijs gebied’ en is soms onduidelijk. Het lijkt er daarom op dat dan
‘voor de zekerheid’ sneller voor de inzet van specialistische begeleiding wordt gekozen dan wellicht
noodzakelijk is. Daarnaast geven diverse partijen aan dat inwoners en andere verwijzers de wijkteams steeds
beter weten te vinden, ook met complexe casussen en mulitiprobleem situaties waardoor vaker de inzet van
specialistische begeleiding nodig is. We zijn inmiddels met een nadere analyse gestart om dit te duiden en
knelpunten op te lossen.

2.5 CONSTATERINGEN EN AANBEVELINGEN
Op basis van de beschikbare cijfers en de gevoerde contractmanagementgesprekken met de Combinatiepartijen doen we de volgende constateringen en aanbevelingen waarbij we op ook op de stand van zaken van
de aanbevelingen uit Marap 2 (november 2016) ingaan:
Kleine aanbieders even groot als Combinatie
Met de omzetgroei van de Kleine aanbieders naar € 9,3 miljoen, zijn deze vrijwel even groot geworden als de
Combinatie (€ 10 miljoen). De groei van de totale zorgvraag is blijkbaar veel meer bij de Kleine aanbieders
terecht gekomen dan bij de Combinatie-partijen.
Aanbeveling: nader onderzoeken waar deze beweging vandaan komt en de uitkomsten zo mogelijk vertalen in
de selectiecriteria voor de Inkoop 2018.

Reguliere en specialistische begeleiding stijgen allebei
Bij Marap 2 voorzagen we nog een daling van de reguliere begeleiding en een stijging van specialistisch. De
cijfers laten nu zien dat ook de reguliere begeleiding in 2016 is gestegen, zij het minder hard dan de
specialistische begeleiding. Inmiddels zijn diverse acties in gang gezet om zicht te krijgen op de oorzaak van de
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stijging en mogelijkheden om dit te beperken. Als deze stijging zich namelijk onveranderd doorzet in 2017
wordt het onbetaalbaar voor gemeenten met de huidige Rijksmiddelen.
•

•

•
•

Eén van de uitgevoerde acties is om het onderscheid tussen reguliere en specialistische begeleiding
duidelijker te maken. In overleg met diverse aanbieders en wijkteamleden zijn nadere criteria
vastgelegd die dienen als richtlijn voor het al dan niet toekennen van specialistische begeleiding. De
aangescherpte criteria zijn feitelijk pas in het najaar van 2016 ingegaan waardoor het effect op de
e
toewijzing nog niet goed zichtbaar is. We hopen hier in de 1 marap 2017 wel zicht op te hebben.
Desondanks leidt het in de dagelijkse praktijk met enige regelmaat tot discussie tussen aanbieders en
wijkteams. Of het nodig is om de criteria hierop nog verder aan te passen, is ook onderwerp van
gesprek voor de nieuwe inkoop 2018 (marktconsultatie).
Daarnaast zijn we met aanbieders in gesprek om (geanonimiseerd) casussen ‘begeleiding’ te
bespreken. Enerzijds als leereffect om meer inzicht te krijgen in de problematiek en anderzijds om
samen met aanbieders en toeleiders te kijken of er kansen liggen om af te schalen. De uitkomsten van
bovenstaande actie kunnen mogelijk leiden tot nadere voorwaarden of eisen voor de nieuwe inkoop
2018.
Ook wordt gedacht aan het instellen van een (dynamisch) budgetplafond voor specialistische
begeleiding vanaf 2018.
Tot slot zijn we met een aantal andere gemeenten uit het land in gesprek die tegen dezelfde
problematiek aanlopen. We delen hier onze kennis en werken gezamenlijk aan mogelijke oplossingen.
Dit traject loopt en de uitkomsten worden betrokken bij de nieuwe inkoop 2018.

Verschuiving naar Kleine aanbieders kost geld (Marap 2, 2016)
Zonder iets over de kwaliteit van zorg te kunnen zeggen, is de verschuiving van Combinatie naar Kleine aanbieders
financieel in elk geval nadelig voor de gemeenten. Het budget aan de Combinatie is immers als voorschot betaald en de
onderproductie zal vanwege de contractafspraken nooit volledig naar de gemeenten terugvloeien. Daarnaast worden de KA
voor alle geleverde productie betaald, dit betreft een zogenaamde open-einde-regeling zonder budgetplafond. Enerzijds
betalen we dus voor zorg die niet door de Combinatie wordt geleverd en daarnaast ‘nogmaals’ voor de zorg die wél door de
Kleine aanbieders wordt geleverd.

Stand van zaken: voor het onderdeel Wmo geldt ook in 2017 nog steeds een vast budget (lumpsum) voor de
Combinatie. Voor 2018 stappen we af van vaste budgetten en willen we alle zorg via raamovereenkomsten
tegen bouwsteentarieven inkopen.

Analyse toewijzing (Marap 2, 2016)
Gelet op bovenstaande constatering, is het belangrijk om op korte termijn de oorzaken en de gevolgen (voor met name de
kanteling en samenwerking in de wijken en dorpen) van deze verschuiving te analyseren en zo nodig bij te sturen. Omdat de
inzet van Wmo-maatwerkvoorzieningen altijd via verwijzing van het sociaal(wijk)team verloopt, is het noodzakelijk om met
deze teams een analyse per perceel uit te voeren. Deze actie heeft hoge prioriteit.

Stand van zaken: gemeenten zijn hier op verschillende wijzen mee aan de slag gegaan. Focus in die gesprekken
ligt daarbij niet zozeer op onderscheid tussen Combinatie en Kleine aanbieders maar juist om gezamenlijk met
alle relevante partijen in een wijk of dorp het gesprek te voeren over wat er nodig is en wie dat het beste kan
beiden. Deze lokale netwerkontwikkeling zal in 2017 verder vorm en inhoud moeten krijgen. De Combinatie
(onderdeel Wmo) heeft hier een speerpunt van gemaakt en wil alle ambulante werkers aan vaste
werkgebieden koppelen om zo de samenwerking op lokaal niveau verder te versterken. De gemeenten gaan
regie voeren op deze netwerkontwikkeling.

Aandeel Combinatie doorvertalen in budget 2017 (Marap 2, 2016)
Voorafgaand aan het jaar 2016 is het totale Wmo-budget van € 16,9 miljoen verdeeld in 71% Combinatie en 29% Kleine
aanbieders. Door de verschuiving in de productie in de loop van dit jaar van Combinatie naar Kleine aanbieders, pakt de
feitelijke verdeling heel anders uit: het aandeel van de Combinatie is gedaald naar 55% terwijl het aandeel KA stijgt naar
45%. De prognose 2016 sluit aan op het Wmo-budget dat de Combinatie voor 2017 ontvangt.
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Stand van zaken: afgehandeld; het vaste budget 2017 voor het onderdeel Wmo van de Combinatie is meer in
lijn gebracht met de realisatiecijfers zoals ten tijde van de contractverlenging bekend.

