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Voorwoord



4Monitor Sociaal Domein 2021

Beste Raadsleden,

De monitor sociaal domein eerste helft van 2021 bevat gegevens over alle indi-
viduele voorzieningen van het sociaal domein die in de eerste helft van 2021 
op indicatie zijn verstrekt in Maastricht. Gezien de doelstelling om ook de 
collectieve kracht van de samenleving te versterken, wordt hierin tevens (deels) 
informatie verstrekt over de inzet van collectieve en algemene voorzieningen1. 
De monitor biedt daarmee inzicht in de gemeentelijke inzet om de individuele 
kracht van burgers te versterken en in de ondersteuning van mensen die (tijde-
lijk of permanent) geen regie over hun eigen leven kunnen voeren en/of een 
chronische beperking hebben.

Leeswijzer: per hoofdstuk kunt u eerst in één oogopslag de belangrijkste cijfers 
over de eerste helft van 2021 zien in het zogenaamde “dashboard”. Vervolgens 
wordt per hoofdstuk- en per beleidspijler2 - een toelichting gegevens op de cijfers 
zoals deze zijn weergegeven in het dashboard met daarnaast een inhoudelijke 
duiding en beschrijving.

In de bijlagen zijn een aantal belangrijke overzichten gebundeld zodat de 
monitor eenvoudig te lezen is. Zo is er een definitielijst opgenomen, een kaart 
van Maastricht met daarop de buurtindeling en een indeling van de voorzie-
ningen binnen het Sociaal Domein.

Goed om te vermelden is dat het programma Duurzaam Sociaal Domein (DSD) 
inmiddels een nieuwe fase is ingegaan waarbij er uitvoering wordt gegeven 
aan de geformuleerde doelstellingen. Een van de belangrijkste doelen van het 
programma DSD is om te komen tot een meer continue beschikbaarheid van de 
sturingsinformatie. Gezien de omvang van alle data zal deze doorontwikkeling 
in stappen worden doorlopen. De verwachting is dat de eerste resultaten in 
het eerste kwartaal van 2022 gerealiseerd zijn en (deels) een plek krijgen in de 
monitor Sociaal Domein maar ook in de reguliere P&C-cyclus.

In de domeinvergadering Sociaal van 2 november 2021 staat de monitor Sociaal 
Domein geagendeerd.

Hoogachtend,
De portefeuillehouders Sociaal Domein

Anita Bastiaans     
Wethouder Welzijn, Zorg, Gezondheid en Diversiteit   

Bert Jongen
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport   

Frans Bastiaens
Wethouder Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur

1 Zie voor de definitie van algemene voorzieningen de bijlage op pagina 54.
2 Zie voor de definitie van beleidspijler de bijlage op pagina 54.



5 Monitor Sociaal Domein 2021

Samenvatting
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Samenvatt ing Sociaal Domein 2021

In de kaart van Maastricht is het percentage inwoners met ondersteuning vanuit het Sociaal Domein in de eerste helft  van 2021 per buurt weergegeven, waarbij  donkerblauw staat voor een hoger percentage en licht blauw voor 
een lager percentage ten opzichte van de totale bevolking in de betreff ende buurt. 
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Samenvatting

Het College van B&W biedt de Monitor Sociaal Domein aan dat u een beeld geeft over de 
eerste helft van het jaar 2021 gebaseerd op de feiten en ontwikkelingen zoals deze op dit 
moment bekend zijn. Deze monitor bevat gegevens over alle individuele voorzieningen 
van het sociaal domein die op indicatie zijn verstrekt in Maastricht. De monitor biedt 
daarmee inzicht in de gemeentelijke inzet om de individuele kracht van burgers te 
versterken en in de ondersteuning van mensen die tijdelijk of permanent geen regie over 
hun eigen leven kunnen voeren en/of een chronische beperking hebben.

 

 Het gebruik van de voorzieningen  

Het dashboard op pagina 7 geeft weer in welke mate er in de eerste helft van 2021 
gebruik is gemaakt van de voorzieningen. In de eerste helft van 2021 ontvangt 16,4% 
van de Maastrichtse inwoners ondersteuning vanuit het Sociaal Domein. Dit betekent 
een stijging van 1,9% ten opzichte van de tweede helft van 2020. In totaal hebben 19.957 
inwoners ondersteuning ontvangen door de inzet van één- of meerdere voorzieningen. 

Circa 51% (10.206 inwoners) van de 19.957 inwoners die ondersteuning ontvangen is in 
de leeftijd van 18 t/m 66 jaar. Van de 19.957 inwoners met ondersteuning ontvangt circa 
55% (10.900 inwoners) deze ondersteuning in het kader van de Wmo. In de eerste helft 
van 2021 bedraagt het aantal huishoudens met ondersteuning 13.920. Dit is 22,4% van 
het totaal aantal Maastrichtse huishoudens.

In het overzicht “Stapeling ondersteuning pijlers per huishouden op 30-06-2021” is af 
te lezen dat circa 25% van de Maastrichtse huishoudens een voorziening ontvangt uit 
2 of meer beleidspijlers3 (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, schuldhulpverlening en/
of onderwijs). Bij circa 13% van de huishoudens bestaat de ondersteuning uit 4 of meer 
arrangementen4 per huishouden.

Op de kaart van Maastricht wordt aangegeven hoeveel inwoners met ondersteuning 
vanuit het Sociaal Domein woonachtig zijn in Maastricht- onderverdeeld naar buurt. 
Hoe donkerder de blauwe kleur, hoe meer inwoners met ondersteuning in de betreffende 
buurt wonen.

De buurten met procentueel de meeste inwoners met een voorziening zijn:
1. Malpertuis (31%)
2. Pottenberg (31%)
3. Caberg (28%)
4. Nazareth (28%)
5. Malberg (27%)

Er zijn in de eerste helft van 2021 geen noemenswaardige verschuivingen waar te nemen 
ten opzichte van eerdere jaren. Net als stadsbreed, is het percentage inwoners met een 
voorziening per buurt gedaald ten opzichte van de tweede helft van 2020.

  

3 Zie voor de definitie van beleidspijler de bijlage op pagina 54.
4 Zie voor de definitie van arrangement de bijlage op pagina 54.
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 In- en uitstroom van de voorzieningen

Ruim 75% van de inwoners die in de periode van 30-06-2020 tot en met 30-06-2021 
ondersteuning hebben ontvangen vanuit het Sociaal Domein ontvingen ook in het jaar 
daarvoor ondersteuning. In de periode van 30-06-2020 tot en met 30-06-2021 zij n er 
binnen het sociaal domein meer inwoners ingestroomd dan uitgestroomd5. Circa 2,2% 
van de inwoners heeft  ondersteuning ontvangen in de periode van 30-06-2020 tot en 
met 30-06-2021 voor een periode korter dan 1 jaar. Deze inwoners zij n dus zowel inge-
stroomd- als uitgestroomd in deze periode6. 

 Financiën

Het totaal begroot budget voor de kosten van de voorzieningen in het Sociaal Domein 
(Jeugd, Wmo, Participatiewet en Onderwij s) bedraagt voor 2021
 €132,3 miljoen (zie tabel 1). Ten opzichte van deze begroting geeft  de prognose voor 2021 
een positief resultaat van € 1,6 miljoen.

Dit resultaat bestaat uit een negatief resultaat van € 0,9 miljoen op de Wmo en een 
positief resultaat van € 2,5 miljoen op Jeugd.

Tabel 1

5 Zie voor de defi nities van instroom en uitstroom de bij lage op pagina 54.
6 Doordat de in- en uitstroomcij fers betre ing hebben op de periode van 30-06-2020 t/m 30-06-2021 en het aantal inwoners met onder-

steuning vanuit het Sociaal Domein betre ing heeft  op de eerste helft  van 2021 kunnen deze twee gegevens niet met elkaar vergeleken 
worden.
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Sociaal Domein
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In de kaart van Maastricht is de procentuele stij ging/daling van het aantal inwoners met ondersteuning binnen het Sociaal Domein in de eerste helft  van 2021 ten opzichte van de tweede helft  van het jaar 2020 per buurt aange-
geven. De kleur blauw betekent dat het aantal inwoners is gedaald en oranje dat het aantal inwoners is gestegen, de kleur grij s betekent dat het aantal inwoners ongeveer gelij k is gebleven. Hoe donkerder de kleur, hoe groter de 
stij ging/daling van het aantal inwoners.
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Gebruik ondersteuning Sociaal Domein

Het dashboard op pagina 11 geeft het percentage inwoners aan dat in de eerste helft van 
2021 gebruik maakt van ondersteuning uit een bepaalde beleidspijler7. Zo ontvangt 
14,4% van de inwoners één- of meerdere vormen van ondersteuning in het kader van 
Jeugdhulp en 10,3% van de inwoners ontvangt ondersteuning vanuit de Wmo.

