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Voorwoord 

 
Iedereen heeft wel eens momenten waarop hij of zij zich kwetsbaar voelt. Soms voor kortere 
tijd, soms langdurig. Bijvoorbeeld vanwege problemen bij de opvoeding van kinderen of door 
ouderdom, of omdat men in een situatie zit waarin er sprake is van eenzaamheid. Soms is die 
kwetsbaarheid levenslang of levensbreed. Bijvoorbeeld door als gevolg van een chronische 
aandoening of beperking of het niet hebben van werk. 
 
Ik ken Krimpen aan den IJssel als dorp waar van oudsher iedere inwoner er met zijn of haar 
kwetsbaarheid mag zijn. Waar men naar elkaar omziet en voor elkaar zorgt. Waar iedereen 
mee telt en naar vermogen mee kan doen. In die samenredzaamheid lag en ligt de Kracht van 
Krimpen. Die samenredzaamheid willen we de komende periode graag samen met u en alle 
andere inwoners en maatschappelijke organisaties krachtig verder brengen. 
 
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein ‘Kracht van Krimpen, Krachtig verder 2020 
2025’. Hierin wordt vooral voortgebouwd op het sociaal domein wat werd ingericht in 2015, toen 
diverse taken van het Rijk naar de gemeenten werden overgeheveld. Wat sindsdien is 
neergezet aan preventie, basishulp en individuele voorzieningen vergt echter niet alleen 
onderhoud, maar moet vooral ook toekomstbestendig worden gemaakt. Want de wereld is 
veranderd, en verandert nog steeds. Was in 2015 de betaalbaarheid van het sociaal domein 
nog amper een vraagstuk, anno 2020 is dit voor alle gemeenten in Nederland, en dus ook voor 
Krimpen aan den IJssel, een uitdaging van de eerste orde. Hierdoor zullen we steeds meer op 
zoek moeten naar de grenzen van de wettelijke zorgplicht. Maar binnen die grenzen blijven wij 
staan voor goede zorg en ondersteuning tegen zo laag mogelijke kosten.  
En dan is er ook nog corona. Op het moment van schrijven van dit voorwoord zitten we hier nog 
midden in. Wat de gevolgen van corona zullen zijn op de langere termijn, valt nog niet helemaal 
te overzien. Maar dat ze ook in het sociaal domein zullen neerslaan, is absoluut zeker. Onze 
inzet is om alle inwoners en organisaties van Krimpen aan den IJssel die door de coronacrisis 
zijn of worden getroffen, en die hierdoor kwetsbaar zijn geworden, perspectief te blijven bieden. 
 
Dit beleidsplan kent een lange ontstaansgeschiedenis. Er is een zorgvuldig traject gelopen, 
waarbij veel inwoners en instanties input hebben gegeven. Heel veel dank daarvoor! Zonder die 
input was dit beleidsplan niet geworden wat het nu is. Bijzondere dank gaat ook uit naar mijn 
voorganger, mevrouw Kirsten Jaarsma, die die proces met veel enthousiasme tot bijna de 
eindstreep heeft getrokken. Aan mij de taak om de laatste punten op de ‘i’ te zetten, en om, na 
vaststelling door de gemeenteraad, dit beleidsplan verder handen en voeten te geven. Dat doe 
ik graag met een ieder die bij de totstandkoming betrokken is geweest. Samen met u wil ik 
krachtig verder werken aan een inclusief Krimpen. Aan een gemeenschap waar iedereen er 
mag zijn en toe doet. Doet u mee?   
 
Hugo van der Wal 
Coördinerend wethouder beleidsplan Sociaal Domein 
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Leeswijzer 

 
Voor u ligt het tweede beleidsplan Sociaal Domein. Dit beleidsplan is anders opgebouwd dan het 

eerste beleidsplan, genaamd Kracht van Krimpen 2015 -2019. In dit beleidsplan leest u wat we als 

gemeente in de periode 2020 -2025 willen bereiken. Het beleidsplan is geschreven in de ‘we/wij-

vorm’. Als gemeente willen we onze doelen samen met inwoners en partners bereiken.  

 

Na de inleiding leest u in hoofdstuk 1 van dit plan de visie op het Sociaal Domein, gevolgd door de 

missie. In hoofdstuk 2 staan we stil bij de strategie die we als gemeente voeren. In hoofdstuk 3 leest u 

wat we willen bereiken, waar we nu staan en wat we in deze planperiode gaan doen om ons doel te 

bereiken. Tot slot staan we in hoofdstuk 4 kort stil bij hoe we het een en ander monitoren.  

 

In het bijlagenboek leest u hoe het proces tot stand is gekomen, welke input is opgehaald bij de 

koers- en thematafels die in 2019 zijn gehouden, alsmede een toelichting op de begrippen die 

gehanteerd worden in het Sociaal Domen. Daarnaast zijn de indicatoren opgenomen in de bijlagen. 

Deze indicatoren zijn nog in ontwikkeling.  

 

Het beleidsplan was begin 2020 na een interactief proces gereed voor besluitvorming. Echter de 

wisseling in het college heeft de besluitvorming vertraagd. Naar aanleiding van het coalitieprogramma 

‘Evenwichtig door de crisis’ is het beleidsplan bijgesteld, met inachtneming van het interactieve 

proces dat al doorlopen was. 

 

In meerdere opzichten was 2020 een bijzonder jaar. De coronacrisis heeft in directe en indirecte zin 

impact op de Krimpense inwoners. De grootte en de reikwijdte van deze immateriële gevolgen zijn op 

dit moment nog niet te overzien. Vooralsnog moeten we er vanuit gaan dat er een groter beroep 

gedaan zal gaan worden op gemeentelijke zorg en ondersteuning. 

 

  



6 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Sociaal Domein – Krachtig Verder 2020-2025    

 

Inleiding 

 
Onder het Sociaal Domein vallen alle inspanningen die verricht worden omtrent participatie, 

zelfredzaamheid, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Dit gebeurt primair op basis 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet 

publieke gezondheid.   

 

Door de invoering van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang met ingang van 1 januari 2020 

zijn er nieuwe taken naar de gemeente gekomen. 

 

Per 1 juli 2021 is de gewijzigde Wet inburgering van kracht. De uitvoering van de wet ligt bij de 

gemeenten. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de inkoop en het aanbod van trajecten voor 

asielmigranten en de begeleiding en handhaving van alle inburgeraars. 

 

Vanaf 1 januari 2022 komen de voorzieningen voor beschermd wonen naar de regiogemeenten. Nu 

krijgt de centrumgemeente Rotterdam nog de financiën om deze voorzieningen in stand te houden. 

Ook deze wetswijzigingen hebben invloed op het Sociaal Domein. 

