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Halfjaarrapportage Sociaal Domein 2021 (2021002658)

Geachte heer, mevrouw,

In april 2019 heeft u het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 vastgesteld. Tijdens de 
bespreking in de commissie heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder toegezegd u tweemaal 
per jaar (bij de halfjaar- en de jaarrapportage) te informeren over de voortgang van de uitvoering 
van het plan, aan de hand van het bij het plan behorende activiteitenoverzicht. De 
halfjaarrapportage 2021 treft u als bijlage bij deze brief aan. Deze rapportage bevat vooral 
inhoudelijke informatie. Over de besteding van de budgetten -halverwege het jaar - geven wij 
hieronder informatie.

Overzicht: Besteding budgetten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
Onderdeel Beschikbaar 

Budqet2021
Besteed le halfjaar 2021

Jeugdwet
Zorg in natura -1- persoonsgebonden budgetten 4 
vrij gevestigden 4 Landelijke werkende 
instellingen

C 3.236.365 C 1.577.653

Wmo
Begeleiding: maatwerkvoorzieningen
Begeleiding: algemene voorzieningen (subsidies)

C 1.563.843 C 807.539

Wmo
Huishoudelijke hulp

C 1.008.345 C 632.007

Wmo
Rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen

C 810.820 C 467.267

Wet maatschappelijke ondersteuning: eigen bijdragen
De door het CAK afgedragen eigen bijdrage aan Bloemendaal bedraagt over de eerste 6 maanden 
in 2021 C 60.993. De raming "opbrengst eigen bijdragen" in de begroting 2021 bedraagt 
C 71.810.
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Participatiewet
De Participatiewet is, naast de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, de derde 
hoofdpijler onder het sociaal domein. De uitvoering geschiedt door de Intergemeentelijke Afdeling 
Sociale Zaken (IASZ).

In onderstaand overzicht is de besteding van de relevante budgetten, zowel de lasten als de 
baten, van de eerste 6 maanden in 2021 weergegeven.

Overzicht 2: Besteding budgetten Participatiewet etc.

Onderdeel Saldo 2021 geraamde 
lasten/baten

Werkelijke lasten/baten le 
halfjaar 2021

Inkomensvoorzieningen 
Participatiewet, IOAW, IOAZ,
BBZ starters, BBZ overig (incl 
debiteuren)

e 193.000* C 117.000

Bijzondere bijstand e 217.000 C 150.585

Schuldhulp C 101.200 e 42.000

Minimabeleid C 197.000 e 44.382

Fraudebestrijding e 26.000 e 15.591

*het gaat hier om het verschil tussen de inkomsten van het Rijk en de geraamde/werkelijke 
uitgaven.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal

, burgemeester