Sterke stijging ZG analyseren (Marap 2, 2016)
De sterke stijging van het gebruik van de landelijk gecontracteerde begeleiding voor Zintuiglijk Gehandicapten in Berg en
Dal en Nijmegen valt op. Het kan daarom zinvol zijn om te analyseren waar deze stijging vandaan komt. Omdat het echter
om relatief beperkte bedragen en kleine aantallen cliënten gaat, is het een afweging van de gemeenten welke prioriteit
deze analyse moet krijgen.

Stand van zaken: heeft geen prioriteit want betreft zeer kleine aantallen waarvan de instroom lokaal
nauwelijks is te beïnvloeden. Geen actie op ondernemen.
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3. REGIONAAL BEELD JEUGDHULP
3.1 INLEIDING
De regio heeft in 2016 contracten met zo'n 150 zorgaanbieders op het gebied van jeugdhulp. We rapporteren
over alle afgesloten contracten. De jeugdhulp is onder te verdelen in de volgende blokken:
• Het Landelijk Transitie Arrangement (LTA), landelijke aanbieders van zeer specialistische zorg;
• PGB’s voor alle zorgvormen met uitzondering van het gedwongen kader;
• Blok B1 Dagbesteding, dagbehandeling en kortdurend verblijf door de Combinatie en de Kleine
aanbieders;
• Blok B2 Begeleiding en ambulante hulp door de Combinatie de Kleine aanbieders;
• Blok C1 Zorg met verblijf in pleegzorg, gezinshuizen, behandelgroepen of time-out- voorzieningen (zowel
regionaal als bovenregionaal);
• Blok C2 jeugdbescherming en jeugdreclassering (het gedwongen kader, inclusief preventie en
drangtrajecten);
In totaal is er voor € 53,5 miljoen aan jeugdhulp in de regio Nijmegen gecontracteerd in 2016. Infographic 5
geeft de realisatie van de regionale jeugdhulp in 2016 weer, ten opzichte van het regionale budget 2016. De
gegevens zijn gebaseerd op de verantwoording van de instellingen aan de regio en worden per contractvorm
gepresenteerd.

Infographic 5: budget vs realisatie 2016 (bedragen in € x 1 miljoen, totaal kan afwijken van de optelling vanwege afrondingsverschillen)
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Zoals infographic 5 illustreert, is er in totaal voor jeugdhulp in de regio een realisatie van €59,6 miljoen. Op het
budget van €54,6 miljoen betekent dit een tekort van €5 miljoen. In deze rapportage gaan we dit resultaat
toelichten en zo goed als mogelijk duiden.

Infographic 6: Uitnutting per zorgsoort 2015-2016 exclusief kortdurend verblijf en vervoer (bedragen in € x 1 miljoen, totaal kan afwijken
van de optelling vanwege afrondingsverschillen)

Infographic 6 presenteert de bovengenoemde gegevens in uitnutting per zorgsoort 2015-2016. Op deze
manier kunnen we trends op inhoud waarnemen, welke we zo goed als mogelijk proberen te duiden op basis
van de cijfers en de contractgesprekken.
3.2 CONSTATERINGEN EN AANBEVELINGEN
We kunnen het volgende concluderen:
In totaal is op jeugd sprake van een tekort van €5 miljoen in 2016
Zowel op Blok B (dagbesteding, logeren, vervoer, begeleiding en behandeling) als op Blok C1 (zorg met verblijf)
is sprake van een tekort. Er is op deze onderdelen dus meer zorg ingezet dan begroot in 2016. Op de
onderdelen PGB en Blok C2 (jeugdbescherming) is daarentegen sprake van een overschot.
In de tweede managementrapportage hebben we een lagere overproductie geprognosticeerd dan nu finaal
over 2016 bekend is. Dat heeft een aantal oorzaken. De twee belangrijkste daarvan zijn dat we nu meer en
completere gegevens hebben die op rechtmatigheid zijn gecontroleerd en dat er in de Jeugdhulp traditioneel
meer hulp wordt ingezet in de herfst en winter, met name rond de Kerstvakantie.
Dagbesteding, begeleiding en behandeling Jeugd-LVG nemen fors toe in de Combinatie in 2016
We zien dat de realisatie van dagbesteding in 2016 is gestegen ten opzichte van 2015. Dit zit met name op het
product specialistische dagbesteding. Deze vorm van zorg stijgt. Instellingen geven aan dat de vraag stijgt,
onder andere omdat er beter met lokale teams wordt samengewerkt, en dat de problematiek complexer
wordt. Reguliere dagbesteding blijft gelijk. Waarom stijgt dit niet? Instellingen geven aan dat zij hun reguliere
Managementrapportage P3: Jaarcijfers 2016