 

In 2019 had ruim 21 procent van de huishoudens één of meerdere voorzieningen. De wettelijke 

regelingen zijn allemaal ‘open eind’ regelingen. We zijn verplicht ondersteuning en hulp te verlenen 

ongeacht of het budget toereikend is. De kosten zijn toegenomen door een toename van de vraag. In 

Krimpen aan den IJssel hebben we te maken met zowel een ‘groene’ als een ‘grijze’ druk. Er is zelfs 

sprake van een dubbele 'grijze’ druk. Dit houdt in dat er steeds meer senioren zijn die steeds ouder 

worden. Over het algemeen zijn dit alleenstaanden. Binnen twintig jaar verdubbelt naar verwachting 

het aantal mensen met dementie. Deze combinatie van demografische factoren zorgen voor een 

relatief groot aantal inwoners met een ondersteunings- respectievelijk zorgvraag.  

 

De gemeente heeft een voorlichtende, coördinerende en (soms) faciliterende taak als het gaat om 

bijvoorbeeld het groeien naar een meer inclusieve samenleving of een dementievriendelijke 

gemeente.  

 

Ook speelt de gemeente een belangrijke rol ten aanzien van preventie. Ook in het Sociaal Domein 

geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’. 

 

Het Rijk heeft met ingang van 2019 het abonnementstarief ingevoerd voor de Wmo. Hierdoor is de 

eigen bijdrage omgezet naar een vast bedrag in plaats van een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit 

zorgt er voor, dat vooral bij de hogere inkomenscategorieën de eigen bijdrage fors lager wordt. Dit 

leidt tot een toename van aanvragen.  

 

In de regiovisie Geweld hoort nergens thuis is een beeld geschetst van de risicofactoren die 

samenhangen met huiselijk geweld en kindermishandeling. In vergelijking met de regiogemeenten 

scoren we gemiddeld.  
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Als het gaat om opvoeden en opgroeien hebben sommige kinderen/jongeren en ouders te maken met 

behoorlijke uitdagingen. Een groot gedeelte van het zorgbudget wordt besteed aan de inzet van 

jeugdhulp voor een beperkt aantal jeugdigen. In deze groep bevinden zich bovendien de meest 

kwetsbare en hulpbehoevende jeugdigen, waar zich een stapeling van zorg en ondersteuning 

voordoet.  

 

De economische situatie en de arbeidsmarkt beïnvloedt vooral het gebruik van 

inkomensondersteunende voorzieningen. Vanaf 2014 is de werkloosheid langzaam aan het dalen. 

Het effect van deze ontwikkeling zie je het eerste bij een afname van het aantal 

werkloosheidsuitkeringen. Vanaf 2017 is dit effect ook zichtbaar bij de daling van het aantal 

uitkeringen op grond van de participatiewet die vanuit de GR IJsselgemeenten worden verstrekt.  Als 

gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen is de economie 

hard geraakt in 2020. Het aantal bijstandsgerechtigden zal door de coronacrisis voorlopig blijven 

toenemen. 

 

 

 



8 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Sociaal Domein – Krachtig Verder 2020-2025    

 

Hoofdstuk 1  

Visie en Missie 

1.1 Visie 

We willen een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen mee telt en naar vermogen 

mee kan doen. We streven naar een Krimpen aan den IJssel zonder armoede en eenzaamheid. De 

uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, Wet 

publieke gezondheid en Wet inburgering dienen op zo’n kwalitatief niveau te zijn dat voldoende 

maatschappelijke participatie in de samenleving kan ontstaan. 

1.2 Missie 

De vorige planperiode lag het accent meer op de transitie, waaronder de organisatie van de 

KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team. Deze planperiode staat de transformatie opgave, die 

ook in de verschillende wetten is vastgelegd, meer op de voorgrond. De KrimpenWijzer en het 

Krimpens Sociaal Team zijn een belangrijke vliegwiel voor deze transformatie. 

 

We onderscheiden preventie, basishulp en individuele voorzieningen, maar zien dit vooral in 

samenhang met elkaar. De samenhang tussen het fysieke en het sociale domein is evident. De 

dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot een gezonde leefstijl, kans bieden 

op zelfredzaamheid en participatie. Deze samenhang geldt ook voor onder andere de sportagenda, 

de cultuurnota en het integraal huisvestingsplan onderwijs. Alleen met een integrale aanpak 

transformeren we echt. (Gezondheids-)problemen staan niet altijd op zich zelf. Er is vaak samenhang 

met andere problemen, zoals armoede of eenzaamheid. Binnen het gehele Sociaal Domein hebben 

we oog voor de achterliggende oorzaken, waaronder armoede, schulden, leefomgeving, 

eenzaamheid, onderwijs en werk. Actieve sturing op het verkrijgen van zelfstandige inkomsten in 

plaats van een afhankelijkheid van een uitkering speelt hierbij een belangrijke rol.  

 
De financiële opgave in het Sociaal Domein wordt steeds groter. Direct bij de decentralisaties waren 

de inkomsten en uitgaven nog redelijk in balans. De toename van de vraag naar jeugdhulp, de 

uitbreiding van taken zoals beschermd wonen en de wet verplichte GGZ en de invoering van het 

abonnementstarief zorgen voor een forse stijging van de kosten. Compensatie van deze ontwikkeling 

door het Rijk blijft nog achterwege. Noodgedwongen zullen we hierdoor steeds meer op zoek moeten 

naar de grenzen van de wettelijke zorgplicht.  

 
De komende jaren staan we dan ook voor zowel een inhoudelijke als een financiële opgave. 

 

Als gemeente sturen we op:  

1. het hebben van een goede basis; 

2. het versterken van zelfredzaamheid; 

3. toegang Sociaal Domein.  

 



9 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Sociaal Domein – Krachtig Verder 2020-2025    

 

Ons beleid Sociaal Domein rust op de volgende vier leidende principes: 

 

1. Inclusie 

Krimpenaren tellen mee en doen mee naar vermogen.  

We maken ons sterk voor een inclusief Krimpen aan den IJssel. Een samenleving waar inwoners 

welkom zijn, meedoen en erbij horen. Het maakt niet uit wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur, 

culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving, talenten of 

beperkingen zijn. Iedereen kan op zijn manier meedoen en een bijdrage leveren op basis van zijn of 

haar eigen interesses en talenten. 

 

2. Inwoner centraal 

Leefwereld van de inwoner staat centraal.  

We versterken preventie en basishulp. De  integrale aanpak richt zich op het versterken van de 

zelfredzaamheid. Waar nodig leveren we maatwerk. 

 

3. Samen  

Samenwerken met sturing vanuit de gemeente.  

We werken integraal samen. We stellen de leefwereld van de inwoner centraal.  

 

4. Betaalbaar 

Integraal onderdeel van gemeentebegroting.  