Op de kaart van Maastricht wordt de wijziging van het aantal inwoners dat in de eerste 
helft van 2021 ondersteuning ontvangt weergegeven, onderverdeeld naar buurt. In de 
blauwe buurten zijn er minder inwoners die ondersteuning ontvangen ten opzichte van 
de tweede helft van 2020. Hoe donkerder de oranje kleur, hoe groter de stijging is van 
het aantal inwoners dat ondersteuning ontvangt in de betreffende buurt. In de buurten 
met een grijze kleur is het aantal inwoners met ondersteuning nagenoeg gelijk aan de 
tweede helft van 2020. 

De grootste stijging is zichtbaar in de volgende buurten: Biesland (+ ca. 16%), Dous-
berg-Hazendans (+ ca. 9%), Jekerdal/Sint Pieter (+ca. 9%) en Boschstraatkwartier (+ca. 
8%).

In de tabel van het aantal inwoners per hoofdarrangement is te zien dat het aantal inwo-
ners met één- of meerdere voorzieningen in het kader van Jeugdhulp, Wmo en Schuld-
hulp in de eerste helft van 2021 is gedaald ten opzichte van de tweede helft van 2020. 
Het aantal inwoners met één of meerdere voorzieningen in het kader van Onderwijs en/
of ondersteuning vanuit de Participatiewet is in de eerste helft van 2021 gestegen ten 
opzichte van de tweede helft van 2020.

Ruim 47% van de inwoners ontvangt 1 voorziening. De stapeling van 2 of meer voorzie-
ningen per inwoner bedraagt in 2020 bijna 53%.

De meeste ondersteuning wordt ontvangen door de 85-plussers. Ruim 75% van de Maas-
trichtse 85-plussers ontvangt één- of meerdere vormen van ondersteuning.

Voor de 85-plussers geldt dat zij hoofdzakelijk ondersteuning ontvangen uit de Wmo en 
dit beeld zien we ook terug bij de 67 t/m 84-jarigen. De inwoners in de leeftijd van 23 t/m 
66 jaar ontvangen voornamelijk ondersteuning vanuit de Participatiewet.

 

 

7 Voor Jeugd en Speciaal Onderwijs gaat het om de leeftijdsgroep 4-17 jaar. Voor Wmo, de Participatiewet en Schuldhulp om de leef-
tijdsgroep 18+.
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 Financiën Sociaal Domein

Het totaal begroot budget voor de kosten van de voorzieningen in het Sociaal Domein 
(Jeugd, Wmo, Participatiewet en Onderwij s) bedraagt voor 2021 
€ 132,33 miljoen (zie tabel 2). Ten opzichte van deze begroting geeft  de prognose voor 
2021 een positief resultaat van € 1,61 miljoen.

In de prognose over kalenderjaar 2021 gaat circa 56% van de uitgaven binnen het Sociaal 
Domein naar Wmo en circa 34% naar Jeugdhulp (zie afb eelding 1). Voor Wmo en de 
Participatiewet is dit een daling van 1% ten opzichte van kalenderjaar 2020. Bij  Jeugd en 
Onderwij s is sprake van een stij ging van 1% ten opzichte van kalenderjaar 2020.

Tabel 2

Afbeelding 1
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Wmo
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Wmo 2021

In de kaart van Maastricht is het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat in de eerste helft  van 2021 ondersteuning in het kader van de Wmo heeft  ontvangen per buurt weergegeven. 
Hoe donkerder de oranje kleur hoe hoger het percentage inwoners met ondersteuning in het kader van de Wmo ten opzichte van de totale bevolking van 18 jaar en ouder in de betreff ende buurt. 
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Gebruik individuele voorzieningen Wmo

Het dashboard op pagina 15 laat zien dat het aantal inwoners met ondersteuning vanuit 
de Wmo in de eerste helft  van 2021 10.900 bedraagt. Dit is een daling van circa 1% ten 
opzichte van de tweede helft  van 2020. 

Ook op all e onderscheidenlij ke hoofdcategorieën is geen sprake meer van een stij ging. 
Daar waar de stij ging in de hoofdcategorie Hulp bij  het Huishouden tussen 2019 en 2020 
nog +6,2% betrof, is er nu in de eerste helft  van 2021 sprake van en stabilisatie van het 
aantal ondersteuningsbehoevenden ten opzichte van de 2e helft  van 2020.

Op all e andere hoofdgroepen is sprake van een lichte- tot behoorlij ke (relatieve) daling 
van het aantal inwoners met ondersteuning. In absolute zin is de daling het grootst bij  
de hoofdcategorie “Voorzieningen Wmo”, waarbinnen met name een daling waarneem-
baar is van het aantal Vervoer op Maat-pashouders. Ook de ontwikk eling van de arrange-
menten Begeleiding Individueel is noemenswaardig. Daar waar tussen 2019 en 2020 nog 
sprake was van een stij ging van +4,7%, zien we nu in de eerste helft  van 2021 een daling 
van -0,7% in het aantal ondersteuningsbehoevenden ten opzichte van de tweede helft  
van 2020.

Ruim 10% van de Maastrichtse inwoners van 18 jaar en ouder ontvangt één- of meerdere 
voorzieningen in het kader van de Wmo. In 2020 was dit aandeel nog ruim 11%, zodat 
ook hier een relatieve daling waarneembaar is.

Circa 50% van de inwoners met een Wmo voorziening is 75 jaar of ouder en circa 35% van 
de inwoners met een Wmo-voorziening is in de leeft ij d van 23 t/m 66 jaar (zie afb eelding 
2). Ruim 75% van de Maastrichtse 85-plussers heeft  één- of meerdere Wmo voorzie-
ningen.

Op de kaart van Maastricht wordt per buurt aangegeven hoeveel inwoners met onder-
steuning vanuit de Wmo woonachtig zij n in de betreff ende buurt. Hoe donkerder de 
kleur, hoe meer inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo in de betreff ende buurt 
wonen.

Afbeelding 2
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De buurten met procentueel de meeste inwoners met een Wmo-voorziening in de eerste 
helft  van 2021 zij n:
1. Oud Caberg/Lanakerveld (21%)
2. Campagne (20%)
3. Vroendaal (20%)
4. Malberg (18%)

Ruim 44% van de inwoners met een Wmo voorziening ontvangt 1 voorziening.

Leveringsvormen Wmo

In de eerste helft  van 2021 wordt het overgrote deel van de ondersteuning in natura 
geleverd (ruim 94%). Dit is exact gelij k aan het percentage in de tweede helft  van 2020 
(zie afb eelding 3). Binnen de verschill ende voorzieningen in het kader van de Wmo zien 
we kleine verschuivingen. Zo is het aantal inwoners dat een verblij fsvoorziening Wmo 
ontvangt het meest is verschoven van ZiN naar PGB (+1,3%).

Begeleiding individueel

Het aantal inwoners met een arrangement voor Begeleiding Individueel is in de eerste 
helft  van 2021 licht gedaald ten opzichte van de 2e helft  van 2020 (< 1%). Als we kij ken 
naar de soort voorziening binnen het arrangement Begeleiding Individueel (zie afb eel-
ding 4 op de volgende pagina) zien we geen grote verschuivingen. Net zoals het totaal 
aantal inwoners met een arrangement Begeleiding Individueel is van de meeste arran-
gementen minder gebruik gemaakt. Bij  de arrangementen Begeleiding Individueel hoog 
4-8 uur, Begeleiding Individueel Laag 2-4 uur, Begeleiding Individueel Laag 4-8 uur en 
Individuele Begeleiding volwassenen is een lichte stij ging te zien waarbij  het arrange-
ment Begeleiding Individueel Laag 4-8 met ruim 14% het meest is gestegen.

Afbeelding 3
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 Wmo voorzieningen

Van all e voorzieningen Wmo8 is in de eerste helft  van 2021 minder gebruik gemaakt ten 
opzichte van de tweede helft  van 2020 (zie afb eelding 5). All een het aantal inwoners met 
een traplift  is zeer gering gestegen (+2). Het aantal inwoners met een vervoersvoorzie-
ning is procentueel gezien het meest gedaald (- ruim 15%). Het gaat dan om de voorzie-
ning rolstoeltaxi en/of een vergoeding voor taxi en/of eigen auto.