14

(belevingsgerichte) dagbesteding aan het omzetten zijn naar individuele begeleiding, waardoor jongeren meer
gaan participeren in een ‘reguliere setting’ of activiteiten in de wijk in plaats van in traditionele
dagbestedingsgroepen. De regiogemeenten sturen hier in meer of mindere mate op. Gemeenten zijn alert op
het inzetten van zo ‘regulier mogelijke’ begeleiding.
De inzet van kortdurend verblijf (logeren) en vervoer is gestegen, zowel in de Combinatie als bij de Kleine
Aanbieders. We gaan nader analyseren of in welke mate het kortdurend verblijf ingezet wordt als respijtzorg
of ter verkorting van een opname of versterking van een behandeling.
Bij de producten Begeleiding en specialistische begeleiding zien we een groei ten opzichte van 2015. In de
Wmo zien we dat de specialistische begeleiding veel harder groeit dan de reguliere. Dat zien we bij Jeugd niet.
Hier zit de groei in beide producten en vooral bij de Jeugd-LVG partijen. Instellingen geven aan dat deze groei
niet eenvoudig te verklaren is. De verdiepende analyse die we hebben ingezet met de instellingen zal enkele
goede verklaringen moeten geven. Instellingen geven aan dat dit voor een deel vanuit de verschuiving van
reguliere dagbesteding naar individuele begeleiding kan komen. Daarnaast wordt nogal eens het effect van
‘passend onderwijs’ genoemd en de al eerder genoemde verbeterde samenwerking met sociale (wijk)teams.
Ook zien we sowieso een toename van de zorginzet van de Jeugd-LVG-instellingen.
Ook het product behandeling bij de Jeugd-LVG partijen in de Combinatie neemt toe in 2016. De stijging zit met
name in producten als intensieve gezinsbehandeling. Instellingen geven aan dat naast bovengenoemde
factoren ook de problematiek van cliënten steeds complexer wordt. Het is interessant nader te bekijken of
deze bewering klopt. We kunnen bekijken in hoeverre sociale teams en andere verwijzers kritischer kijken naar
de ernst van de problematiek, waardoor lichtere cliënten afvallen en op een andere manier, bijvoorbeeld via
het eigen netwerk, welzijnswerk of (school)maatschappelijk werk worden opgepakt.
Al met al is de overbesteding van de Jeugd-LVG partijen, s Heeren Loo, Pluryn, Driestroom en UniK op Blok B
2,1 miljoen euro. Samen met deze aanbieders is eind 2016 gestart met een nadere analyse van de forse
stijging die we op dit gebied zien. Daarbij is gekeken of het aantal kinderen in zorg toeneemt, de zorgzwaarte
per kind of een combinatie hiervan. Op basis van die eerste analyse zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen
deze aanbieders en de regio. Deze afspraken houden in dat alle daadwerkelijk geleverde productie door deze
aanbieders in 2017 wordt betaald (tegen bouwsteentarief) zodat er geen cliëntenstop hoeft te worden
ingesteld. Voorwaarde is wel dat de aanbieders actief meewerken aan een Transformatieplan J-LVG. Dit plan is
ondertussen opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Drie gemeenten (Nijmegen, Wijchen en Heumen) zijn samen
met de aanbieders gestart met de lokale uitwerking van dit plan. Hiervoor hebben de aanbieders casussen
aangeleverd die geanalyseerd gaan worden. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer inzicht in de problematiek en
mogelijke maatregelen om hierop te sturen. Deze lokale werkgroepen zullen zeker nog het hele jaar 2017
actief zijn. Periodiek zal bestuurlijk overleg plaatsvinden en zal het PFO geïnformeerd worden over de
voortgang.
Behandeling Jeugd-GGz neemt iets af en behandeling Jeugd en Opvoedhulp blijft gelijk in de Combinatie in
2016
Er is sprake van een kleine onderbesteding in de behandeling Jeugd-GGz in de Combinatie. Dit komt
grotendeels omdat de zorginzet bij Karakter iets is teruggelopen ten opzichte van 2015. Zij hebben hun
zorgproces aangescherpt en meer gewerkt met tijdige terugverwijzing naar de verwijzer/huisarts als dat
mogelijk was. ProPersona levert zorginzet die in de lijn ligt met de verwachtingen. Daarnaast is er sprake van
een verschuiving van zorginzet naar kleine aanbieders, o.a. Virenze en de vrijgevestigden.
In de Jeugd- en opvoedhulp is de behandeling min of meer gelijk aan het budget. Van belang te melden is dat
de zorginzet wel is toegenomen in 2016, omdat de J&O in 2015 nog fors onder budget zat. Oorzaak hiervoor
lag voornamelijk in de trage opstart na de transitie. De inzet van dagbehandeling in de Jeugd- en opvoedhulp is
gedaald in vergelijking met de inzet in 2015. Entrea zelf geeft aan niet te weten waardoor dit komt. We zullen
dit punt meenemen in de nadere analyse van de zorginzet.
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De zorginzet van Kleine Aanbieders neemt toe t.o.v. 2015 en is fors hoger dan het budget
Er is sprake van een overproductie van €2,4 miljoen. De stijging bij de Kleine Aanbieders zit in de Jeugd-GGz en
enkele andere partijen (die we eerder kenden als thuiszorg-partijen). De grootste absolute stijgers zijn: TVN
Zorgt, Grandcare, Virenze, LIZ, Compass, Tijhuis en Humazorg.
De stijging zit niet in de dyslexiezorg. De kosten bedragen €2,1 miljoen in 2016. In de afgelopen jaren is de
dyslexiezorg telkens gestegen. Gedurende 2016 is de instroom afgenomen. De kosten zijn in 2016 nagenoeg
gelijk aan 2015. Toen bedroeg de omzet €2,15 miljoen. We gaan vanaf de tweede helft van 2017 waarschijnlijk
een daling zien van de kosten voor dyslexie. Er is voor 2017 een separate aanbesteding gehouden voor
dyslexie met plafonds. We verwachten dat we de zorginzet zo beter kunnen beheersen.
De verhouding Combinatie – Kleine aanbieders bedraagt in 2016: 65% - 35%. In 2015 was dat 71% - 29%. Het
aandeel kleine aanbieders neemt dus toe
Overbesteding in zorg met verblijf met name op behandelgroepen is vrij fors in 2016
De overbesteding in zorg met verblijf regionaal bedraagt €2,8 miljoen. De overproductie is juist in de laatste
maanden van het jaar fors toegenomen, met name door de seizoensinvloeden. Traditioneel is er in de herfst
en rond de kerstperiode meer jeugdhulp-inzet dan bijvoorbeeld in de zomervakantie.
De overbesteding zit onder andere op de gezinshuizen, maar met name ook op behandelgroepen. Het is nog
steeds een uitdaging om voldoende plekken te hebben voor kinderen die uit huis geplaatst worden. We
hebben voor 2016 afspraken gemaakt met aanbieders dat ze hun gezinshuiszorgaanbod binnen het totale
budget uitbreiden. Dit is ook gebeurd. We proberen dit via het Casusoverleg Zorg met Verblijf in goede banen
te leiden en te zoeken naar zo licht en zo kort mogelijke oplossingen. We werken sinds juni 2016 met het
Casusoverleg Jeugdhulp met verblijf, waarin zes grote C1 partijen met elkaar en met de gemeente afstemmen