We willen grip op de uitgaven, onder meer door inzet op casusregie. We richten ons op vermindering 

van de individuele voorzieningen door ons meer te richten op transformatie. We organiseren 

ondersteuning en hulp integraal, ‘ontschot’ en waar nodig op maat. Dit resulteert in een effectieve en 

efficiënte inzet. 
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Hoofdstuk 2  

Strategie 

2.1 Beleidsplan  

De opdracht binnen het Sociaal Domein vraagt om een integrale aanpak. Het gemeentelijk beleid 

pakken we dan ook in samenhang én in goede afstemming op. In Krimpen aan den IJssel moet 

iedereen mee kunnen doen. We willen dat meer inwoners zelfredzaam zijn. Kwetsbare inwoners van 

jong tot en met oud helpen we hierbij. Wat betreft kinderen en jongeren willen we dat zij gezond, veilig 

en kansrijk opgroeien, opdat zij als zij volwassenen zijn, ook zelfredzaam zijn. 

 

Om te kijken waar we nu staan hebben we gekeken naar beschikbare indicatoren, zoals deze onder 

andere te vinden zijn via de websites Waarstaatjegemeente.nl, www.jeugdmonitor.nl en de 

Gezondheidsatlas Rotterdam Rijnmond. In de komende jaren verzamelen én duiden we meer data, 

waardoor we steeds beter zien of we de juiste dingen op een goede manier doen.  

 

Om de transformatie vorm te geven, staan we voor een grote inhoudelijke opgave. Naast de 

indicatoren zijn ook ervaringen/verhalen van inwoners, medewerkers en best practices van andere 

gemeenten en experts van belang. Ook wetenschappelijk onderzoek is hier van betekenis. Door 

kennis en expertise met elkaar te delen, leren gemeenten en stakeholders van elkaar en geven we 

met elkaar de transformatie een gezicht. Dit is een weg van ‘vallen en opstaan’. Het vraagt de nodige 

lef om te leren van fouten en tegelijkertijd stappen te zetten zonder dat het een en ander volledig is 

uitgekristalliseerd. 

 

De indicatoren én de duiding hiervan zijn de nulmeting voor de planperiode. 

 
Omdat de  transformatieopgave een bepaalde dynamiek kent baseren we de werkwijze op PLAN – 

DO – CHECK – ACT systematiek. Periodiek bespreken we of we het juiste doen én of we het goed 

doen. Bij het aanbieden van de begrotingsteksten besteden we jaarlijks aandacht aan onze ambities.  

 

  

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein/
https://jeugdmonitor.cbs.nl/regionaal-jeugdrapport#krimpen-aan-den-ijssel
http://www.gezondheidsatlasrotterdamrijnmond.nl/
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In schema zit het er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.2 Toegang Sociaal Domein 

De netwerkorganisatie onder gemeentelijk regie in de vorm van KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal 

Team is het fundament van de inrichting van het Sociaal Domein. Op deze wijze borgen we de 

couleur locale. De netwerkorganisatie kent het lokale speelveld. Inwoners worden gewezen op de 

mogelijkheid algemene voorzieningen te gebruiken. Vanuit de netwerkorganisatie wordt de meest 

passende ondersteuning ingezet. Noodzakelijk ondersteuning en zorg moeten tijdig en op maat 

beschikbaar zijn. 

 

Naast deze gemeentelijke toegang is er voor jeugdhulp ook de medische toegang (onder andere via 

huisartsen) en de toegang via de gecertificeerde instelling (jeugdbescherming). We investeren in een 

goede samenwerking met de netwerkorganisatie én het medisch én het veiligheidsdomein. Voor de 

voorzieningen die betrekking hebben op de Participatiewet is de toegang belegd bij de GR 

IJsselgemeenten. Ook hier werkt de netwerkorganisatie nauw mee samen. 

 

  

Waar is extra aandacht voor 

nodig? 

Streefwaarden bijstellen 

Prioriteiten bijstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie doet wat, wanneer en met wie? 

Uitvoering en  
evt. implementatie Actieprogramma  
Ondersteuning bieden aan inwoners 

 

Hoe staan we er voor? 

Check rechtmatigheid 

Check kwaliteit en effect, 

rapportages, onderzoek en analyses 

Wat willen we bereiken?  

Beleidsplan Sociaal Domein 
Hoe gaan we dat betalen? 

Kadernota en begroting 
Hoe gaan we dat meten? 

Kwantitatief en kwalitatieve 
rapportage 

 
 

PLAN 

 DO 

ACT 

CHECK 
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2.3 Gemeentelijke samenwerkingsverbanden 

Krimpen aan den IJssel handelt positief, actief en herkenbaar in de regionale samenwerkings-

verbanden. Dit doen we vanuit het besef dat bundeling van bestuurlijke kracht en professionele 

kennis essentieel is voor de opgaven waar de gemeente voor staat.  

 

GR Jeugdhulp Rijnmond verzorgt de regionale inkoop van individuele voorzieningen jeugdhulp, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. GR Jeugdhulp Rijnmond is ook de accounthouder voor 

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Met de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

(GRJR) blijven we in gesprek over de wijze waarop de regionale samenwerking op het terrein van 

specialistische jeugdhulp op organisatorisch dan wel op financieel vlak kan worden verbeterd en 

geoptimaliseerd. De belangen van de Krimpense inwoners zijn hierin leidend. 

 

Voor het vormgeven van gezondheidsbeleid werken we samen met de GGD Rotterdam Rijnmond. 

Hier wordt met name samengewerkt op de thema’s uit de landelijke nota gezondheidsbeleid en het 

nationaal preventieakkoord. We proberen hierop een regionale vertaalslag te maken. Het eerste 

thema dat zal worden uitgewerkt is de rookvrije generatie. 

 

De gemeente Rotterdam is de centrumgemeente wanneer het gaat om het programma Geweld hoort 

nergens thuis én voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

 

De uitvoering van de Participatiewet is bij een tweetal Gemeenschappelijke regelingen belegd. De GR 

IJsselgemeenten richt zich op het verstrekken van inkomens(ondersteunende) voorzieningen, re-

integratie en schuldhulpregelingen. De GR Promen biedt banen voor werknemers met een beperking 

(voormalige WSW), beschut werk en ontwikkeltrajecten voor inwoners met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt.  De gemeenten in de regio Rijnmond werken samen met het UWV in het Werkgevers 

Service Punt Rijnmond (WSPR) om (gemeentelijke) dienstverlening op het gebied van werk en social 

return en het klantenbestand toegankelijk te maken voor werkgevers. 

 

2.4 Financiën 

Het Sociaal Domein maakt integraal onderdeel uit van de gemeentebegroting. Het is de bevoegdheid 

van de gemeenteraad om de gemeentebegroting vast te stellen en daarmee de omvang van het 

beschikbare budget.  

 

Financiële uitdaging 

De stijgende vraag naar zorg, de nieuwe taken en met name het abonnementstarief zorgen voor een 

forse stijging van de kosten. Het Rijk laat nog op veel onderdelen onduidelijkheid bestaan over de 

wijze waarop gemeenten gecompenseerd gaan worden. Eerst dienen diverse onderzoeken 

uitgevoerd te worden alvorens het Rijk bereidt is om een structurele bijdrage te geven.  