 In- en uitstroom

Afb eelding 6 op de volgende pagina laat zien dat circa 85% van de inwoners met 
ondersteuning vanuit de Wmo in de periode van 30-06-2020 t/m 30-06-2021 ook in het 
daaraan voorafgaande jaar al een vorm van ondersteuning vanuit de Wmo ontving. Het 
percentage uitstroom is met 8% iets hoger dan het percentage instroom.
Het percentage inwoners dat gedurende langere tij d gebruik maakt van Wmo-onder-
steuning is hoog omdat het hier in het overgrote deel van de gevall en gaat om beper-
kingen op basis van ouderdom. Er is zelden perspectief dat deze ouderdomsgebreken 
weggaan of afnemen, eerder omgekeerd. De leeft ij dsgroep daaronder heeft  vaak aange-
boren beperkingen en/of aandoeningen die op een later moment in het leven zij n opge-
treden (niet aangeboren hersenletsel, beperkingen door ongeval etc.) Ook daar is vaak 
weinig perspectief op verbetering c.q. uitstroom.

Afbeelding 4

Afbeelding 5

8 Voor een indeling van de voorzieningen Wmo zie de bij lage op pagina 56.
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Enkel de groep inwoners binnen Beschermd Wonen blij kt in staat om uit te stromen 
uit de Wmo en in enkele gevall en jongere volwassenen tot circa 45 jaar met de indicatie 
individuele begeleiding on inwoners met een kortdurende indicatie zoals bij voorbeeld 
Hulp bij  het Huishouden na een ziekenhuisopname. Voor het overgrote deel is de 
uitstroomreden overlij den of opname in een zorginstell ing (Wet langdurige zorg). 
Inwoners met een indicatie voor ondersteuning vanuit de Wmo hebben deze dus 
meestal voor hele lange tij d.

De instroom is het hoogst bij  de voorziening Hulp bij  het Huishouden (zie tabel 3). In de 
periode van 30-06-2020 tot en met 30-06-2021 betreft  het instroompercentage voor deze 
voorziening circa 44% (500 inwoners) ten opzichte van de totale instroom in de periode 
van 30-06-2020 t/m 30-06-2021 (1.1499 inwoners).

De uitstroom is het hoogst bij  de voorzieningen Wmo. In de periode van 30-09-2020 
tot en met 30-06-2021 is circa 49% uitgestroomd (661 inwoners) ten opzichte van de 
totale uitstroom in de periode van 30-06-2020 t/m 30-06-2021 (1.357 inwoners) (zie tabel 
4). Binnen de groep voorzieningen Wmo zij n de meeste inwoners uitgestroomd uit de 
voorziening vervoersvoorziening Wmo (daling van ruim 15%).

Afbeelding 6

Tabel 3

Tabel 4

9 Doordat de in- en uitstroomcij fers betre ing hebben op de periode van 30-06-2020 t/m 30-06-2021 en het aantal inwoners met 
 ondersteuning in het kader van de Wmo betre ing heeft  op de eerste helft  van 2021 kunnen deze twee gegevens niet met elkaar 
 vergeleken worden.
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 Financiën Wmo

De bedragen voor 2021 hebben betrekk ing op de prognose voor het jaar 2021 (zie tabel 
5). Deze bedragen zij n gebaseerd op de kosten in 2020 en een bij stell ing op onderdelen 
waar dat vooraf al bekend was (zoals bij v. de gevolgen van de hogere afname Wlz). 
Daarbij  is rekening gehouden met een volumegroei van 3%, een kostenstij ging door de 
prij sindex met 3% en realisatie van bezuinigingsmaatregelen. De ontwikk eling van de 
aantall en geeft  tot nu toe geen aanleiding om deze prognose bij  te stell en.

Tabel 5
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Jeugdhulp
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Jeugdhulp 2021

In de kaart van Maastricht is het percentage jeugdigen van 0 t/m 17 jaar dat in de eerste helft  van 2021 Jeugdhulp heeft  ontvangen per buurt weergegeven. 
Hoe donkerder de blauwe kleur hoe hoger het percentage jeugdigen met ondersteuning in het kader van Jeugdhulp ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in de leeft ij d van 0 t/m 17 jaar in de betreff ende buurt.
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Gebruik individuele voorzieningen Jeugdhulp

Het dashboard op pagina 23 laat zien dat het aantal jeugdigen dat in de eerste helft van 
2021 één- of meerdere voorzieningen in het kader van Jeugdhulp heeft ontvangen 2.562 
bedraagt. Dit is een daling van circa 0,2% ten opzichte van de tweede helft van 2020.

In totaal heeft circa 14,4% van de jeugdigen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar een voorzie-
ning voor Jeugdhulp. Landelijke percentages Jeugdhulp zijn nog niet bekend bij het 
CBS. Meer dan 80% van de Jeugdigen met Jeugdhulp is in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar.

Op de kaart van Maastricht wordt per buurt aangegeven hoeveel jeugdigen met onder-
steuning vanuit Jeugdhulp woonachtig zijn in de betreffende buurt. Hoe donkerder de 
kleur, hoe meer jeugdigen met ondersteuning vanuit Jeugdhulp in de betreffende buurt 
wonen.

De buurten met procentueel de meeste jeugdigen met ondersteuning zijn:
1. Nazareth (27,5%)
2. Malpertuis (26%)
3. Pottenberg (21%)
4. Mariaberg (19%)

Ruim 53% van de jeugdigen ontvangt 1 voorziening in het kader van Jeugdhulp.
In de eerste helft van 2021 ontvangt ruim 98% van de jeugdigen de ondersteuning 
middels Zorg in Natura (ZiN). Dit is circa 0,8% hoger dan in de tweede helft van 2020. De 
stijging van het aandeel ZiN is zichtbaar bij alle arrangementen waarbij zowel ZiN als 
PGB een mogelijke leveringsvorm is.

Verwijzers Jeugdhulp
 
In de tabel van de verdeling verwijzers Jeugd is te zien dat bijna 44% van de verwijzingen 
heeft plaatsgevonden door de gemeentelijke toegang. In ruim 25% is de verwijzing afge-
geven door de huisarts. Dit beeld in ongeveer gelijk aan voorgaande jaren.

Als we kijken naar het aandeel in de totale kosten van de verschillende verwijzers, dan 
zijn de Gecertificeerde Instellingen verantwoordelijk voor 30% van de totale kosten. 
Dat is ook niet zo verwonderlijk. Vrijwel alle jongeren die onder toezicht of voogdij van 
een Gecertificeerde Instelling staan, hebben daarnaast ook Jeugdhulp nodig. Het zijn 
de meest kwetsbare jongeren waarbij vaak sprake is van een onveilige thuissituatie en 
veel aanpalende problematiek. De meeste uithuisplaatsingen vinden plaats onder deze 
groep.

Van alle arrangementen voor Jeugdhulp- met uitzondering van JB/JR10 - is in de eerste 
helft van 2021 minder gebruikt gemaakt dan in de tweede helft van 2020.
De grootste dalingen zijn zichtbaar bij het arrangement dyslexie (daling van ruim 
21%), Jeugd Overig11 (daling van ruim 15%) en Verblijf jeugd. Vanwege de Coronabeper-
kingen zijn er ook beperkingen geweest in het ondersteuningsaanbod van de scholen 
bij vermoedens van dyslexie. We verwachten daarom een toekomstige stijging in deze 
aantallen als inhaalslag.

10  Zie voor de definitie van JB/JR de bijlage op pagina 56.
11  Zie voor de definitie van Jeugd Overig de bijlage op pagina 56.
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Het aantal jeugdigen dat in de eerste helft  van 2021 gebruik heeft  gemaakt van het 
arrangement JB/JR is gestegen met ruim 7%. Dit is waarschij nlij k een inhaaleff ect na de 
Coronamaatregelen van vorig jaar toen er tij delij k minder ondertoezichtstell ingen zij n 
uitgesproken.

Begeleiding individueel

Het aantal arrangementen voor Begeleiding Individueel is in de eerste helft  van 2021 
met ruim 1% gedaald ten opzichte van de tweede helft  van 2020. Er is minder gebruik 
gemaakt van de volgende arrangementen: Begeleiding Individueel lang laag, Ambulante 
individuele begeleiding, Begeleiding Individueel Maatwerk en het VoorZorg Traject12. 
Procentueel gezien zij n het aantal VoorZorg trajecten met ruim 33% het meest gedaald 
(zie afb eelding 7).