over plaatsing van kinderen. Het doel van het Casusoverleg is oplossingen te vinden voor moeilijk plaatsbare
kinderen en toestemming te geven aan partijen om hun budgetplafond te overschrijden. Het doel is altijd het
inzetten van zo licht en kort mogelijke zorg. We gaan hier waarschijnlijk pas in 2017 de effecten van zien.
In de loop van 2015 is een achterstand ontstaan bij onder meer de Raad voor de Kinderbescherming en heeft
Veilig Thuis zaken opgepakt en in gang te gezet. Het resultaat is dat een aantal casussen op een later moment
en in een groter aantal naar de Rechtbank is gegaan. Dit heeft geleid tot een piek in aanvragen en
afhandelingen voor zorg met verblijf begin 2016. Met het effect daarvan hebben we geheel 2016 en begin
2017 te maken. De gemeente is verplicht om maatregelen en zorg die in een vonnis door een Rechtbank zijn
uitgesproken in te zetten en te betalen. Met zowel de Raad van de kinderbescherming als ook de Reclassering
zijn protocollen beschreven en is vastgelegd wat kan worden ingezet. In de loop van 2017 zullen we deze
protocollen meer eenduidig op zorgvorm en of zorgsoort beschrijven.
Pleegzorg neemt af in 2016
Pleegzorg is in 2015 toegenomen. Dit was een gewenste ontwikkeling, omdat deze zorgvorm kan bijdragen aan
zo licht en zo gezinsgericht mogelijk opvangen van kinderen. Hierop is het budget in 2016 aangepast, maar nu
zien we toch een terugloop. We willen juist het gebruik van pleegzorg stimuleren. Pleegzorg dient altijd als
eerste overwogen te worden bij een uithuisplaatsing. Inmiddels is het transformatieplan Pleegzorg gereed en
wordt gewerkt aan de actiepunten. Hierin besteden de vier pleegzorgaanbieders aandacht aan het beter
begeleiden van de pleegouders, het werven van nieuwe pleegouders en het opzetten van samenwerking met
specialistische expertise o.a. van de J-LVG. In vergelijking met de rest van Nederland zitten we in de regio
Nijmegen qua pleegzorginzet vrij laag. Het is aan te bevelen om fors te sturen op meer pleegzorginzet, meer
diverse vormen en het oppakken van complexere cliënten via de samenwerking tussen partijen J&O, J-GGz en
J-LVG.
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Toename bovenregionale zorg
Het afschalen en verminderen van de behandelgroep-plekken op terrein lukt nog nauwelijks. We zien een
toename van het gebruik van de terreinvoorzieningen J&O en de terreinvoorzieningen J-LVG ZZP 4 en 5. De
bedoeling van de transformatie was om deze zware verblijfsvoorzieningen af te bouwen en kinderen in een
gezinssetting of ambulant op te vangen. Blijkbaar is er meer tijd die nodig om deze transformatie te realiseren.
We hebben nu nog steeds te maken met het effect van de forse bezuiniging in 2015 (20%), die achteraf gezien
onrealistisch was qua omvang en qua tempo.
We hebben een analyse op casusniveau uitgevoerd naar de oorzaken en kenmerken van de overproductie:
Factsheet overproductie Blok C. In deze eerste factsheet hebben we de cliënten bij Pluryn geanalyseerd, omdat
hier de grootste toename zit. Er zijn een aantal conclusies getrokken, bijvoorbeeld: Instellingen zijn vaak na
elkaar actief. Ze zijn niet altijd voldoende op de hoogte van elkaars hulp(plannen). Een aantal betrokken
instellingen ronden trajecten af en doen daarna te weinig aan nazorg of overdracht. Een Integrale benadering
van de casus is soms aanwezig, maar niet altijd voldoende. Casemanagement wordt nog onvoldoende (goed)
gevoerd. In de geplande vervolganalyse worden er huishoudens-analyses gedaan op de gehele populatie in
zorg met verblijf.
Maatregelen jeugdbescherming nemen in 2016 verder af
De onderbesteding in de C2 bedraagt € 0,36 miljoen. Net als in 2015 zien we een lichte verschuiving van JBG
naar de beide andere Gecertificeerde Instellingen (GI). Dit wordt als positief gezien om dat daarmee kinderen
en gezinnen bij de meest passende GI terecht komen. Nadrukkelijk wordt meer en meer ingezet op preventie,
met name op drang-maatregelen. Desondanks was het budget voor drang en preventie iets te hoog. We zien
dat het aantal maatregelen met 10% is afgenomen in 2016. In de eerste helft van 2016 daalde de inzet en in de
loop van de tweede helft van 2016 lijkt het te stabiliseren.
Inzet PGB’s neemt verder af
De inzet van PGB’s neemt verder af in 2016. Er is hierop een overschot regionaal van €2,0 miljoen. In 2015 nam
de inzet ook al af. De landelijke trend is dat het aantal PGB-houders daalt. Daarnaast zien we ook een groei van
Zorg in Natura (ZiN). Het is zeer aannemelijk dat de daling van de PGB’s grotendeels daar terecht komt.
Top 10 aanbieders Jeugd
Top 10 aanbieders voor de gehele regio Nijmegen qua Jeugdhulp-omzet in 2016:
1. Entrea
2. Pluryn
3. Karakter
4. Jeugdbescherming Gelderland
5. Driestroom
6. UniK
7. William Schrikker Groep
8. Pro Persona GGZ
9. Leo Kannerhuis
10. OGHeldringstichting en Ambulatorium
Deze 10 partijen vertegenwoordigen gezamenlijk 74% van de totale omzet van de jeugdhulp in de regio
Nijmegen. In totaal zijn er een kleine 200 aanbieders actief, waarvan er een aantal verenigd zijn in de
coöperatie Vrijgevestigde Jeugd-GGz. De grootste stijger in absolute zin is Pluryn. Pluryn is 30% in omzet
gestegen ten opzichte van 2015. De grootste daler in absolute zin is Karakter (-15%). Over het algemeen zijn de
LVG partijen gegroeid, behalve UniK. Unik is in omzet iets gedaald. Van de middelgrote partijen in onze regio
zijn Shelterzorg, TVN Zorgt, Virenze, Meander, Compass en Grandcare de grootste relatieve stijgers. Dit zijn
Kleine aanbieders of in het geval van Shelterzorg en Meanders partijen die in Blok C actief zijn. Virenze en
Compass zijn aanbieders van J-GGz. Hun omzet neemt toe, terwijl de omzet van onze ‘bekende’ grote
aanbieder Karakter afneemt.
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Verevening residentiële jeugdhulp (blok C)
Regionaal is afgesproken de kosten voor jeugdhulp op blok C onderling te verevenen. De effecten hiervan zijn
opgenomen in deze Marap, in bijlage 8. De subsidies voor C1 en C2 zijn op basis van een verdeelsleutel,
gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar, verdeeld naar de gemeenten.
In de gemeentelijke bijlagen die in deze rapportage volgen, worden deze gegevens nader gepresenteerd en
geduid.
3.3 ACTIES
In deze paragraaf presenteren we in het kort de acties uit de vorige managementrapportage (periode 2), de
voortgang daarop en vervolgacties / nieuwe acties die daaruit voortgevloeid zijn. In bijlage 8 zijn deze ook
allemaal opgenomen.
Afspraak / actie Marap P2
Analyse Jeugd- LVG partijen, s
Heeren Loo, Pluryn, Driestroom en
UniK, op casusniveau naar de
oorzaken en kenmerken van de
overproductie. Opstellen
Transformatieplan J-LVG.