 

Ook de Corona crisis zal de financiën binnen het Sociaal Domein verder onder druk zetten. De 

ambities op de uitstroom binnen de Participatiewet zullen moeten worden bijgesteld. Ook op andere 
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onderdelen binnen het Sociaal Domein zullen mogelijk nog nadelige gevolgen ontstaan door deze 

crisis.  

 

De komende jaren willen we deze trend keren door in te zetten op een goede basis; versterken van 

zelfredzaamheid en het organiseren van ondersteuning/hulp dichtbij met de netwerkorganisatie 

KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team. Hierbij hanteren we onze leidende principes, zoals 

inclusie, inwoner centraal, samen en betaalbaar. 

 

Ook continueren we onze inspanningen om waar mogelijk additionele middelen in te zetten. 

 

Huidige begrotingsstrategie en anticiperen op de toekomst 

De afgelopen jaren is een begrotingsstrategie gehanteerd waarbij op basis van de werkelijke kosten 

van dat moment de begroting voor het volgende jaar is opgesteld. Wegens het ontbreken van 

voorspelbare trendlijnen bij de vraag naar jeugd, maar zeker bij het effect van het abonnementstarief 

is uitgegaan van wat we op dat moment wisten en op basis van feitelijke ontwikkelingen zijn de 

begrotingen periodiek bijgesteld. Deze begrotingsstrategie zorgt er voor dat het verschil tussen de 

primaire begroting en de definitieve eindrekening fors van elkaar kunnen verschillen. Bij grote 

onzekerheid over de feitelijke kosten is deze systematiek goed verdedigbaar. Het nadeel van deze 

strategie is dat bij een langdurige toepassing van deze systematiek de algemene reserve fors zal 

slinken als de tekorten groot blijken te zijn. Het voordeel was dat er geen rigoureuze bezuinigingen 

doorgevoerd hoeven te worden die achteraf niet nodig bleken te zijn omdat de effecten toch wel mee 

bleken te vallen.  

 

Inmiddels zijn de kostenontwikkelingen steeds beter te voorspellen. Het is dan ook beter mogelijk om 

vooraf een reële raming op te nemen van de te verwachte kosten voor het betreffende begrotingsjaar. 

De komende periode zullen we dan ook inzetten op deze systematiek waarbij we bij het opstellen van 

de begroting op basis van de te verwachte kostenstijgingen een reële begroting zullen opstellen. 

Enige onzekere factor blijft echter nog wel de inkomstencomponent. Het Rijk heeft toegezegd om 

volgend jaar duidelijkheid te geven over de structurele bijdrage voor de jeugdhulp en de 

onderzoeksresultaten van de effecten van het abonnementstarief zullen zijn afgerond.   

 

GR Jeugdhulp Rijnmond 

Tussen de samenwerkende gemeenten in de GR Jeugdhulp Rijnmond is afgesproken te werken met 

een vereveningssystematiek (de zogenoemde vlaktakssystematiek). Bij deze bekostigings-

systematiek betaalt iedere gemeente uiteindelijk de eigen kosten, maar eventuele schommelingen in 

de kosten worden gedurende twee jaar1 opgevangen. Hiermee blijft de prikkel om minder gebruik te 

gaan maken van specialistische voorzieningen behouden. Daarnaast geldt dat een gemeente die in 

een jaar minder afneemt dan financiert dit in de jaren daarna vertraagd terugkrijgt in de vorm van een 

lagere bijdrage aan de regeling. 

                                  
1 Met ingang van 1 januari 2021 is de verrekentijd ingekort van 3 naar 2 jaar.  
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Voor de komende jaren heeft de GR Jeugdhulp Rijnmond een bezuinigingstaakstelling opgenomen in 

de begroting. Door regionaal te blijven inzetten op transformatie is op termijn steeds minder zware 

regionale jeugdhulp nodig.  

 

Participatiewet 

Bij de GR Promen worden de kosten per gemeente gedeeltelijk berekend naar rato van het aantal 

inwoners gecombineerd met een prijs per fte voor de doelgroepen en prijzen per traject voor de re-

integratietrajecten.  

 

Voor wat betreft de uitvoering van de Participatiewet bij de GR IJsselgemeenten is sprake van een 

kostenverdeling voor de uitvoering op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. In overleg met de 

GR IJsselgemeenten wordt jaarlijks de hoogte van het Participatiebudget voor de toeleiding naar werk 

en activering bepaald. De gemeente ontvangt hiervoor een bijdrage van de rijksoverheid in het 

gemeentefonds. De kosten van de uitkeringen worden doorberekend aan de betreffende 

deelnemende gemeenten. De middelen die vanuit het Rijk ontvangen worden voor de financiering van 

de uitkeringen (BUIG-middelen) waren in 2016 – 2018 structureel ontoereikend. We dienden een 

beroep te doen op de vangnetregeling. 

 

Financieel kader 

Op de volgende pagina hebben we het financieel kader opgenomen, zoals deze in de 

meerjarenbegroting 2020 is verwerkt na de vastgestelde juniwijziging 2020. Hierbij is onder meer nog 

geen rekening gehouden met de verwachte wijziging van de begroting 2021 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, inclusief verwerking van een taakstelling. Deze 

mutaties zijn wel onderdeel van de Kadernota zoals behandeld in de raadsvergadering van 9 juli 

2020, maar de mutaties in de Kadernota zullen pas definitief worden vastgesteld bij de behandeling 

van de begroting 2021 in november 2020. Wel is alvast rekening gehouden met de tijdens deze 

vergadering expliciet door de raad vastgestelde structurele wijzigingen van € 150.000 op casusregie 

Wmo en € 130.000 op casusregie Jeugd . 
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2.5 Communicatie 

We hechten buitengewoon veel waarde aan transparantie. Het beleidsplan en de rapportages staan 

op de gemeentelijke website. Er is/komt ook een infographics beschikbaar. 

 

 

 

  

Stand begroting 2020 na besluitvorming juniwijziging 2020

Programma 4 Preventie Beleidsthema Begroting 2020 2021 2022 2023

Lasten BLT41 Jeugd 2.825.533 2.836.833 2.857.529 2.897.028

Lasten BLT42 Maatschappelijke ondersteuning 801.654 752.524 762.412 772.496

Lasten BLT43 Volksgezondheid 312.615 316.295 320.034 323.837

3.939.802 3.905.652 3.939.975 3.993.361

Baten BLT41 Jeugd -52.956 -53.750 -54.521 -55.339

Baten BLT42 Maatschappelijke ondersteuning -46.516 -46.516 -46.516 -47.214

Baten BLT43 Volksgezondheid

-99.472 -100.266 -101.037 -102.553

Saldo Programma 4 3.840.330         3.805.386         3.838.938         3.890.808         