Van de volgende arrangementen is in de eerste helft  van 2021 meer gebruik gemaakt 
ten opzichte van de tweede helft  van 2020: Begeleiding Individueel lang midden, 
Begeleiding Individueel kort midden, Begeleiding Individueel kort hoog, Begeleiding 
individueel kort laag en Begeleiding Individueel lang hoog. Procentueel gezien is het 
arrangement Begeleiding Individueel lang hoog met circa 20% het meest gestegen.

Binnen individuele begeleiding zien we een stij ging van de inzet van intensievere 
begeleiding (de arrangementen kort-hoog en lang-hoog). Dit zagen we ook in de vorige 
monitor over kalenderjaar 2020. Blij kbaar neemt de complexiteit van problematiek 
toe. Het is lastig aan te geven wat hier exact de oorzaken voor zij n. Met de doelgroe-
parrangementen in het speciaal onderwij s proberen we de hoeveelheid aan individuele 
begeleiding bij  deze doelgroep terug te brengen. Meer hierover in de paragraaf Doel-
groeparrangementen Onderwij s-Jeugdhulp van het hoofdstuk Onderwij s.

Afbeelding 7

12 Zie voor de defi nitie van VoorZorg traject de defi nities op pagina 54.
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We zien ook een verzwaring van ingezett e zorg bij  jongeren die (tij delij k) uitvall en op 
school. Ondersteuningsvragen liggen vaak op het snij vlak van de zorgstructuur van 
het onderwij s zelf, passend onderwij s en de Jeugdwet. Dit is vaak complex met daarbij  
verschill ende verwachtingen tussen de partners.
We onderzoeken hoe we scholen meer kunnen gaan clusteren en koppelen aan een groep 
van consulenten, te starten met scholen in het speciaal onderwij s. Op deze manier 
breiden we kennis en competenties uit, komen we tot een eenduidige uitvoering voor 
betreff ende scholen, kunnen consulenten elkaar steunen en vervangen en werken ze 
met hetzelfde netwerk aan schoolmaatschappelij k werkers, zorg coördinatoren en 
jeugdartsen. Het doel is dat we hiermee meer in regie komen en ondersteuning effi  ci-
enter wordt ingezet.

Behandeling individueel

Ook het aantal arrangementen voor Behandeling Individueel is in de eerste helft  van 
2021 met ruim 1% gedaald ten opzichte van de tweede helft  van 2020. Van all e arran-
gementen is minder gebruik gemaakt behalve van de arrangementen Behandeling 
Individueel lang midden, Behandeling Individueel Start, Behandeling Individueel Start 
Medicatiecontrole (zie afb eelding 8). Bij  de startarrangementen gaat het bij voorbeeld 
om diagnosestell ing of zeer kortdurende behandeling. Het aantal arrangementen 
Behandeling Individueel Intensief is procentueel gezien met bij na 30% het meest 
gedaald. Het aantal arrangementen Behandeling Individueel Start Medicatiecontrole is 
met bij na 65% het meest gestegen.

 Verblij f Jeugd

Bij  de transformatie van Jeugdhulp wordt sterk ingezet op het terugdringen van verblij f. 
Jongeren groeien zoveel mogelij k thuis op. En als dat echt niet kan, wonen ze in een 
huiselij ke gezinssett ing in een pleeggezin of gezinshuis. In 2020 liet deze ambulan-
tisering eff ect zien en zagen we het aantal jongeren in een verblij fsvorm teruglopen 
(zie tabel 6 op de volgende pagina). In 2021 lij kt dit vooralsnog te stabiliseren rekening 
houdend met verdere instroom de rest van het jaar.

Afbeelding 8
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Het aantal plaatsingen in de gesloten jeugdhulp (jeugdzorg+) is de afgelopen jaren 
gestegen (zie tabel 7). Door de manier waarop deze kosten binnen de regio worden 
verdeeld ij len deze kosten tot 2 jaar na. De stij ging in 2019 en 2020 leidt daarom voor 
Maastricht in 2021 tot hogere kosten. Deze gesloten opnames vinden meestal plaats op 
verwij zing vanuit een gecertifi ceerde instell ing (gedwongen kader). 

Financiën Jeugdhulp

Op basis van de toekenningen van zorg per peildatum 1 juli 2021 verwachten we voor het 
onderdeel Jeugdhulp binnen budget te blij ven (zie tabel 7). All een voor de dekk ing van 
de POH voorzien we een tekort van € 0,4 miljoen. Zoals ook in het 2e uitvoeringsbeeld 
is gemeld. Daarbij  gaan we ervan uit dat de instroom in de resterende maanden van dit 
jaar doorzet conform het 2e half jaar van 2020. Dit blij ft  echter een onzekere factor.

Doordat er in 2021 € 2,9 miljoen extra Rij ksmiddelen voor Jeugdhulp beschikbaar zij n 
gekomen wordt in deze monitor een overschot van € 2,5 miljoen gepresenteerd.

Op onderdelen zien we ten opzichte van vorig jaar een aantal stij gingen. Op ZiN wordt 
dit deels veroorzaakt door de indexering met 3,1%. Daarnaast hebben we rekening 
gehouden met een stij ging als gevolg van Corona. Een deel van de trajecten die vorig 
jaar geen doorgang konden vinden, worden naar verwachting dit jaar ingehaald. De 
stij gende kosten voor Jeugdzorgplus worden veroorzaakt door meer plaatsingen in 
de gesloten Jeugdzorg in de afgelopen jaren. De afrekening binnen de regio op dit 
onderdeel is telkens gebaseerd op de twee voorafgaande jaren. De PGB’s laten net als 

Tabel 6

Tabel 7
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voorafgaande jaren een lichte daling zien. De daling op innovatie heeft  te maken met de 
a opende regionale transformatiemiddelen. Deze Rij ksmiddelen zij n toegekend voor de 
jaren 2018 t/m 2020 en zij n dit jaar niet meer opgenomen.

Tabel 8
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Moties
• doorlooptijden Wmo

• Wachtlijsten Jeugdhulp
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Doorlooptij den Wmo

Op verzoek van de gemeenteraad rapporteren we vanaf 2019 over de doorlooptij den 
Wmo. We geven aan in hoeveel gevall en- aantal en procentueel – de toegestane wett elij ke 
termij n van 8 weken is overschreden.

Uit afb eelding 9 en tabel 9 kan geconcludeerd worden dat van de 1.405 afgehandelde 
aanvragen - van melding tot beschikk ing – (maximale a andelingstermij n 8 weken) 
1.338 aanvragen, ofwel ruim 95% tij dig en circa 5% niet tij dig is afgehandeld. Dit bete-
kent dat de tij digheid ruim 2% hoger is ten opzichte van kalenderjaar 2020.
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Tabel 9
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Motie wachtlijsten Jeugdhulp

Conform de motie inzake wachtlijsten in de jeugdzorg hebben we de afgelopen jaren 
gerapporteerd over de wachtlijsten tussen een toewijzing van jeugdhulp en de daadwer-
kelijke start van de hulp. We hebben daarbij geconstateerd dat er nauwelijks wachttijd 
zit tussen toewijzing en start doordat de toewijzing administratief vaak pas verwerkt 
wordt als ook daadwerkelijk gestart kan worden. Met andere woorden, als een aanbieder 
geen plek heeft, wordt de toewijzing niet verstuurd.

Om een reëler en actueler beeld te krijgen van de wachtlijsten waar jongeren en ouders 
soms mee geconfronteerd worden, doet team inkoop 2 keer per jaar een uitvraag bij alle 
aanbieders. Ook zijn aanbieders verplicht om actuele wachttijden duidelijk te vermelden 
op hun website.

De meest recente uitvraag van team inkoop per peildatum 1 april 2021 leverde het 
volgende beeld op. Van de 119 gecontracteerde aanbieders gaven 7 aanbieders aan in 
totaal 113 jongeren uit Maastricht op een wachtlijst te hebben staan. Aanbieders geven 
aan dat de wachtlijsten in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door interne capaciteit-
sproblemen. Voor een deel gaat het ook om cliënten die een wachttijd accepteren omdat 
ze graag bij een specifieke aanbieder in zorg gaan.

De meest van de genoemde 113 jongeren wachten op GGZ-behandeling.  
Daarnaast merken we dat er knelpunten zijn in de verblijfsvormen. Verwijzers hebben 
meer moeite om een geschikte plek te vinden, met name in het gespecialiseerde verblijf.