Analyse van de ontwikkelingen in de
Jeugd en Opvoedhulp binnen Blok B.
Separate aanbesteding 2017 voor
dyslexie, waarin we gebruik maken
van plafonds.
Analyse op casusniveau naar de
overproductie op Blok C.
Analyse uit naar de stijging van de
inzet van crisis en spoed.
Inzetten beschikbaarheidsschema
zorg met verblijf in bij de verwijzers.
Gebruik en versterking Casusoverleg
Zorg met verblijf.
Transformatieplan van de 4
pleegzorgaanbieders in de regio,
uitvoeren actiepunten.
Implementatie maatschappelijke
Businesscases Jeugd en de
Transformatiefee 2016.
Herijking van het transformatieplan
JB en JR in 2017.
Doorontwikkeling van een
beschermingstafel (overleg tussen
RvdK, GI’s, Wijkteams en op termijn
ook ouders).

Stand van zaken / voortgang
Op basis van die eerste analyse
zijn bestuurlijke afspraken
gemaakt tussen de aanbieders en
de regio. Transformatieplan is
opgesteld en bestuurlijk
vastgesteld. Drie gemeenten
(Nijmegen, Wijchen en Heumen)
zijn samen met de aanbieders
gestart met de lokale uitwerking
van dit plan.
Loopt. Contact en eerste inzicht in
gegevens Entrea. Gereed zomer
2017
Gereed

Vervolgactie / nieuwe actie
De lokale werkgroepen zullen
zeker nog het hele jaar 2017 actief
zijn.

Eerste analyse gereed en
gepresenteerd in PFO feb ’17:
Factsheet overproductie Blok C
Loopt. Gereed zomer 2017

Tweede analyse loopt. Gereed
najaar 2017.

Gereed

Voorstel voor uitbreiding ‘on
hold’. We voeren een evaluatie uit
onder de stakeholders.

Gereed
Bestuurlijke presentatie gepland
Gereed.
Conclusies omgezet in
contractafspraken 2017
Loopt waarbij met name op JR nog
nadrukkelijk inzet gepleegd moet
worden door m.n. de aanbieders.
Dit krijgt in de loop van 2017
nadrukkelijk aandacht.
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4. REGIONAAL BEELD BESCHERMD WONEN
4.1 INLEIDING
Met de invoering van de Wmo 2015 is de gemeente Nijmegen als centrumgemeente verantwoordelijk voor het
Beschermd wonen GGZ. Nijmegen is centrumgemeente voor de gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Buren,
Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, Heumen, Lingewaal, Mook & Middelaar, Neder-Betuwe,
Neerrijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas & Waal en Wijchen en voert het Beschermd wonen uit voor deze hele
regio.
Beschermd wonen (BW) is een maatwerkvoorziening in de vorm van onderdak en begeleiding aan personen
met een ernstige psychiatrische aandoening die niet in staat zijn om zich zonder 24-uurs toezicht en
begeleiding op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Voor het merendeel gaat het om cliënten die de
intramurale zorg in natura (ongeveer 760 cliënten) krijgen of als Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor een kleiner
deel gaat het om burgers die extramurale overbruggingszorg ontvangen of de zorg zelf inkopen met een PGB.
Voor mensen met een indicatie voor Beschermd wonen (ZZP GGZ-C) betekent het overgangsrecht dat
indicaties voor Beschermd wonen vijf jaar geldig blijven, tot en met 31 december 2019. Alleen als de indicatie
eerder afloopt, geldt het overgangsrecht tot de einddatum van de indicatie. Wanneer Beschermd wonen is
verstrekt via een PGB geldt voor dit PGB een overgangsrecht tot maximaal 1 januari 2016.
In deze Marap doen wij verslag van de in- en uitstroom contractering en financiën van beschermd wonen over
2016.
4.2 MELDINGEN, WACHTLIJSTEN EN UITSTROOM
4.2.1 AANTAL MELDINGEN
Het college heeft de GGD aangewezen om het onderzoek (indicatiestelling) voor Beschermd wonen uit te
voeren. Zij voeren de taak uit voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Het aantal
meldingen bij Toegang Beschermd Wonen is in 2016 ten opzichte van 2015 toegenomen, 744 t.o.v van 370
7
(stand 30 november 2015). Daarvan zijn circa de helft (365) nieuwe meldingen en de helft (379) herindicaties .
2016 (per 31 december)
Aanvragen BW

Toename

2015 (per 30 november)

Nieuwe indicatie

110

365

255

Herindicatie

140

379

239

250

744

494

Totaal

Een deel van de van de toename kan verklaard worden door:
•
•
•
•

In 2015 was er sprake van veel doorlopende indicaties vanuit de AWBZ. Daardoor zijn er minder
nieuwe indicaties in 2015 aangevraagd dan in 2016;
Kortere indicatieperiode; cliënten komen jaarlijks (bij PGB) of tweejaarlijks terug, waardoor aantal
herindicaties stijgt
Een toenemend aantal Jongeren met psychiatrische problemen, waarvoor een PGB wordt
aangevraagd: tweederde van de PGB-houders is jonger dan 30 jaar;
Strengere toelating tot de Wlz in het geval van een verstandelijke beperking of een psychiatrische
stoornis;

Maar een deel van de toename kunnen we nog niet verklaren, daar doen we nu onderzoek naar.

7

Onder herindicaties wordt verstaan een verhoging/verlaging van de indicatie, een uitbreiding c.q verlenging ,
omzetting van ZIN naar PGB of andersom en een omzetting van C naar B-indicaties.
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Infographic 7: aantal meldingen, positieve adviezen en splitsing in ZIN/PGB

Parallel aan het aantal ontvangen meldingen is ook het aantal afgegeven adviezen gestegen tot 735 in 2016.
8
Het percentage meldingen waarbij een positief advies is gegeven, is gedaald van 89% in 2015 naar 79% in
2016. Ook hier is nog geen duidelijke oorzaak voor aan te wijzen.
Zorgzwaarte
Zorgzwaarte