Programma 5 Basishulp Beleidsthema Begroting 2020 2021 2022 2023

Lasten BLT51 Jeugd** 1.674.469 1.702.087 1.730.175 1.759.044

Lasten BLT52 Maatschappelijke ondersteuning** 781.891 794.571 807.459 820.562

2.456.360 2.496.658 2.537.634 2.579.606

Baten BLT51 Jeugd

Baten BLT52 Maatschappelijke ondersteuning

0 0 0 0

Saldo Programma 5 2.456.360         2.496.658         2.537.634         2.579.606         

Programma 6 individuele hulp Beleidsthema Begroting 2020 2021 2022 2023

Lasten BLT61 Jeugd 8.964.290 8.617.016 8.669.968 8.678.128

Lasten BLT62 Maatschappelijke ondersteuning 5.761.302 5.808.175 5.905.051 5.998.652

Lasten BLT63 Werk 3.163.313 3.072.225 2.965.316 2.876.591

Lasten BLT64 Inkomen* 14.212.667 9.151.671 9.276.839 9.416.067

Lasten BLT65 Minima 841.722 855.212 868.910 882.820

32.943.294 27.504.299 27.686.084 27.852.258

Baten BLT61 Jeugd -158.111 -25.856 -26.244 -26.638

Baten BLT62 Maatschappelijke ondersteuning -208.229 -211.354 -214.524 -217.742

Baten BLT63 Werk

Baten BLT64 Inkomen* -12.025.308 -6.947.390 -7.051.601 -7.157.375

Lasten BLT65 Minima

-12.391.648 -7.184.600 -7.292.369 -7.401.755

Saldo Programma 6 20.551.646       20.319.699       20.393.715       20.450.503       

* Door verwerking van de (incidentele) TOZO-middelen (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers ihkv Corona) die wij ontvangen van het Rijk

 is er sprake van een forse afwijking in 2020 op zowel de lasten als baten van € 5,2 miljoen bij het beleidsthema Inkomen, zie juniwijziging 2020.

** Tijdens de behandeling van de Kadernota is uw raad akkoord gegaan met de structurele verwerking van € 150.000 voor casusregie volwassenen vanaf 2020 en € 130.000 

voor casusregie jeugd vanaf 2020. Deze mutaties zijn vooruitlopend op de financiële verwerking ervan in de septemberwijziging alvast doorberekend in deze cijfers.



16 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Sociaal Domein – Krachtig Verder 2020-2025    

 

Hoofdstuk 3  

Ambitie 

3.1 Goede basis 

Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn, veilig wonen en werken is. Krimpenaren, van 

jong tot en met oud, ervaren een goede gezondheid. Kinderen en jongeren groeien gezond, veilig en 

kansrijk op.  

3.1.1 Gezonde leefstijl 

Wat willen we bereiken? 

Meeste inwoners ervaren een goede gezondheid en hebben een gezonde leefstijl. 

Meer jeugdigen laten zich vaccineren. Dit zien we terug in een hogere vaccinatiegraad. 

Minder jongeren gebruiken schadelijke genotmiddelen, zoals bijvoorbeeld drugs, alcohol en roken.  

 

Waar staan we? Wat zeggen de cijfers? 

GGD Rotterdam Rijnmond brengt de gezondheid van de gemeenten in kaart. 

Een aantal cijfers/aandachtspunten uit onder andere Gezondheid in kaart 2018 zijn: 

• Ruim een derde van de volwassen bevolking loopt risico op 

depressie of angststoornis.  

• 17- tot en met 23-jarigen roken vaker dan in de regio. Preventieve 

aandacht voor het rookgedrag onder jongeren blijft belangrijk om 

een daling te bereiken. 

• 15- en 16-jarigen vallen ongunstig op door hun alcoholgebruik.  

• GGD adviseert om naast blijvende aandacht voor het terugdringen 

van overgewicht aandacht te (blijven) besteden aan toename van 

bewegen in het dagelijks leven, vooral onder de groep 19- tot en 

met 64-jarigen. 

• Blijvende aandacht voor preventie drugsgebruik bij jongeren en 

jongvolwassenen is nodig.    

• In Krimpen aan den IJssel is de vaccinatiegraad evenals in 

voorgaande jaren onder de 90%. In verslagjaar 2019 lag de 

vaccinatiegraad op 76,6%. Dit is onder de kritische grens van 80%. 

 
  

https://www.krimpenaandenijssel.nl/Zoekresultaten.html?si=100484&hl=nl&q=gezondheid
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Wat gaan we doen? 

Samen met de regiogemeenten versterken we de geboorteketen. We vormen een lokale coalitie, 

nemen deel aan het landelijk stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start, delen de 

ervaringen over en resultaten van de aanpak ten behoeve van monitoring via het 

stimuleringsprogramma en/of de rijksoverheid. 

 

CJG Rijnmond werkt gezins- en omgevingsgericht en differentiëren in hun dienstverlening (CJG 

Next). 

 

We stimuleren ouders en jongeren om zich te laten vaccineren volgens het 

Rijksvaccinatieprogramma. 

 

Op basis van de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 geven we richting aan het lokale 

gezondheidsbeleid in onze gemeente. We zijn verplicht om elke vier jaar hiervoor een beleidsnota 

vast te stellen. Het opstellen van dit plan staat gepland voor 2021. Speerpunten zijn gezondheid in 

fysieke en sociale leefomgeving, gezondheidsachterstanden verkleinen, druk op het dagelijks leven 

bij jeugd en jongvolwassenen verminderen en vitaal ouder worden.  

 

Daarnaast stellen we ook een actieprogramma preventie op. Speerpunten zijn kansrijke start, 

gezonde leefstijl, voorkomen en bestrijden van verslavingen, bevorderen van de mentale gezondheid, 

voorkomen en bestrijden sociaal isolement.  

3.1.2 Sociaal veilige leefomgeving 

Wat willen we bereiken? 

Huiselijk geweld en kindermishandeling is sterk gereduceerd.  

 

We hebben voldoende preventieve activiteiten en ondersteuning voor personen met verward gedrag 

zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat er een crisissituatie of escalatie ontstaat.  

 

Er is een afnemend taboe op dementie in onze gemeenschap en inwoners met dementie ontvangen 

de juiste ondersteuning. We hebben een dementievriendelijke gemeenschap, een integrale aanpak 

voor personen met verward gedrag en een integrale aanpak voor risicojeugd(groep).  

 

Waar staan we? Wat zeggen de cijfers? 

Veilig Thuis doet bij meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling een veiligheidstaxatie. In 2018 

werden er 171 Krimpense meldingen beoordeeld en kwamen er 21 in aanmerking voor een 

interventie door Veilig Thuis. Een groot aantal van de meldingen is overgedragen aan het Krimpens 

Sociaal Team, nl 69%.  In 2019 hadden 105 jeugdigen een jeugdbeschermingsmaatregel.  
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Bij  huiselijk geweld en kindermishandeling is integrale inzet nodig. In de regiovisie ‘Geweld hoort 

nergens thuis’ is een beeld geschetst van de risicofactoren die hiermee samenhangen met behulp 

van cijfers van de GGD, CBS en gemeenten. De gemeente Krimpen aan den IJssel scoort gemiddeld, 

even als Ridderkerk, Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne. Rotterdam heeft de hoogste score en 

Lansingerland de laagste.  