Naast deze gemelde wachtlijsten per 1 april 2021 merken we in de praktijk dat meer 
aanbieders oplopende wachttijden hanteren voor nieuwe aanmeldingen. Deels wordt 
dit veroorzaakt door een tekort aan personeel c.q. krapte op de arbeidsmarkt. Het 
aanpakken van schadelijke wachttijden maakt onderdeel uit van de landelijk op te 
stellen hervormingsagenda jeugd. We willen hieraan aanhaken en met onze samenwer-
kingspartners komen tot een gedragen plan om wachttijden aan te pakken.

Voor jongeren die wachten wordt, indien noodzakelijk, ter overbrugging tijdelijk andere 
ondersteuning ingezet. Dit leidt tot de inzet van extra arrangementen.
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Onderwijs
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Speciaal Onderwij s en leerlingenvervoer 2021

In de kaart van Maastricht is het percentage leerlingen in de leeft ij d van 4 t/m 17 jaar met ondersteuning in het kader van Speciaal Onderwij s en/of Leerlingenvervoer in de eerste helft  van 2021 per buurt weergegeven.
Hoe donkerder de groene kleur hoe hoger het percentage leerlingen met ondersteuning in het kader van Speciaal Onderwij s en/of Leerlingenvervoer ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in de leeft ij d van 4 t/m 17 jaar
in de betreff ende buurt.
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Speciaal Onderwijs en Leerlingenvervoer

Als uitgangspunt geldt: regulier onderwijs als het kan; speciaal onderwijs waar het 
nodig is. Het samenwerkingsverband passend onderwijs Maastricht en Heuvelland 
besluit via een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) over de toegang van leer-
lingen tot voorzieningen speciaal onderwijs.

Gemeente Maastricht heeft een zorgplicht om het vervoer te faciliteren van leerlingen 
naar deze voorzieningen conform de geldende Verordening Leerlingenvervoer. Of een 
leerling in aanmerking komt voor leerlingenvervoer hangt samen met de aard en mate 
van beperking en met de afstand van thuis naar de best passende nabije school voor 
speciaal onderwijs. De vervoersvoorzieningen uit de Verordening Leerlingenvervoer 
kunnen variëren van het vervoer per fiets, openbaar vervoer, kosten van het eigen 
vervoer en/of begeleiding tot aangepast vervoer. In het laatste geval kan de vervoers-
voorziening leiden tot een maatwerkoplossing. Via een maatwerkarrangement jeugd-
hulp kan ook leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs worden ingezet. 

Gemeente Maastricht/Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, het samenwerkingsverband 
passend onderwijs en andere relevante netwerkpartners besluiten over toegang van 
leerlingen tot speciaal onderwijs en de inzet van leerlingenvervoer in de knooppunten 
als verbindingsinstrument. Een knooppuntoverleg is bedoeld om een integraal beeld te 
krijgen van de leerling en zijn leefomgeving, het vaststellen van de ondersteuningsbe-
hoeften en hierop gebaseerde afspraken over (gelijktijdige en afgestemde) interventies 
van onderwijs, gemeente en/of zorg) gericht op thuis en school.

Gebruik van de voorzieningen

Het dashboard op pagina 31 laat zien dat in de 1e helft van 2021 529 leerlingen gebruik 
hebben gemaakt van een voorziening voor speciaal onderwijs. Dit is ruim 8% meer dan 
in de tweede helft van 2020 het geval was. 396 leerlingen hebben gebruik gemaakt van 
leerlingenvervoer. Dit is een stijging van ruim 8% ten opzichte van de tweede helft van 
2020. In totaal hebben 646 unieke leerlingen gebruik gemaakt van een voorziening 
speciaal onderwijs en/of leerlingenvervoer. Deze relatieve stijgingen geven een verte-
kend beeld vanwege de Coronamaatregelen die in de tweede helft van 2020 van kracht 
waren. Vergelijke we de aantallen met de teldatum van het jaar ervoor (1 oktober 2019, 
schooljaar 2019-2020) dan zien we 485 leerlingen speciaal onderwijs en 411 leerlingen 
die gebruik hebben gemaakt van leerlingenvervoer. We kunnen dus stellen dat, ondanks 
de ontwikkelingen ten behoeve van passend onderwijs, de leerlingenaantallen in het 
speciaal onderwijs zijn gestegen en het gebruik van leerlingenvervoer redelijk stabiel 
gebleven is. 

Circa 52% van de leerlingen dat gebruik maakt van het speciaal onderwijs en/of leerlin-
genvervoer is in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Ruim 40% is in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. 
Op de kaart van Maastricht wordt aangegeven hoeveel leerlingen met ondersteuning 
vanuit het sociaal domein woonachtig zijn in Maastricht, onderverdeeld naar buurt. 
Hoe donkerder de kleur, hoe meer leerlingen met ondersteuning in de betreffende buurt 
wonen.
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De buurten met procentueel de meeste leerlingen met ondersteuning zijn:
1. Nazareth (15%)
2. Itteren (11%)
3. Pottenberg, Malberg, Malpertuis (10%)
4. Caberg (8%)

Deze buurten komen inhoudelijk grotendeels overeen met de buurten waar de meeste 
jeugdige met ondersteuning zijn.

Het deelnamepercentage voor het speciaal basisonderwijs (SBO) ligt op peildatum 
01-10-2020 op 2,8% en het deelnamepercentage voor het speciaal onderwijs (SO) op 2,6%. 
Deze percentages zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige monitor sociaal domein, 
omdat deze aantallen landelijk één keer per jaar worden geregistreerd/vastgesteld op 1 
oktober. 

Combinatie onderwijsvoorzieningen met Jeugdhulp
 
In het overzicht van de samenloop van speciaal onderwijs, leerlingenvervoer en jeugd-
hulp is te zien dat bijna 57% van de leerlingen met een voorziening speciaal onderwijs 
en/of leerlingenvervoer daarnaast ook één of meerdere vormen van jeugdhulp ontvangt. 
De combinatie van speciaal onderwijs en Jeugdhulp komt met circa 26% het meeste 
voor. Bij deze groep leerlingen ontvangt ruim 21% ook ondersteuning door de inzet van 
begeleiding groep en/of begeleiding individueel vanuit jeugdhulp en ruim 17% ontvangt 
ondersteuning door de inzet van behandeling vanuit jeugdhulp. 

Bij de leerlingen met een combinatie van Leerlingenvervoer, speciaal onderwijs en 
Jeugdhulp (ruim 22%) zien we dat bij circa 12,5% van de leerlingen ook ondersteuning 
wordt geboden door de inzet van Behandeling vanuit Jeugdhulp. Daarnaast zien we ook 
ondersteuning door de inzet van Begeleiding Groep en/of Begeleiding Individueel van 
ruim 21%.

Bij de leerlingen met een combinatie van leerlingenvervoer en Jeugdhulp (bijna 8%) zien 
we dat bijna 6% ondersteuning in de vorm van behandeling individueel en/of –groep 
ontvangt en ruim 6% ondersteuning ontvangt door de inzet van begeleiding indivi-
dueel en/of –groep vanuit Jeugdhulp. De overige vormen van ondersteuning zijn: JB/JR, 
Dyslexie, Pleegzorg, Verblijf Jeugd en Jeugd overig.

Passend Onderwijs

Zoals al eerder geschreven is het uitgangspunt: regulier onderwijs als het kan; speciaal 
onderwijs waar het nodig is. De voorzieningen speciaal onderwijs staan onder druk 
vanwege nog steeds (te) hoge deelnamepercentages SO/VSO die niet stroken met de 
doelstellingen passend onderwijs en de daarbij opgelegde financiële vereveningsopgave 
van de rijksoverheid waarvoor de samenwerkingsverbanden staan. Het is nog steeds zo 
dat bij een hoger deelnamepercentage speciaal onderwijs er geen afname van vervoers-
kosten in het kader van leerlingenvervoer te verwachten is.