In zorgdagen
2015

2016

+/-

ZZP 1, 2 en 3
ZZP 4.5 en 6

116.197

77.868

135.754

163.315

-33%
+19%

Totaal zorgdagen

251.951

241.183

-11%

Tabel 8 : Gerealiseerde extramurale zorg per zorgzwaarte

8

Percentage toe-/ afname
2016 t.o.v. 2015

D.w.z. waarbij de aanvraag beschermd wonen is goedgekeurd.
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De afname in de lagere zorgzwaartes en toename in de hogere zorgzwaartes past bij de transformatiegedachte
om intramurale zorg te behouden voor mensen met behoefte aan de hoogste mate van bescherming en
toezicht. Steeds minder intramurale plekken worden beschikbaar gesteld voor mensen met een lagere
zorgzwaarte- en behoefte.
4.2.2 WACHTLIJSTEN
Zorg aanbieders, GGD en gemeente willen vraag en aanbod zo goed mogelijk afstemmen en de wachtlijst
zoveel mogelijk beperken. Begin 2016 wachten er in totaal 95 cliënten, waarvan 37 actief wachtend, op een
beschermd wonen plek, begin 2017 was dat aantal gedaald tot 78 cliënten. Kanttekening hierbij is dat alleen
de cliënten zijn meegeteld die zich daadwerkelijke hebben aangemeld bij een aanbieder en niet de cliënten
die wel recht hebben op een beschermd wonen plek maar daarvoor nog geen aanbieder hebben benaderd.
Terugdringen wachtenden beschermd wonen
In 2016 hebben we een eenmalige uitbreiding van het aantal plekken toegestaan om daarmee een deel van de
wachtenden op te kunnen vangen . In het project WmP is een nieuw traject ontwikkeld waarmee intramurale
zorg stapsgewijs kan worden afgeschaald naar intensief ambulant begeleid wonen en zorg in een intramurale
setting kan worden voorkomen..
Op de lange termijn verwachten we de wachttijd binnen de perken te kunnen houden door het proces van
toegang anders te organiseren. Eind 2016 zijn we gestart met de (her)inrichting van dit proces met als doel
om de instroom, plaatsing en uitstroom van beschermd wonen cliënten zo te faciliteren dat zo passend
mogelijke zorg wordt geboden. Aanbieders, GGD en gemeente werken met elkaar samen in een ketenoverleg
om het proces van toegang én uitstroom efficiënter te organiseren en om de centrale wachtlijst op te stellen
en te bewaken. Op dit moment, mei 2017, hebben we een samen met aanbieders een GGD een centrale
wachtlijst opgesteld waar 64 cliënten op staan. Elke nieuwe cliënt wordt besproken in het ketenoverleg en
direct gekoppeld aan een zorgaanbieder. We houden daarbij niet alleen rekening met de behoeftes en
wensen van de cliënt maar ook met de (direct) beschikbare plaatsen bij de individuele zorgaanbieder. Hiermee
kunnen we cliënten zo snel mogelijk een passende plek bieden.
4.3 UITSTROOM EN DOORSTROOM
In 2016 zijn er 249 ZIN cliënten beschermd wonen uitgestroomd, terwijl er 238 ZIN cliënten zijn ingestroomd.
De gemiddelde doorstroom kunnen we nog niet bepalen omdat er cliënten al vanaf 01-01-2015, voordat we
met de metingen begonnen, in zorg waren
Op basis van deze cijfers kunnen we nog geen conclusies trekken. Wat we wel merken is dat er in toenemende
mate een bewustzijn is bij zorgaanbieders dat het bieden van een beschermende woonvoorziening in zijn aard
een tijdelijke zorgvorm zou moeten zijn. Waar mensen in de AWBZ vaak met een langdurig perspectief
instroomden in een beschermde woonvorm is dat onder de Wmo anders. De voorziening moet voor het
overgrote deel van de cliëntpopulatie van tijdelijke aard zijn. Voor sommigen blijft dit echter een langdurige
voorziening. Ook doordat er een bestaande populatie cliënten is die al langdurig gebruik maakt van de
voorzieningen met een gering perspectief op door- of uitstroom

4.4 CONTRACTEN BESCHERMD WONEN
4.4.1 CONTRACTERING 2016
In 2016 zijn er 25 aanbieders beschermd wonen gecontracteerd. Met deze aanbieders hebben we
budgetplafonds (met 22 aanbieders) afgesproken of zijn er betaalovereenkomsten gemaakt (met 3
aanbieders). Contractueel houden deze budgetplafonds in dat de zorgaanbieder tot aan het budgetplafond de
geleverde zorg betaald krijgt tegen de gecontracteerde tarieven. In het contract is tevens vastgelegd dat als er
sprake is van onderbesteding de gemeente gerechtigd is om de niet geleverde zorg te verrekenen met de
aanbieder. De aanbieders krijgen maandelijks een voorschot gebaseerd op het plafondbudget. Bij het RIBW,
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Iriszorg en het Leger des Heils zijn het grootste aantal plekken ingekocht, bij de overige aanbieders varieert dit
tussen de 1en 25 plekken.

Infographic 9: regionale spreiding Nijmegen en Rivierenland, geslachten van cliënten en leeftijd 2016