 

 
Bron: Regiovisie Geweld hoort nergens thuis 
 

 

Met ingang van 2020 meten we het aantal meldingen die gedaan worden rondom personen met 

verward gedrag, het aantal verkennende onderzoeken en het aantal crisismaatregelen. Tot op heden 

16

23

7
12

8

39

Jeugdbescherming 2019

OTS (Onder Toezicht Stelling) Voogdij

Jeugdreclassering Drang met/zonder VTO

Verlengde drang Crisis (Crisisinterventieteam;  CIT)
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lijkt de invoering niet te leiden tot forse stijgingen in het aantal meldingen, onderzoeken of 

crisismaatregelen. 

 

Wat gaan we doen? 

We willen een daling bereiken van de benodigde interventies na meldingen van huiselijke geweld en 

kindermishandeling, die gedaan worden bij Veilig Thuis. We zetten in op preventie en zetten zo nodig  

interventies in vanuit het Krimpens Sociaal Team. Deze verbinding met het Krimpens Sociaal Team is 

belangrijk omdat we huiselijk geweld en kindermishandeling integraal willen aanpakken. (preventie, 

handhaven en hulpverlenen).  

 

We willen minder jeugdbeschermingsmaatregelen. Het gedwongen kader gaan we snel en 

daadkrachtig inzetten waar nodig, maar waar mogelijk gaan we dit voorkomen. Kennis en expertise 

rondom veiligheid gaan we lokaal versterken. We versterken de samenwerking met de 

Gecertificeerde Instelling en het Krimpens Sociaal Team om voor de jeugdige de meest effectieve en 

efficiënte jeugdhulp in te kunnen zetten. 

 
Uit het onderzoek van ‘Optimale Samenwerking’ onder leiding van professor Goedee blijkt dat het 

lastig is om goed ‘grip’ te krijgen op complexe casuïstiek waarbij er sprake is van (dreigende) 

huiselijke geweld en kindermishandeling. Met ‘Optimale Samenwerking’ is een eerste aanzet gemaakt 

met het opstellen van een kwaliteitskader waarbij een aantal ketenpartners betrokken zijn. Het 

opstellen van dit kwaliteitskader heeft als doel om de hulpverlening integraal en doelgerichter in te 

richten. Een kwaliteitskader is het gezamenlijke verhaal van professionals en betrokken 

gezinssystemen bij het doorlopen van het proces omtrent de zorg- en hulpverlening. Werken aan de 

hand van een kwaliteitskader draagt bij aan vroegsignalering, vraaggericht werken, duurzaam 

interveniëren en (op termijn) een financieel duurzame aanpak.   

 

We richten een lokale Zorg- en Veiligheidskamer in. Met deze kamer willen we de samenwerking 

tussen het veiligheidsdomein en Sociaal Domein versterken. 

 

3.1.3 Kansrijk 

Wat willen we bereiken? 

Alle inwoners, en kinderen en jongeren in het bijzonder, hebben een  passend opleidingsniveau 

/behalen een startkwalificatie en/of diploma en kunnen hun talenten ontdekken, zich zo optimaal 

mogelijk ontwikkelen.  Concreet betekent dit dat elke jeugdige naar school gaat óf minimaal een 

combinatie van onderwijs en jeugdhulp ontvangt. Onderwijs en jeugdhulp wordt meer integraal 

aangeboden Het “relatief verzuim”, “absoluut verzuim” en het aantal “voortijdig schoolverlaters” neemt 

af.  

 

We verbinden dyslexie meer met het taal/leesonderwijs, opdat het aantal trajecten dyslexie afneemt. 
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We willen bereiken dat inwoners, organisaties en werkgevers zich bewust zijn van het voorkomen van 

laaggeletterdheid. Inwoners moeten zich vrij voelen hierover te spreken en weten waar zij terecht 

kunnen om hun basisvaardigheden te ontwikkelen. 

 

Waar staan we? Wat zeggen de cijfers? 
Ook in Krimpen aan den IJssel hebben we te maken met kinderen en jongeren die niet naar school 

gaan. Het absoluut verzuim was per 1000 leerplichtigen in 2017: 0,8. Het relatief verzuim lag in 2018 

op 24 per 1000 leerplichtigen. Bij relatief verzuim staan de leerplichtigen wel ingeschreven maar 

bezoeken zij de school niet. Het aantal voortijdig schoolverlaters (VO en MBO) stond in 2017 op 

2,2%. 

 

Er zijn 168 leerplichtige kinderen van 5 tot 16 jaar die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Dit is 

4,3% van het totaal aantal jongeren in die leeftijd. 

 

Krimpense kinderen en jongeren gaan naar ruim 180 verschillende onderwijsinstellingen (tot en met 

MBO). Van alle kinderen/jongeren gaat circa 65 % buiten Krimpen aan den IJssel naar school. De 

meeste kinderen in de basisschoolleeftijd gaan in Krimpen aan den IJssel naar de basisschool, 

namelijk 90%. 

 

In 2018 is 785 keer en 872 keer in 2019 uit het voorzieningenfonds een vergoeding toegekend aan 

inwoners die daarmee in staat waren om te participeren door bijvoorbeeld lid te zijn van een 

sportvereniging. Ruim 23% van de inwoners is aangesloten bij een sportvereniging. 

 
Volgens onderzoek is het risico op laaggeletterdheid in Krimpen aan den IJssel 13% tot 16% (2013).  

De risicofactoren zijn vastgesteld op basis van onderzoek dat één keer in de 10 jaar wordt uitgevoerd 

en daardoor is dit gegeven niet geschikt als indicator. 

 
Wat gaan we doen? 

Coaching on the Job blijft beschikbaar om in de kinderopvang vroegtijdig te signaleren en opvoed- en 

opgroeivragen bespreekbaar te maken met ouders. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat  

passende, laagdrempelige hulp eerder aanwezig is. Specialistische hulp is hierdoor in sommige 

gevallen te voorkomen en in andere situaties voorkomt het dat het kind thuis komt te zitten, in 

afwachting van hulp. 

 

Ondersteuningsstructuur op school is gericht op een integrale aanpak van onderwijsondersteuning en 

opvoed-, opgroeiondersteuning en jeugdhulp. Hierbij wordt een brede uitvraag gedaan. Met de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs optimaliseren we de ondersteuningsstructuur. 

Op de basisschool is een jeugdmaatschappelijk werker/ jeugdcoach (voorheen: 

schoolmaatschappelijk werker) actief als onderdeel van de KrimpenWijzer. De jeugdmaatschappelijk 

werker maakt daarnaast onderdeel uit van het schoolteam. Vanuit deze functie wordt de verbinding 

tussen onderwijs en het jeugdhulp gefaciliteerd. De ondersteunende rol van deze functionaris op 
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school is gericht op normaliseren, preventie, maar ook op ‘sneller erbij’. Dit betekent minder vaak 

doorverwijzen naar specialistische zorg/onderwijs, maar dat als deze hulp nodig is, verwijzing sneller 

en effectiever gebeurt. 