Met de ontwikkeling passend onderwijs probeert de Gemeente Maastricht, in samen-
werking met de scholen/kindcentra, zoveel mogelijk kinderen en jongeren zo regulier 
mogelijk te laten deelnemen. Dat begint al bij de allerkleinsten: de ontwikkeling van 
passende kinderopvang als vervanging voor een medisch kinderdagverblijf (MKD) of 
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kinderbehandelcentrum (KBC). Deze ontwikkeling stimuleren en faciliteren we (ook) in 
de daaropvolgende levensfases. Zo proberen we het primair en voortgezet onderwijs te 
ondersteunen om ‘de basis op orde’ te brengen om op die manier kinderen en jongeren 
met een (lichte) ondersteuningsvraag zoveel mogelijk in het regulier onderwijs, thuis-
nabij, te kunnen opnemen. Dit zou bij de nieuwe inkoop jeugd in 2023 moeten leiden tot 
‘schoolarrangementen’ zodat er ook binnen het reguliere onderwijs (collectieve) (zorg)
ondersteuning geboden kan worden. Dit ter vervanging van nu bestaande individuele 
arrangementen. De ondersteuning op school die in de pilot instapklassen bij IKC Manje-
fiek gegeven wordt, is daar een praktijkvoorbeeld van. 

Het is overigens een utopie om te denken dat er geen speciaal onderwijs en/of –opvang 
meer nodig zou zijn. Er zullen altijd kinderen en jongeren zijn die extra aandacht en 
(zorg)ondersteuning nodig hebben in een andere setting dan regulier. 

Doelgroeparrangementen Onderwijs-Jeugdhulp
 
Op Zuid-Limburgse schaal is in 2018 gestart met een aantal proeftuinen voor de inrich-
ting en ontwikkeling van doelgroeparrangementen onderwijs-jeugdhulp. Anno 2021 
is er sprake van 11 in ontwikkeling zijnde doelgroeparrangementen in Zuid-Limburg, 
waarvan 3 in Maastricht. Dit zijn De Talententuin (SBO), Tyltylschool De Maasgouw (V)
SO en VSO Maastricht. 

Doelgroeparrangementen onderwijs-jeugdhulp zijn bedoeld voor de scholen van het 
speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, waar geprobeerd wordt om 
de benodigde ondersteuning vanuit de jeugdwet voor leerlingen collectief als ‘zorg op 
school’ in te richten in plaats van via diverse individuele arrangementen (vindplaats 
als werkplaats). Ook hebben de doelgroeparrangementen tot doel om de samenwerking 
tussen school en jeugdhulp met thuis (ouders/voogden) en jeugdige zo goed mogelijk 
op elkaar te laten aansluiten. 

Monitoring Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

In de eerste helft van 2021 is de aanbesteding voor een VVE Monitor Maastricht-Heuvel-
land afgerond. Deze monitor zal in de tweede helft van 2021 geïmplementeerd worden, 
met het doel half december 2021 operationeel te zijn. De gegevens VVE worden met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in de monitor VVE verwerkt. Mogelijkerwijs 
kunnen er in de volgende Monitor Sociaal domein 2021 al VVE-gegevens worden meege-
nomen.

Monitoring en evaluatie Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 

In september 2021 heeft de gemeenteraad de Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 
(EAM) vastgesteld. De manier waarop we de EAM gaan monitoren en evalueren moet 
grotendeels nog worden ontwikkeld. We denken daarbij aan het volgen van de voort-
gang op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die jaarlijks zullen landen in 
een voortgangsrapportage. Op die manier wordt de voortgangsrapportage een instru-
ment in ontwikkeling, een groeiend document. Ook zal er gekeken worden naar verbin-
ding/samenhang met de Monitor Sociaal Domein zodat er geen sprake is van dubbele 
rapportage. 
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Financiën Onderwij s

Tabel 10
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Participatiewet en
Schuldhulpverlening
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Participatie en Schuldhulpverlening 2021

13 Aantall en en percentages Participatiewet zij n exclusief TOZO-regeling.
14 Aantal en percentage inwoners met Wsw betreft  all een de inwoners die in de gemeente Maastricht wonen.

In de kaart van Maastricht is het percentage inwoners van 18 t/m 66 jaar dat ondersteuning in het kader van de Participatiewet en/of Schuldhulpverlening heeft  ontvangen in de eerste helft  van 2021 per buurt 
weergegeven. Hoe donkerder de paarse kleur hoe hoger het percentage inwoners met ondersteuning in het kader van de Participatiewet en/of Schuldhulpverlening en opzichte van het totaal aantal inwoners 
in de leeft ij d van 18 t/m 66 jaar in de betreff ende buurt. 13  14
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Gebruik van de voorzieningen

Het dashboard op pagina 39 laat zien dat in de eerste helft van 2021 8.822 inwoners één- 
of meerdere voorzieningen hebben ontvangen in het kader van de Participatiewet en 
Schuldhulpverlening. Dit is circa 7% meer dan in de tweede helft van 2020 het geval was. 
Bij de Participatiewet is een stijging van ruim 8% van het aantal inwoners met onder-
steuning ten opzichte van de tweede helft van 2020. Het aantal inwoners met schuld-
hulpverlening is gedaald met bijna 0,5%.

In de eerste helft van 2021 heeft circa 5,5% van de Maastrichtse inwoners een bijstands-
uitkering en ruim 4,5% van de inwoners ontvangt Bijzondere Bijstand. Circa 64% van de 
inwoners met ondersteuning op het gebied van de Participatiewet en/of Schuldhulpver-
lening ontvangt meer dan 1 voorziening.

Circa 84% van de inwoners met een voorziening op grond van de Participatiewet en/of 
Schuldhulpverlening zit in de leeftijdscategorie van 23 t/m 66 jaar.

Op de kaart van Maastricht wordt aangegeven hoeveel inwoners met ondersteuning 
vanuit het Sociaal Domein woonachtig zijn in Maastricht, onderverdeeld naar buurt. 
Hoe donkerder de kleur, hoe meer inwoners met ondersteuning in de betreffende buurt 
wonen. De buurten met procentueel de meeste inwoners met ondersteuning zijn:
1. Pottenberg (28%)
2. Malpertuis (26%)
3. Caberg (23%)
4. Nazareth (21%)

Participatiewet
 
Binnen de Participatiewet zien we dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering 
in de eerste helft van 2021 licht is toegenomen ten opzichte van de 2e helft van 2020. 
Gemiddeld zijn er in de periode van 01-06-2020 tot en met 30-06-2021 3.697 bijstandsuit-
keringen per maand verstrekt. Gelet op de Coronacrisis is dit een logische beweging. Als 
gevolg van de crisis is een aantal mensen ontslagen en een deel daarvan is aangewezen 
op een bijstandsuitkering. Inmiddels is helder dat de economie weer dusdanig is aange-
trokken dat er krapte is ontstaan op de arbeidsmarkt. Tegenover 100 werkzoekenden 
staan 106 vacatures. De markt is krap in bijna alle sectoren en ook de binstandspopulatie 
zal op korte termijn van deze krapte gaan profiteren. Naar verwachting zal het bestand 
in de toekomst dan ook weer een daling laten zien. Hierbij dient wel rekening te worden 
gehouden met een na-ijl effect. De bijstandspopulatie profiteer t niet meteen mee van de 
opleving van de economie. 

Het aantal inwoners met een re-integratietraject is gestegen met circa 4,5%. De verkla-
ring hiervoor is terug te vinden in een toegenomen focus op re-integratie en het van 
werk naar werk helpen van mensen tijdens de Coronacrisis. Bij circa 74% van de re-in-
tegratietrajecten gaat het om diagnostiek, ontwikkeling en/of plaatsing (zie tabel 11 op 
de volgende pagina). Van alle re-integratietrajecten is in de eerste helft van 2021 meer 
gebruik gemaakt ten opzichte van de 2e helft van 2020 behalve van de categorie “Overig” 
15. Het aantal inburgeringstrajecten is met ruim 66% het meest gestegen (zie afbeelding 
10). 

15 Zie voor de invulling van re-integratietraject overig de bijlage op pagina 58.
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Samen met de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is o.a. fors ingezet op het focusteam, 
Perspectief op Werk. In dit team werken medewerkers van de gemeenten in Zuid-Lim-
burg, UWV en de WSP-en interdisciplinair samen om mensen zo snel mogelij k aan het 
werk te helpen. Daar waar dat nog niet mogelij k is wordt aan hen een aanbod gedaan 
om via leerwerktrajecten de weg naar werk in te slaan. De aangeboden re-integratietra-
jecten zij n divers van aard en het betreft  scholing, leerwerktrajecten en werkervaring, 
PRB’s16, sociale activering, werknemersvaardigheden, empowermentt rainingen etc. De 
resultaten die hiermee worden gehaald zij n dus ook divers en heel vaak gericht op het 
zett en van een volgende stap op weg naar werk. Het is bekend dat van de empowerment-
trainingen 60% leidt tot een vervolgstap in re-integratie/participatie. Vanuit werker-
varings- en leerwerktrajecten zoals de groeibanen stroomt tussen de 35 en 50% uit naar 
regulier werk. Van de mensen die gebruik maken van sociale activering slaagt 70 à 80% 
erin om actief te gaan participeren en zelfs een klein deel (10 à 15%) om aan het werk te 
gaan. Bij  scholing slaagt het gros van de deelnemers en verhoogt daarmee de kansen op 
de arbeidsmarkt.