4.4.2 SECTORVREEMDEN
Een deel van de cliënten Beschermd wonen (ongeveer 28 cliënten) verblijft niet in een GGZ instelling maar in
de sector voor Verzorging en Verpleging (VV) of de sector Verstandelijk Gehandicapten (VG). Deze cliënten zijn
daar vanwege een mix van problematiek (GGZ in combinatie met somatiek en/of verstandelijke beperking)
goed op hun plek. Uitgangspunt: alle cliënten blijven waar mogelijk op hun verblijfsplek. De verdeling van de
financiële middelen door het Rijk is gebaseerd op het principe: indicatie is leidend en dus zijn deze cliënten
meegerekend bij het budget Beschermd wonen.
4.4.3 FINANCIEEL BEELD 2016: GECONTRACTEERDE ZORG IN RELATIE TOT GEREALISEERDE
ZORG
Het gecontracteerde bedrag 2016 bedraagt € 40,9 mln. Het betreft hier de afgesproken budgetplafonds met
de zorgaanbieders die intra- en extramurale zorg aanbieden. Tevens zijn hierin enkele aanvullende
budgetafspraken meegenomen.
De gecontacteerde zorgaanbieders hebben in het eerste kwartaal 2017 hun productieverantwoording over
2016 ingediend (al dan niet met een gewaarmerkte controleverklaring van de accountant). De totale
productie 2016 van de zorgaanbieders bedraagt € 39,8 mln. Indien we echter uitgaan van de
contractafspraken komen we in 2016 uit op een bedrag van € 39,4 mln. Dit heeft te maken met het feit dat we
hebben gecontracteerd op basis van budgetplafonds.
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Op basis van de door de aanbieders aangeleverde productieverantwoordingen zien we de volgende
ontwikkeling:
• Gerealiseerd aantal intramurale zorgdagen: 241.183 dagen (gecontracteerd: 252.769)
• Gerealiseerd aantal extramurale zorgeenheden: 19.831 eenheden (gecontracteerd 31.346)
Zoals eerder vermeldt past de toename in hogere zorgzwaartes bij de transformatiegedachte. Parallel hieraan
zou ook gerealiseerde extramurale zorg moeten toenemen. Dat beeld zien we echter niet terug. Dat is een
aandachtspunt bij de contractmanagementgesprekken in 2017 en voor de inkoop van 2018.
Een deel van de zorgaanbieders heeft in 2016 meer of cliënten met een zwaardere zorgvraag opgenomen.
Sommige zorgaanbieders zijn daarmee boven hun budgetplafond uitgekomen en moeten conform contract
deze kosten voor eigen rekening nemen. Andere zorgaanbieders hebben juist minder zorg geleverd dan
waarvoor ze gecontracteerd werden en moeten daarom het voorschot voor het deel niet geleverde zorg
terugbetalen.
Bij de bepaling van de budgetplafonds van de individuele zorgaanbieders voor 2017 is hiermee rekening
gehouden en is op basis van de zogenaamde herijking het budgetplafond verhoogd dan wel verlaagd.
4.4.4 PERSOONSGEBONDEN BUDGET
Voor het jaar 2016 hebben we een bedrag van € 8,0 miljoen begroot. Informatie uit de gemeentelijke- en de
door de SVB beschikbaar gestelde bestanden, laten zien dat er over 2016 370 cliënten een PGB-budget hebben
ontvangen (peildatum 31 december 2016: 267 actieve cliënten met een PGB-budget). Onder andere op basis
van de informatie van de SVB (begin maart) verwachten we dat de PGB-lasten in 2016 ca. € 8,8 mln. bedragen.
De SVB verwacht over 2016 een uitnuttingspercentage van 83,5%. Dit houdt in dat de PGB budgethouders in
2016 gemiddeld 83,5% van hun budget hebben besteed. De SVB dient de definitieve verantwoording over
2016 nog vast te stellen en te publiceren.
4.4.5 UITVOERINGSKOSTEN
Voor de uitvoering van Wmo Beschermd wonen zijn er ambtelijke kosten geraamd en ontvangt de GGD
jaarlijks een subsidie voor uitvoering van de functie “toegangspoort Beschermd wonen”. Voor 2016 gaat het in
totaal om een bedrag van circa € 989.000.
4.4.6 FINANCIEEL OVERZICHT
Infographic 10 geeft een financieel overzicht weer van Beschermd wonen 2016. Het Rijk van Nijmegen en
Rivierenland neemt 3,34% van het totale landelijke budget in beslag. Ook is het geraamde budget en haar
onderdelen afgezet tegen de daadwerkelijke realisatie 2016. We hebben we het beschikbare budget
Beschermd wonen (Rijksbudget + Eigen bijdragen) afgerond € 1,3 miljoen overgehouden. Dit resultaat zal –na
besluitvorming door de Raad- worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Wmo beschermd wonen.
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Infographic 10: financieel overzicht Beschermd Wonen 2016 (bedragen in € x miljoen)
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4.5 CONSTATERINGEN EN AANBEVELINGEN
De druk op beschermd wonen lijkt toe te nemen
Het aantal personen dat een indicatie voor beschermd wonen aanvraagt is in 2016 toegenomen, zowel de
eerste aanvraag als de hernieuwde aanvraag en voor zowel ZIN als PGB. Tegelijkertijd stromen de mensen
met de lichtere ZZP’s uit en en komen daarvoor in de plaats mensen die een zwaardere zorgbehoefte hebben.
Tegelijkertijd zien we dat de gemiddelde doorstroom voor nieuwe cliënten afneemt. De gemiddelde kosten
per plek nemen daardoor toe. De kosten per persoon of per plek nemen daardoor toe, gelijkblijvend budget.
Het tarievenvraagstuk in de vorm van kostprijsonderzoek en een nationale benchmark staat dit jaar dan ook
op het programma. Ook de mogelijkheid van extramuralisering wordt verder onderzocht.
PGB en Eigen bijdragen blijven voorlopig nog onzeker
De totale baten van de eigen bijdrage van cliënten is een post die structureel onzeker is, doordat deze
inkomensafhankelijk is en altijd achteraf wordt berekend kunnen hier geen nauwkeurige prognoses op
gemaakt worden. Bovendien is het innen van de eigen bijdrage voor cliënten met een PGB voor beschermd
wonen niet mogelijk wanneer deze niet in Nijmegen wonen. Het CAK maakt namelijk geen onderscheid voor
cliënten die op grond van hun indicatie onder een centrumgemeente zouden vallen. Het PGB van deze cliënten
moet dus door de gemeente waar ze woonachtig zijn worden doorgegeven en deze gemeente ontvangt de
eigen bijdrage hiervan in de bulk van het CAK. Het gaat hierbij echter niet om substantiële bedragen die de
gemeente Nijmegen mis loopt.
Voorts geldt dat er een zorgwekkende toename is in het aantal PGB aanvragen, maar ook in het aantal PGB
aanbieders is. Om dit onder controle te krijgen moet er enerzijds goed op bekwaamheid (van de PGB
aanvrager) en op kwaliteit (van de zorgaanbieder) getoetst kunnen worden. Anderzijds zien we dat tweederde
van de PGB houders jonger is dan 30 en een derde is jonger dan 23. Wanneer je dit vergelijkt met de
verhoudingen zoals deze liggen bij ZIN (ongeveer een derde is jonger dan 30) is het opvallend dat de
verschillen zo groot zijn. Vermeende krapte in het betaalbare huursegment voor jongvolwassenen zou
hiervoor een verklaring kunnen zijn. In Dit gaan we in 2017 verder onderzoeken. We zoeken hierin ook de
samenwerking met de woningcorporaties. Met het oog op deze ontwikkelingen gaan we het PGB-beleid in
2017 verder aanscherpen.
We zetten de transformatie in om intramurale zorg te behouden voor mensen met behoefte aan intensieve
zorg en de hoogste mate van bescherming en toezicht. Tussenvormen met lichtere regimes en nieuwe
arrangementen ontwikkelen voor wie kan en om de kloof tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen met
ambulante begeleiding beter overbrugbaar te maken.
In 2016 is gestart met de inkoop van innovatieve zorgvormen met lichtere regimes zoals WmP Ook in 2017
onderzoeken we hoe we de kanteling verder kunnen vormgeven.. Deze ontwikkelingen nemen we mee in de
inkoop van 2018 en volgend.
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Totale budget 2016