 

Met de scholen, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal 

team en leerplicht zetten we in op het voorkomen van schooluitval en/of voortijdig schoolverlaten. 

Meer verbinding tussen opvang, onderwijs en ondersteuningsarrangementen stimuleren we. 

 
Jongeren/jong volwassenen die niet naar school of werk gaan zijn in beeld en worden begeleid naar  

school of werk.  

 

Met de scholen willen we data omtrent dyslexietrajecten beter duiden opdat we weten wat nodig is om 

het aantal dyslexietrajecten te verminderen. Verbinding met het taal/leesonderwijs is hierbij van 

belang. 

 

3.1.4 Opgroeien en opvoeden 

Wat willen we bereiken? 

We bieden kinderen een kansrijke start. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden van 

hun kinderen. De gemeente biedt opvoedondersteuning.  

 

We zien een beweging van minder individuele voorzieningen naar meer basishulp en meer 

preventie: 

• Meer ouders maken gebruik van de aangeboden opvoedondersteuning.  

• De jeugdmaatschappelijk werker op school bereikt meer kinderen/jongeren en ouders. 

(nulmeting in 2021) 

• Het Krimpens Sociaal Team is in staat om meer inwoners te begeleiden, waardoor er 

minder gebruik van individuele voorzieningen nodig is.  

• Lokale trajecten en specialistische arrangementen nemen in omvang af. 

 

Waar staan we? Wat zeggen de cijfers? 

We zien een toename van het aantal opvoedvragen. Professionals signaleren meer 

handelingsverlegenheid van ouders rondom opvoeden en opgroeien van kinderen. 

Professionals zien ook een toename van sociaal emotionele problematiek, van zeer complexe 

problematiek en problematiek rondom verleidingen, zoals alcohol en drugs. Ook signaleren 

professionals meer armoede en schuldenproblematiek bij ouders. Steeds meer kinderen 

hebben te maken met problematische echtscheidingen van hun ouders. We zien dat een deel 

van de ouders te maken hebben met psychiatrische problemen. Wat het effect is van de 

coronacrisis is nog niet duidelijk.  
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Wat gaan we doen? 

De gemeente biedt opvoedondersteuning. Opvoedondersteuning is ook op school beschikbaar  

via de KrimpenWijzer. De jeugdgezondheidszorg, en de Jeugdmaatschappelijk werker zetten in 

op het versterken van het pedagogisch klimaat en het voorkomen van opvoedproblemen. 

 

KrimpenWijzer doet een brede uitvraag, sluit aan bij de leefwereld. Ondersteuning c.q. hulp 

laten we aansluiten bij de behoefte én versterkt de eigen regie. Benodigde ondersteuning c.q. 

hulp is tijdig beschikbaar. Professionele inzet is in de regel tijdelijk. Vanuit gemeentelijke 

toegang is zicht op voorliggende algemene voorzieningen. 

3.2 Zelfredzaam 

Krimpenaren kunnen zich in het dagelijks leven zelf redden. Zij lossen hun eigen problemen op, 

gaan zelfstandig door het leven en  leveren naar eigen vermogen een actieve bijdrage aan de 

samenleving. Zorg en ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. We 

streven er naar om Krimpenaren zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis te laten wonen. 

 
We willen meer zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners. We blijven 

inzetten op ondersteuning van Krimpenaren onder meer bij problemen met opgroeien of 

opvoeden, chronische ziekten, psychische stoornissen, lichamelijke beperkingen en 

mantelzorg. Inwoners zijn zelfredzaam als ze:  

• werken naar vermogen.  

• financieel zelfstandig zijn. 

• (begeleid) langer zelfstandig wonen. 

• maatschappelijke bijdrage leveren, Krimpenaren zetten zich in voor elkaar. 

• niet ‘onvrijwillig’ een sociaal isolement ervaren. 

• het redden zonder individuele ondersteuning. 

 

3.2.1 Werken naar vermogen 

Wat willen we bereiken? 

We streven naar een Krimpense samenleving waar iedereen die kan werken werkt naar  

vermogen of maatschappelijk actief is voor de samenleving. Binnen de GR IJsselgemeenten 

constateren we dat de daling van het aantal uitkeringsdossiers in Krimpen aan den IJssel 

achterblijft ten opzichte van onze andere samenwerkingspartners. Het streven is om ook voor 

Krimpen aan den IJssel een vergelijkbare daling te realiseren.  

 

Inwoners participeren naar vermogen.  
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Waar staan we ? Wat zeggen de cijfers? 

Van de huishoudens in Krimpen aan den IJssel had in 2018 4,3% een bijstandsuitkering, in 

2019 is dat gedaald naar 4,2% en eind 2019 naar 4,0% (CBS). Landelijk zijn de percentages 

5,5% (2018), 5,2% (2019)  en 5,1% (eind 2019). 

 

Per 1000 inwoners boven de 18 jaar hadden  29,6 personen een bijstandsuitkering in 2018 en 

29,4 in 2019. Het werkloosheidspercentage was 3,4% in 2018 en 3,0% in 2019.   

Per 1000 inwoners van 15-74 jaar hebben 16,7 een lopende re-integratievoorziening in 2018 en 

13,8 in 2019. Landelijk is dat respectievelijk 15,1 (2018) en 13,3 (2019). 

 

Het aantal personen/huishoudens, met een bijstandsuitkering nam af in 2019. Het aantal 

inwoners dat werkt met een loonkostensubsidie (garantiebanen) en het aantal inwoners dat 

beschut werk doet blijft stijgen conform de landelijke taakstelling en prognoses. 

 

In de eerste twee maanden van 2020 is op zich een goede start gemaakt met het verminderen 

van het aantal uitkeringsdossiers. De Coronacrisis heeft deze positieve ontwikkeling ruw 

verstoord. Het aantal WW uitkeringen van Krimpense inwoners is gestegen met 32% (juni) ten 

opzichte van juni 2019. Het aantal bijstandsuitkeringen is met 4% gestegen in de periode maart- 

juni 2020.  De in- en uitstroom in het najaar van 2020 en in 2021 is afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de economie. We verwachten dat het aantal bijstandsgerechtigden voorlopig 

zal blijven toenemen. Het aantal personen met een beschutte werkplaats is medio 2020 al 

conform de landelijke taakstelling.  

 

Bij de GR Promen is sprake van een afnemend aantal WSW-ers omdat de toegang tot de WSW 

beëindigd is in 2015. Deze groep wordt ook ouder. Het aantal werknemers op een beschutte 

werkplek neemt toe evenals het aantal re-integratie trajecten. Promen heeft zich daarom 

moeten ontwikkelen van een SW bedrijf naar wat zij zelf een “mensontwikkelbedrijf” noemen. 

