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Geachte heer/mevrouw,

In deze brief informeren wij u over de stand van de besteding van de budgetten m.b't' de Jeugdwet,

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet per 30 september 2O2O' Tevens

wordt in deze brief ingegaan op de opbrengsten aan eigen bijdragen in het kader van de Wmo. De

brief wordt afgesloten met informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

(Tozo). Deze wordt voor Bloemendaal uitgevoerd door de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

(rASz).

Ovêrz¡cht: Bcstcding budgettcn CN ondcrstcuning

Corona en de imoact oo de uitgaven leugdhulp en Wmo

Corona heeft grote impact gehad op de hulp en ondersteuning van de jeugdhulp- en Wmo aanbieders

Veel van de zorg en ondersteuning aan onze inwoners kon niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden

Zorgaanbieders hebben zich ingezet om de ondersteuning waar mogelijk op alternatieve wijze aan te

bieden, Om de continuTteit van zorgaanbieders te waarborgen, heeft het Rijk bepaald dat de

financiering vanuit de gemeenten onverminderd doorloopt in de periode maart tot en met juni. Dit

betekent dat de gemeente alternatieve vormen van zorg bekostigt, meerkosten die worden gemaakt

om de RIVM regels na te leven betaald en de omzetderving door vraaguitval compenseert.
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Ondcrdccl Beschikbaar
Budget 2O2O

Bcsteêd tm 3'
kwaÉaal 2O2O

Restant te
bcstedcn 2O2O

U¡tgaven in kader Jeugdwet (Zorg in natura +
persoonsgebonden budgetten + vrij gevestigden +
Landelijke werkende instellingen

€ 3,188.000 e 2.420.784 € 767.216

Wmo:
Begeleid ing : maatwerkvoorzieningen

€ t.574.235 € 1.117.541 e 456.694

Wmo:
Huishoudeliike hulp

€ 1.034.345 € 855.734 € 178.611

Wmo:
Rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen

e 821,000 c 954.572 -€ L33.572
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Voor het berekenen van de omzetderving gaat de gemeente uit van de omzet in dezelfde periode in
2019: aanbieders kunnen voor het verschil een factuur indienen. Inmiddels zijn de meeste facturen
omzetderving ontvangen, de periode waarover aanbieders meerkosten vergoed kunnen krijgen loopt
nog tot 31 december 202e, uitgaven kunnen om deze reden nog stijgen.

Wet maatschapoelijke ondersteuninq: eigen bijdragen
Met ingang van 2019 is het abonnementstar¡ef van kracht geworden. Dit betekent dat inwoners die
gebruik maken van een Wmo voorziening een vaste eigen bijdrage betalen van € 19 euro per maand.
Deze bijdrage is voor iedereen van toepassing, ongeacht het inkomen of verbruik. Vanaf 2020 is het
CAK begonnen met de implementatie van het eigen bijdrage berichtenverkeer. Een vertraging bij de
implementatie heeft er voor gezorgd dat klanten pas later gefactureerd zijn over de eerste maanden
van 2020' Met de daaropvolgende uitbraak van de corona crisis en het effect daarvan op de
ondersteuning vanuit de Wmo heeft het Rijk besloten over maanden april en mei geen eigen bijdrage
in rekening te brengen. op dit moment hebben wij nog geen informatie ontvangen van het CAK over
de reeds geinde eigen bijdrage. De raming "opbrengst eigen bijdragen" in de begroting 2020 bedraagt
€ 71.000.

Particioatiewet
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,
t/m Q3 weergegeven' In de ramingen is rekening gehouden met de corona effecten van oplopende
werkloosheid en een verwachte stijging van uitkeringsgerechtigden. Vooralsnog lijkt het erop dat de
stijging in 202o iets lager is dan eerder verwacht. De verwachting van de IASZ is daarom dat er bij
bepaalde onderdelen aan het eind van het jaar sprake zal zijn van een onderschrijding. Zie hiervoor de
laatste kolom. of deze verwachting uitkomt moet worden afgewacht.

Overzicht 2: Besteding budgetten participatiewet etc.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Het betreft een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de
coronacrisis. De regeling voorziet in:
- een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot

onder het sociaal minimum daalt,
- Een lening voor bedrijfskapitaal (tot een bepaald maximum) om liquiditeitsproblemen als

gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Onderdeel Saldo 2O2O geraamde
lasten/baten

Werkelijke
lasten/baten tm 3"
kwartaal 2O2O

Restant budget 2O2O

I n ko mensvoorz ien ingen
Participatiewet, IOAW,
IOAZ, BBZ starters, BBZ

overig (incl debiteuren)

Bijzondere bijstand

Schuldhulp

Minimabeleid

Fraudebestrijd i ng

-€ 105.000

€ 260,000

€ 59.000

€ 110.000

€ 25.000

€ 135.000

e 172.000

€ 24.000

€ 60.000

€ 15.000

€ 240.000

€ 88.000

€ 35.000

€ 50.000

€ 10.000
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De regeling gold in eerste aanleg voor 3 maanden - maart tot en met mei - maar is inmiddels verlengd

en loopt nog tot t/m iuni 2021, onder iets andere voorwaarden'

De IASZ heeft in de eerste periode aan 456 Bloemendaalse ondernemers inkomensondersteuning

verstrekt voor levensonderhoud (519 aanvragen). Na de eerste periode heeft de IASZ vooralsnog aan

103 Bloemendaalse ondernemers inkomensondersteuning verstrekt voor levensonderhoud (113

aanvragen). Vooralsnog heeft de IASZ aan 41 Bloemendaalse ondernemers een bedrijfskrediet

verstrekt (69 aanvragen).
Voor de levensonderhoud is in de periode tot en met september een bedrag van € 2.361'549

uitbetaald. In de zelfde periode is € 342.L7O aan bedrijfskrediet verstrekt'

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders
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