Budget 2016

Realisatie 2016

€ 127,7

Jeugdhulp - Realisatievergelijking 2015/2016

Wmo - Realisatievergelijking 2015/2016

Realisatie 2015

€ 132,5

Realisatie 2016

€ 18,5

€ 22,3

€ 23,4
€ 3,7

PGB

Wmo

€ 1,1 tekort

€ 5,2

PGB

€ 59,6
€ 1,9

€ 2,0

€ 2,9

Landelijk transitie arrangement Jeugd (LTA)

Landelijk transitie arrangement Jeugd (LTA)

PGB

PGB

€ 0,4

€ 9,3

€ 6,9

Zintuigelijk gehandicapten

€ 0,2

744 indicaties

Realisatie 2016

€ 58,3

€ 4,9

€ 23,4

Wmo

Realisatie 2015

Beschermd wonen - Aantal meldingen

Kleine aanbieders

Kleine aanbieders

Zintuigelijk gehandicapten

€ 54,6

€ 59,6

Jeugd

€ 9,3

€ 4,9

Jeugd

€ 5,0 tekort

€ 17,0

Kleine aanbieders

Kleine aanbieders

€ 2,0

Combinatie dagbesteding

€ 49,5

€ 6,8

Beschermd wonen

Jeugd C1 boven regionaal

€ 13,6

€ 14,0

Jeugd C1 regionaal

€ 8,0

Combinatie begeleiding

€ 1,3 reserve

Jeugd C1 regionaal

€ 5,6

Combinatie begeleiding

€ 6,1

Jeugd C2

735

Jeugd C2

afgegeven adviezen

€ 4,9

Realisatieverschil

€ 1,3

Overschrijding

(Bedragen x € 1 miljoen)

(Bedragen x € 1 miljoen)

(Bedragen x € 1 miljoen)

Wmo - Financieel overzicht

Jeugdhulp - Financieel overzicht

Wmo - Uitnutting 2015/2016 per zorgsoort
583

Budget 2016

Realisatie 2016

€ 22,3

Budget 2016

€ 23,4

€ 5,0

€ 4,9

PGB

PGB

€ 1,9

Landelijk transitie arrangement Jeugd (LTA)

Landelijk transitie arrangement Jeugd (LTA)

PGB

€ 0,4

€ 0,3

€ 59,6

€ 1,7

Kleine aanbieders

€ 7,1

€ 6,3

Combinatie LVB

€ 3,9

Combinatie J&O

€ 6,4

Combinatie J&O

Kleine aanbieders

€ 2,3

Jeugd C1 boven regionaal

Combinatie dagbesteding

€ 3,38

Combinatie begeleiding

Beschermd wonen - Financieel overzicht

€ 8,2

€ 13,5

€ 8,0

€ 5,2

€ 3,41

€ 0,28
€ 0,23

Jeugd C1 boven regionaal

€ 9,7

doorverwijzing
andere zorg

Combinatie GGZ

€ 5,9

€ 2,0

253 PGB

€ 3,7

Combinatie GGZ

Combinatie dagbesteding

152

Kleine aanbieders

Combinatie LVB

€ 9,3

€ 5,4

€ 9,3

Kleine aanbieders

€ 4,9

€ 5,0

positieve adviezen BW

€ 6,1

€ 2,9
PGB

€ 6,7

Zintuigelijk gehandicapten

Zintuigelijk gehandicapten

330 ZIN

€ 9,5

Realisatie 2016

€ 54,6
€ 3,7

365
nieuwe

€ 8,2

Jeugd C1 boven regionaal

Combinatie dagbesteding

Beschermd wonen

herindicaties

Totaal Combinatie

€ 8,0

€ 1,7
€ 50,8

379

€ 17,2

Totaal Combinatie

Budget 2016

€ 14,0

Jeugd C1 regionaal

Jeugd C1 regionaal

Combinatie begeleiding

€ 6,4

€ 6,1

Jeugd C2

Jeugd C2

€ 1,1

Landelijk
€ 1.438,8

€ 5,0

Overschrijding

Overschrijding

(Bedragen x € 1 miljoen)

(Bedragen x € 1 miljoen)

Dagbesteding

2015

Jeugdhulp - Uitnutting 2015/2016 per zorgsoort

Vervoer

Begeleiding

Nijmegen
€ 48,1

Specialistische
begeleiding

3,34%

(Bedragen x € 1 miljoen)

2016

Budget

Realisatie

€ 50,8

€ 49,5

Beschermd wonen - Regionale spreiding Nijmegen & Rivierenland
€ 8,5 € 8,3

€ 39,4

€ 8,15
€ 8,13

Plafondbedrag zorg in natura (ZIN)

€ 8,0

€ 48,1

6%

€ 7,1

€ 6,4

€ 6,0

€ 5,3

€ 5,2

Budget Beschermd wonen

43 plekken

2%

€ 6,7
€ 6,1

48 plekken

€ 5,3
3,5%

Culemborg

Buren

€ 2,9

€ 2,9

€ 2,6

€ 2,6

€ 3,1

22 plekken

27 plekken

17 plekken

Neder-Betuwe

€ 3,3

Geldermalsen

€ 1,0

€ 2,7

68%

2%

500 plekken

Uitvoeringskosten

Eigen bijdrage

€ 0,3

3%

2%

21 plekken

Overige kosten

16 plekken

Tiel

Druten
Beuningen

Lingewaal

€ 1,3

West Maas en Waal

€ 2,1
€ 1,1

Persoonsgebonden Budget (PGB)

4%

3%

25 plekken

€ 8,8

15 plekken

6,5%

Neerijnen

Reserve

Nijmegen
Wijchen

€ 0,9

Berg en Dal

€ 39,4

Heumen

Mook en Middelaar

Geslacht van cliënten in de zorg

€ 8,8

Plafondbedrag zorg in natura

Persoonsgebonden budget

Leeftijd van cliënten in de zorg
Gennep

68%

32%

18 t/m 25

19%

26 t/m 29

7%

30 t/m 39

PGB

Dagbesteding

GGZ

Behandeling
J&O en LVB

Begeleiding

Specialistische
begeleiding

Pleegzorg

Gezinshuis

Behandelgroepen Behandelgroepen Jeugdbeschermingregionaal
bovenregionaal
en reclassering

17%

40 t/m 49
50 t/m 59

20%

60 t/m 69

13%

70 t/m 79
80 t/m 89

2015

2016

(Bedragen x € 1 miljoen)

90 t/m 90

300 plekken

700 plekken

18%

(Bedragen x € 1 miljoen)

5%
1%
0%
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