Het aantal Wsw-ers is ook de afgelopen periode weer afgenomen (daling van bij na 4% 
in de eerste helft  van 2021 ten opzichte van de tweede helft  van 2020). Bij  het aantal 
inwoners met een Wsw-dienstverband gaat het om de personen die ook woonachtig zij n 
in de gemeente Maastricht. Daarnaast draagt de gemeente Maastricht fi nanciële verant-
woordelij kheid voor Wsw-dienstverbanden van personen die niet woonachtig zij n in 
de gemeente Maastricht. Deze fi nanciële verantwoordelij kheid is een wett elij ke verant-
woordelij kheid- en plicht- vanuit de Wet sociale werkvoorziening en de daarbij  beho-
rende Rij ksfi nanciering. Zoals bekend is deze regeling met ingang van 1 januari 2015 
afgesloten voor nieuwe instroom. Via natuurlij k verloop vindt afb ouw van het bestand 
plaats en deze verloopt in de gemeente Maastricht snell er dan landelij k.

Tabel 11

16 Persoonlij k re-integratie budget.

Afbeelding 10
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Podium24

In de eerste helft  van 2021 zij n 751 trajecten van Podium24 ingezet (zie tabel 12). In circa 
90% (676) gaat het om een plaatsingstraject. Dit percentage ligt iets hoger dan het 
aandeel plaatsingstrajecten in het kalenderjaar 2020.

Ook Podium24 neemt deel aan het focusteam. Podium24 heeft  afgelopen half jaar 169 
mensen in regulier werk geplaatst en hierbij  is sprake van een hitratio van 58%. Dit bete-
kent dat om deze 169 mensen geplaatst te krij gen 288 mensen zij n bemiddeld. Podium24 
heeft  60 mensen via een groeibaan aan werk geholpen en hiervan zij n 21 mensen uitge-
stroomd naar regulier betaald werk (35%). Ook heeft  Podium24 voor 185 mensen loonkos-
tensubsidie betaald aan werkgevers. In de eerste helft  van 2021 zij n 41 nieuwe subsidies 
toegekend. Hier is een eff ect van de Coronacrisis en de problemen waar werkgevers mee 
kampen te herkennen. Het is momenteel moeilij ker om mensen met een arbeidsbeper-
king aan werk te helpen, waardoor een lichte daling is te zien in het aantal verstrekte 
loonkostensubsidies. Naar verwachting evenwel een eff ect van korte duur gelet op de 
krapte die inmiddels weer is ontstaan op de arbeidsmarkt. Ook voor de Coronacrisis 
was er een periode waarin mensen met een beperking slechts moeizaam aan het werk 
kwamen. Met het toenemen van de krapte destij ds was er een toenemende interesse van 
werkgevers voor deze groep en vonden meer en meer mensen emplooi, met als hoogtij  
de periode vlak voor de crisis. Naar verwachting zal het plaatsen van mensen met een 
arbeidsbeperking van het tweede kwartaal 2022 weer gaan toenemen. Tenminste, als de 
economie niet alsnog een terugslag krij gt.

Schuldhulpverlening

Het aantal inwoners met schuldhulpverlening is gedaald met bij na 0,5%. De verwachte 
stij ging vanuit de Kredietbank Limburg van 14% van mensen dat hulp nodig heeft  bij  
het oplossen of stabiliseren van hun schulden als gevolg van de Coronamaatregelen is 
het eerste half jaar van 2021 uitgebleven. Mogelij ke verklaringen hiervoor zij n de lande-
lij ke steunmaatregelen i.v.m. Covid-19 vanuit de Rij ksoverheid en/of de aantrekk ende 
economie. Het precieze eff ect van de Coronamaatregelen op extra toestroom schuld-
hulpverlening is vooralsnog onzeker. Dit geldt zowel voor particulieren als onderne-
mers.

In oktober 2020 is het Aanvalsplan Armoede “De Knoop Ontwarren” door uw Raad vast-
gesteld. De uitvoering/implementatie van het Aanvalsplan loopt. Praktische acties zoals 
een nieuwe website van SZMH en het ontwikk elen van een Maastrichtse armoede-app 
zij n afgerond. De focus ligt in 2021 op vroegsignalering, schuldhulpverlening aan onder-
nemers, bewindvoering en kansongelij kheid onder kinderen.

Tabel 12
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In het kader van vroegsignalering geven naast onze lokale partners (bij voorbeeld 
woningcorporaties) nu ook all e landelij ke partners (o.a. energieleveranciers, ziektekos-
tenverzekeraars) hun signalen door, waardoor we een breder zicht hebben op de achter-
standen van Maastrichtse huishoudens. De zwaarste signalen krij gen een huisbezoek 
door het vroegsignaleringsteam. Op dit moment is het nog te vroeg om de concrete 
eff ecten van vroegsignalering en het vroegsignaleringsteam op het aantal zware schuld-
hulpverleningstrajecten te duiden. Eind september, begin oktober 2021 zal er een eerste 
evaluatie plaatsvinden.

In het kader van schuldhulpverlening aan ondernemers is een pilot gestart waarbij  de 
hulp aan ondernemers met schulden vanuit verschill ende expertises wordt bezien en 
ingezet. De pilot loopt en wordt waarschij nlij k verlengd. De huidige ervaringen nemen 
we mee ter verdieping en uitwerking in de verlenging van de pilot. Defi nitief besluit 
hierover volgt in het vierde kwartaal van 2021. 
In het kader van bewindvoering wordt gewerkt aan een nieuw convenant en nieuwe 
samenwerkingsafspraken met bewindvoerders binnen de regio Maastricht-Heuvell and 
op het gebied van communicatie, werkprocessen, rolverdeling, taakverheldering en 
kwaliteitsborging. De ondertekening van dit convenant volgt in het vierde kwartaal van 
2021.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een inventarisatie naar de initiatieven die zij n ingezet 
om de armoede onder kinderen te verzachten. Dit betreft  de individuele toekenningen 
en niet de algemene voorzieningen in de wij ken en/of scholen. Er wordt onderzocht hoe 
de resultaten en eff ecten van deze materiële ondersteuning aan kinderen in armoedesi-
tuaties in kaart gebracht kunnen worden. Ook wordt gewerkt aan een nadere invull ing 
van een motie om in 2030 het aantal Maastrichtse kinderen dat in armoede leeft  gehal-
veerd te hebben.

Financiën

Over de eerste helft  van 2021 zij n de feitelij ke lasten en baten Participatiewet (Wsw, Werk 
en Inkomen) in evenwicht met begroot (zie tabel 12). De doorkij k richting einde jaar 
bevat echter de nodige onzekerheden, zoals de vaststell ing van de defi nitieve Rij ks-
budgett en bij  de septembercirculaire, (na-ij l) eff ecten van Covid-19 en eventuele Coro-
na-compensatie, landelij ke herij king van het verdeelmodel BUIG, cao-eff ecten (CAO Aan 
de Slag en CAO Wsw), etc.

Een positief fi nancieel resultaat zoals in kalenderjaar 2020 ligt voor 2021 dan ook niet 
in de lij n der verwachting. Dat werd namelij k veroorzaakt door de teruglopende inzet 
van voorzieningen als gevolg van de Rij ksmaatregelen Covid-19. Tij dens de lockdown 
perioden vorig jaar konden immers veel re-integratieactiviteiten niet plaatsvinden.

Tabel 1217

17 De som van het Budget en de begroting baten betreft  de totale begroting Participatiewet voor 2021 zoals opgenomen in tabel 1. 
De som van de Lasten en de baten betreft  de totale prognose voor kalenderjaar 2021 zoals opgenomen in tabel 1.
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Projecten
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Krachtenbundeling / Sociaal Team Plus

Bij  de krachtenbundeling/Sociaal Team Plus18 werken we dicht in de buurt, whitelabel. 
Er is een samenspel ontstaan waardoor de burger snel geholpen kan worden. 

