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Pilot om vindbaarheid te verhogen
Het is de wens van de gemeenteraad van Nijmegen, het college en de ambtenaren om goede informatie te
verstrekken over de resultaten van ons beleid voor de stad. Daarom publiceren wij de stadsbegroting, de
stadrekening en andere openbare stukken op de site van de gemeente Nijmegen. Ook de stads- en wijkinformatie
is openbaar toegankelijk.
Deze pilot is een aanvulling op de bestaande documenten. Het doel is de informatie per beleidsdoelen
makkelijker vindbaar te maken, sneller een overzicht te krijgen en per kwartaal te updaten. We checken bij de
gebruikers of we aan de behoeften voldoen. Met het commentaar passen we de informatie aan en breiden we deze
werkwijze stap voor stap uit.
De inhoud van de pilot-pagina bevat informatie over Beschermd Wonen.

Toelichting op de informatie Beschermd Wonen
We zijn als gemeente verantwoordelijk voor Beschermd Wonen in de regio Nijmegen en Rivierenland. Deze
publicatie gaat over het eerste kwartaal van 2021. De aantallen cliënten en de kosten worden elk kwartaal
aangevuld. Verversen van de informatie gebeurt op de 15e van de maand, anderhalve maand na het einde van een
kwartaal.
In de eerste kolom staat de ontwikkeling van het aantal cliënten dat gebruik maakt van individuele ondersteuning
in het kader van beschermd of begeleid wonen vanaf 2018. We maken onderscheid tussen cliënten die zorg in
natura krijgen en cliënten die zelf zorg regelen met een persoonsgebonden budget (PGB).
In de bovenste grafiek staan mensen die een indicatie hebben gekregen. In de tweede grafiek staat hoe veel
mensen daadwerkelijk zorg ontvangen hebben op basis van de declaraties. Het aantal cliënten kan nog hoger
worden indien er in de loop van het tweede kwartaal nog declaraties binnen komen over het eerste kwartaal.
Per januari 2020 is er een verandering in de trend te zien. Per 2020 is een nieuw aanbod gestart: beschermd thuis.
Dit aanbod gaat het beschermt wonen deels vervangen. De andere verandering per 2020 is een daling in het aantal
PGB’s. Deze PGB’s zijn omgezet in een contract met zorg in natura
In 2021 werd een landelijke wetswijziging van kracht waardoor een flink aantal inwoners niet meer onder de
gemeentelijke Wmo worden vergoed, maar onder de wet langdurende zorg. Over deze cliënten en de bijbehorende
middelen kunnen wij geen informatie meer verstrekken. Dat is nu de verantwoordelijkheid van het Zorgkantoor.
In de middelste kolom staat informatie over aanbieders, cliënten en de tevredenheid van cliënten. Deze informatie
komt uit onderzoek van de gemeente.
De derde kolom bevat cijfers over declaraties. Declaraties worden pas betaald nadat de zorg is geleverd. Er is dus
een verschil in peildatum tussen de verschillende kolommen. Elk jaar wordt een stadsrekening opgemaakt. In de
stadsrekening wordt de geleverde zorg en de declaraties over het hele jaar berekend en is dat verschil in
peildatum niet aanwezig.

