BUCH brede samenvatting:
Begeleiding
Het aantal unieke cliënten voor de begeleiding laat in alle BUCH gemeenten een toename zien van
2017 tot en met 2019. 2020 is nog niet meegenomen in de huidige analyse daar de cijfers nog niet
beschikbaar zijn.
Voor wat betreft de begeleiding nemen in Bergen, Uitgeest en Castricum de kosten per cliënt licht af
van 2017 naar 2018 en verder naar 2019. In Heiloo een toename van 2017 naar 2018 maar een flinke
daling van 2018 naar 2019. De totale kosten begeleiding stijgen in Bergen licht van 2017 tot en met
2019. In Heiloo en Uitgeest stijgt dit in 2018, en daalt dan licht in 2019. in Castricum blijft dit
nagenoeg gelijk in 2018 en is een lichte daling te zien in 2019.
De aantallen nemen wel toe maar de hoeveelheid indicaties met een zware complexiteit nemen af.
De regiegesprekken voor begeleiding en dagbesteding, die al enkele jaren gevoerd worden, alsmede
een meer eenduidige werkinstructie voor de wmo-consulenten kan hier oorzaak van zijn.
Voor wat betreft de PGB’s is in Uitgeest, Castricum en Heiloo een toename te zien, zowel voor wat
betreft de aantallen als de kosten. Bergen laat in 2018 een lichte stijging zien in aantallen en kosten
en een daling in 2019.
De aanwezigheid van een aanbieder van dagbesteding middels PGB verklaart voor een deel de
toename van aantallen PGB zien in met name Uitgeest, Castricum en Heiloo.
De data analyse levert voor de begeleiding (zowel veilig zelfstandig thuis wonen als zinvolle
dagbesteding) geen opmerkelijke ontwikkelingen zien. Gezien de dubbele vergrijzing en de
aanwezigheid van een GGZ-instelling in Castricum en Heiloo, wat zorg voor een (boven)regionale
aantrekkingskracht, is de stijging wel verklaarbaar.
De AmvB in 2018 zorgt voor een aanzienlijke kostenstijging van 2018 naar 2019. Voor wat betreft de
begeleiding (zowel zinvolle dagbesteding als veilig en zelfstandig thuis wonen) is het
abonnementstarief minder van invloed dan bijvoorbeeld bij de maatwerkvoorziening HH of
schoonmaakondersteuning.
Afschaling wordt niet waargenomen in alle gemeenten. Voor de dagbesteding kan dit deels
verklaard worden vanuit de vergrijzing; zorgzwaarte zal eerder toenemen als afnemen.
Bij jongere inwoners is de problematiek vaak dermate dat langdurige ondersteuning wel aan de orde
is. In regiegesprekken en tijdens herindicaties moet afschalen van zorg wel een vast thema worden,
evenals het preventieve aanbod.
Bergen:

Uitgeest:

Castricum:

Heiloo:

Huishoudelijke Ondersteuning
Een aantal algemene zaken valt op bij huishoudelijke ondersteuning:
• De cijfers van 2020 zijn nog niet definitief bekend op het moment van schrijven en we
kunnen hier nog geen goede analyse op loslaten.
• Q4 2018 werd de AMvB Reële prijs Wmo ingevoerd, die voor een flinke kostenstijging heeft
gezorgd
• Uitgeest maakt gemiddeld minder aanspraak op huishoudelijke ondersteuning dan de
overige gemeenten. Dit zou met de nabijheid van de gemeenschap te maken kunnen
hebben, maar dat willen we graag later nader onderzoeken
• Er werd rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van aantallen cliënten door
demografische ontwikkelingen. Doordat er steeds meer ouderen komen die steeds ouder
worden, en ondersteuning in het huishouden nodig hebben. Echter is in 2018 op vele
vlakken een daling te zien in de cliëntenaantallen en zien we dat ook het gemiddelde aantal
uren ondersteuning per cliënt per week afnemen.
• Bovenstaande resultaat schrijven wij toe aan de ontwikkelingen in de sociaal teams, waar
steeds beter wordt doorgevraagd naar eigen kracht en ook beter maatwerk wordt
geïndiceerd dan in de jaren daarvoor.
• Met de komst van het abonnementstarief zien we dat er een extra hoge instroom komt in de
maatwerkvoorziening (2019). Waar inwoners eerst een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
moesten betalen, betalen ze nu maximaal zo’n 228 euro per jaar voor alle voorzieningen. Dit
heeft een aanzuigende werking gehad op de aanvragen, die voor een groot deel
gehonoreerd moesten worden.

•

•

Ook al zijn de cijfers nog niet definitief, we zien een soortgelijke ontwikkeling voor de
algemene voorziening schoonmaakondersteuning, die een jaar later pas (2020) onder het
abonnementstarief is komen te vallen. Hierbij was het financieel voordeel voor inwoners
nog groter. In plaats van een eigen aandeel van € 12,37 per uur, hoefde men slechts
maximaal € 19 voor de hele maand te betalen. We zien hier een sterkere stijging dan bij de
maatwerkvoorziening in 2019. Dit omdat deze voorziening laagdrempeliger is en het ook
juridisch lastig is om aanvragen af te wijzen.
Deze ontwikkelingen maken dat de huidige constructie met huishoudelijke voorzieningen
heroverwogen moet worden. Dit past goed in de aanbestedingskalender. De aanbesteding is
Q1 2021 in voorbereiding.

Algemene voorziening Schoonmaakondersteuning
De schoonmaakondersteuning laat voor wat betreft het cliëntenaantal als de werkelijke kosten in
Bergen, Castricum en Heiloo een toename zien van 2017 tot en met 2019. In Uitgeest is een afname
zichtbaar in 2018 van 17% op aantallen en 7% in de kosten waarna dit in 2019 stijgt met 4% in
aantallen en 60% in kosten.
De AMvB en de aanzuigende werking van het abonnementstarief zorgen voor een flinke stijging in
2019 ten opzichte van 2018.
Nog iets zeggen over verschuiving van maatwerkvoorziening naar de schoonmaakondersteuning?
Bergen:

Uitgeest:

Castricum:

Heiloo:

Maatwerkvoorziening HH
Bergen:

Uitgeest:

Castricum:

Heiloo:

Overige Wmo-voorzieningen
Bergen:

Regiotaxi (ongeveer 1440 inwoners van Bergen hebben een regiotaxipas)

Uitgeest:

Regiotaxi (ongeveer 369 inwoners van Uitgeest hebben een regiotaxipas)

Castricum:

Regiotaxi (ongeveer 1300 inwoners van Castricum hebben een regiotaxipas)

Heiloo:

Regiotaxi (ongeveer 707 inwoners van Heiloo hebben een regiotaxipas)