Het aantal cases dat in de krachtenbundeling zij n opgepakt is in de eerste helft  van 2021 
met circa 4% gedaald ten opzichte van de tweede helft  van 2020 (zie tabel 13). Gemiddeld 
zij n er in de eerste helft  van 2021 16 cases per maand opgepakt. Dit is exact gelij k aan het 
gemiddeld aantal opgepakte cases in de tweede helft  van 2020. Geconstateerd wordt dat 
er sprake is van een constante ontwikk eling van de krachtenbundeling.

Tabel 14 geeft  aan wat het aantal cases zij n dat het Sociaal Team Plus per buurt heeft  
opgepakt.

In 55% van de gevall en is er ondersteuning/begeleiding gegevens door het Sociaal Team 
Plus. In 41% van de gevall en is er informatie en advies gegeven (zie afb eelding 11).

Tabel 14

18 Krachtenbundeling is de naam van het project. Naar burgers toe hanteren we sociaal team plus. De naam sociaal team was bij  
burgers bekend. De plus geeft  weer dat dit team ook andere taken doet dan een regulier sociaal team.

Tabel 13

Afbeelding 11
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POHJeugd

De Praktij kondersteuner Jeugd (POH-jeugd) ondersteunt huisartsen bij  de zorg aan 
kinderen en jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Huisartsen verwij zen naar een POH Jeugd voor 
een betere integrale verheldering van de hulpvraag van een kind/jeugdige/ouder waar-
door er meer passende begeleiding kan worden geboden.  In totaal hebben in de eerste 
helft  van 2021 236 intakes plaatsgevonden door POH-jeugd (zie tabel 15). Het gaat om een 
drietal POH-jeugd teams: Zuid, Noord-Oost en Noord-West waarbij  ongeveer 1/3 van het 
totaal aantal cases per team wordt opgepakt.

In bij na 56% wordt de intake afgesloten door het team POH Jeugd zonder dat er een 
verwij zing plaatsvindt (zie afb eelding 12). In bij na 29% van de gevall en wordt de casus 
doorverwezen naar Jeugd-GGZ.

55,9%
28,8%

9,9%
2,7%

1,8%
0,9%

Afgesloten zonder verwijzing
Verwijzing Jeugd-GGZ
Verwijzing  jeugdhulp

Verwijzing Team Jeugd
Verwijzing huisarts

Verwijzing voorliggend veld

Opvolging POH Jeugd

Tabel 15

Afbeelding 12
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Bedrijfsvoering
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Beroep / Bezwaar / Klachten

Tabel 16 laat zien wat het aantal klachten, bezwaarschrift en en beroepszaken is geweest 
in de eerste helft  van 2021 ten opzichte van kalenderjaar 2020. Het is daarom nog niet 
mogelij k een voll edige vergelij king te maken van de ontwikk eling van het aantal zaken.
Wel is zichtbaar dat in de eerste helft  van 2021 een stij ging is te zien ten opzichte van 
kalenderjaar 2020 bij  het aantal bezwaarschrift en Jeugd (+1), een stij ging van het aantal 
bezwaarschrift en Participatiewet (+80) en een stij ging van het aantal beroepszaken 
Wmo (+2). 

Ook voor de gegrondverklaringen is nog geen goede conclusie te trekk en vanwege de 
vergelij king van een half jaar ten opzichte van een voll edig kalenderjaar.
Wel is ook hier te zien dat het aantal gegrondverklaringen in de eerste helft  van 2021 
gestegen is ten opzichte van kalenderjaar 2020 bij  de bezwaarschrift en leerlingenver-
voer (+70%), de beroepszaken Participatiewet (+7%), de bezwaarschrift en Participatiewet 
(+1%) en de beroepszaken Wmo (+43%) (zie tabel 17).

Ten opzichte van 2020 heeft  er een forse stij ging plaatsgevonden van het aantal 
bezwaarschrift en Participatiewet en samenhangend ook een stij ging van gegrond 
verklaarde bezwaarschrift en Participatiewet. Deze toename heeft  all es te maken met de 
TOZO-regeling19. Een verklaring van het aantal gegrond verklaarde bezwaarschrift en ligt 
in het feit dat het landelij ke beleid rondom de TOZO-regeling tussentij ds is aangepast.

Tabel 16

Tabel 17

19 Voor de defi nitie van TOZO-regeling zie de bij lage op pagina 54.
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Cliëntervaringsonderzoek
Jeugdhulp in coronatijd
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Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp in coronatij d

Wmo

Gemeenten zij n in het kader van de Wmo 2015 wett elij k verplicht om een cliënterva-
ringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het CEO Wmo over 2020 is gericht op de 
laatste 6 maanden van 2020.

Tussen half april en half mei 2021 hebben in totaal 1.198 inwoners met ondersteuning in 
het kader van de Wmo hun ervaringen gedeeld door het invull en van een schrift elij ke- of 
een online vragenlij st. Deze resultaten zij n gekoppeld aan de uitkomsten van de inter-
views met 30 inwoners met ondersteuning in het kader van de Wmo.

Uit tabel 18 blij kt dat er in 2020 een sterke verbetering is te zien bij  de bekendheid met 
de ona ankelij k cliëntondersteuner (+23) ten opzichte van 2018. Ten opzichte van 2016 
is de bekendheid met de ona ankelij k cliëntondersteuner toegenomen met 32%.

In het Coronajaar 2020 geven de inwoners met ondersteuning in het kader van de 
Wmo aan dat zij  van de gemeente en zorgaanbieders nagenoeg dezelfde ondersteuning 
hebben ontvangen in vergelij king met voorgaande jaren.

Jeugd

De respons op het onderzoek naar cliëntervaringen met Jeugdhulp is voor de datum 
van deze monitor sociaal domein nog te laag om er conclusies aan te verbinden. We 
sturen erop om in de resterende maanden van dit jaar nog voldoende reacties te verza-
melen. Daarnaast loopt er momenteel een tussenevaluatie van de Crisishulp Jeugd ZL 
(CHJ). Het bevragen van gezinnen die gebruik hebben gemaakt van de CHJ maakt hier 
onderdeel van uit. Deze ervaringen worden gebruikt om de werkwij ze en samenwerking 
rondom crises te verbeteren.

Tabel 18
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Bijlagen
• Definities

• Kaart Maastricht met buurtindeling

• Indeling voorzieningen Wmo en Jeugdhulp
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Definities

• < 1 jaar: betekent dat het huishouden binnen een jaar is ingestroomd en uitgestroomd 
uit het sociaal domein.

• Algemene voorzieningen: het aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voor-
afgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de 
gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning.

• Arrangement: Een compleet pakket waarbij zorg wordt ingezet en onderscheid 
gemaakt wordt in complexiteit en intensiteit, om het vastgestelde doel en resultaat te 
bereiken. Dit biedt de zorgaanbieder een budgettaire grondslag voor het leveren van 
hulp overeenkomstig de leveringsopdracht.

• Beleidspijler: binnen het Sociaal Domein zijn 5 beleidspijlers: Wmo, Jeugdhulp, 
Onderwijs, Participatiewet en Schuldhulpverlening.

• BOR: Begeleide omgangsregeling
• Gelijk gebleven: betekent dat het huishouden niet is veranderd qua type ondersteu-

ning/doelgroep profiel.
• Instroom: betekent dat het huishouden nieuw instroomt in het sociaal domein. Dit 

huishouden heeft ondersteuning nodig terwijl het dat een jaar geleden nog niet nodig 
had.

• JB/JR: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
• Maatwerkvoorzieningen: een op behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden 

van een persoon afgestemd geheel van zorg en diensten Zvw (bijv. verpleging en 
persoonlijke verzorging); hulpmiddelen, woningaanpassing en andere maatregelen 
ten behoeve van o.a. de zelfredzaamheid.

• PGB: Persoonsgebonden Budget
• SO: Speciaal Onderwijs
• Tozo-regeling: regeling: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

Deze regeling is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de Coron-
acrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen.

• Uitstroom: houdt in dat het huishouden uitstroomt uit het sociaal domein. Dit huis-
houden heeft geen ondersteuning meer nodig.

• VoorZorg Traject: Een bewezen preventief programma voor het voorkomen van 
kindermishandeling en voor vermindering van huiselijk geweld.

• VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs
• ZiN: Zorg in Natura
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Kaart Maastricht met buurtindeling



52 Monitor Sociaal Domein 2021

Indeling voorzieningen Sociaal Domein
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