Deze ontwikkeling zal ook de komende jaren aandacht vergen. Bijvoorbeeld door de invoering 

van een CAO beschut werk en de aansluiting bij een pensioenregeling voor de werknemers in 

het beschut werk. 

 

Wat gaan we doen? 

De Participatiewet is vooral een uitvoeringswet met beperkte beleidsvrijheid voor gemeenten. 

Beleid wordt vastgelegd in (verplichte) verordeningen en beleidsregels. Deze zijn grotendeels 

geharmoniseerd voor de drie gemeenten (Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Krimpen aan den 

IJssel). Bij wetswijzigingen, zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de 

Participatiewet per januari 2021 worden verordeningen en beleidsregels aangepast.  
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Onder andere de economische omstandigheden, de instroom van statushouders en besluiten 

ten aanzien van sociale woningbouw in de regio zijn van grote invloed op de instroom, uitstroom 

en doorstroom in het klantenbestand. Daarom wordt in samenwerking met de GR 

IJsselgemeenten en de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas jaarlijks in het najaar 

onderzocht wat, op basis van trends en ontwikkelingen, de speerpunten moeten zijn voor het 

jaar daarna om zo veel mogelijk inwoners met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk 

naar vermogen. Op basis daarvan wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het 

participatiebudget en het jaarplan voor het jaar daarna opgesteld. 

 

We blijven inwoners, die daarvoor in aanmerking komen plaatsen op beschutte werkplekken bij 

Promen. Promen blijft aandacht houden voor een gezonde bedrijfsvoering waarbij aandacht is 

voor de ouder wordende groep WSW-ers en bedrijfsmatig een goed evenwicht wordt behouden 

tussen de GR Promen en Prowork BV. De medewerkers beschut werk worden aangesloten op 

de CAO beschut werk als deze van kracht wordt. De gemeenschappelijke regeling Promen 

moet geactualiseerd worden als gevolg van de recente ontwikkelingen.  

3.2.2 Financieel zelfstandig  

Wat willen we bereiken? 

Inwoners zijn financieel zelfredzaam. Kinderen groeien niet op in armoede.  

We willen dat minder kinderen (0-18 jarigen) op moeten groeien in een bijstandsgezin. We 

voorkomen dat inwoners (problematische) schulden hebben en bieden ondersteuning als dit 

nodig is. We zien een beweging van minder individuele voorzieningen naar meer basishulp en 

meer preventie. Meer inwoners worden geholpen met preventie (bijvoorbeeld formulierenhulp)  

c.q. basishulp (zoals het schuldmaatje) en het aantal schuldhulpverleningstrajecten bij 

IJsselgemeenten neemt af. 

 

Waar staan we? Wat zeggen de cijfers? 

In 2018 groeiden 330 kinderen van 0 tot 18 jaar op in een bijstandsgezin (5%). 

Van de voorzieningen bij de KrimpenWijzer worden 469 (2019) inwoners met een hulpvraag 

geholpen door de formulierenhulp. In 2018 maakten 63 personen gebruik van de individuele 

schuldhulpverlening bij IJsselgemeenten, dat is in 2019 gedaald naar 45 personen.   
 

Wat gaan we doen? 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bepaalt dat de gemeente iedere vier jaar een 

beleidsplan voor de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente vaststelt. 

De Wet wijzigt op 1 januari 2021. Eind 2020 stellen we een beleidsnota Armoede en Schulden 

op, deze wordt in het eerste helft van 2021 aan de raad aangeboden. Wij willen in de nieuwe 

nota de aanpak van schulden combineren met de armoede aanpak. We blijven inzetten op 

uitstroom naar werk ( zie 3.2.1). 
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In de nieuwe Wet Inburgering ligt de focus op snelle integratie en financiële zelfredzaamheid 

van statushouders. We zorgen voor een goede invoering van de Wet Inburgering. We voeren 

de Wet Inburgering met het (verplichte) onderdeel “financieel ontzorgen” uit. 

3.2.3 Langer zelfstandig wonen 

Wat willen we bereiken? 

Inwoners wonen (eventueel begeleid) langer zelfstandig. We willen dat er meer inwoners van 

75 jaar en ouder zelfstandig thuis kunnen wonen. Indien nodig wordt hierbij ondersteuning 

geboden zoals hulp bij het huishouden. 

 

Waar staan we? Wat zeggen de cijfers? 

Per 1000 inwoners van 75 jaar en ouder woonden in 2019:  958 ouderen zelfstandig en 42 in 

een zorginstelling. 

 

Wat gaan we doen? 

In de nog vast te stellen Krimpense woonvisie wordt aandacht gevraagd voor voldoende 

beschikbare woningen voor senioren en voor woningen die levensloopbestendig zijn. Vanuit de 

KrimpenWijzer zijn er voldoende voorzieningen om in de ondersteuningsbehoefte te voorzien. 

Signalering vindt plaats via preventieve huisbezoeken. In samenwerking met het 

Seniorenplatform wordt aandacht geschonken aan brandveiligheid, valpreventie, financiële 

uitbuiting enzovoorts om het veiligheidsgevoel van de senioren te vergroten.  

3.2.4 Maatschappelijke bijdrage 

Wat willen we bereiken? 

Inwoners zetten zich belangeloos in voor een ander. Ze doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

Mantelzorgers helpen hun naasten om zoveel mogelijk mee te kunnen blijven doen aan onze 

samenleving en om zelfredzaam te zijn. KrimpenWijzer ondersteunt hen waar nodig. We willen 

dat meer mantelzorgers geregistreerd staan bij de KrimpenWijzer. 

 

IJsselgemeenten werkt samen met de KrimpenWijzer om, waar nodig en mogelijk voor 
uitkeringsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk te vinden in 
de eigen gemeente.   
 

Statushouders gaan zo snel mogelijk vrijwilligerswerk doen binnen de mogelijkheden van het 

inburgeringsprogramma. 

 

Waar staan we ? Wat zeggen de cijfers? 

Binnen Krimpen aan den IJssel zijn 28% van 65 jarigen en ouder actief als vrijwilliger in onze  
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gemeente. Het percentage jongeren (17-23 jaar) loopt hierop achter met 19%. Cijfers zijn echter 

van 2016. Het aantal geregistreerde mantelzorgers bij de KrimpenWijzer is 862 (2019). 

 

Het aandeel klanten met een lange afstand tot de arbeidsmarkt bij IJsselgemeenten neemt toe. 

Vrijwilligerswerk is een goede eerste stap naar werk.  

 

Wat gaan we doen? 

We voeren een actief vrijwilligersbeleid, voor de waardering van vrijwilligers en mantelzorgers 

en het stimuleren van vrijwilligerswerk door de inwoners van Krimpen aan den IJssel. Het 

actieprogramma Vrijwilligerswerk en het actieprogramma Mantelzorgondersteuning voeren we 

uit.  

 

Binnen de GR IJsselgemeenten is een vrijwilligerscoördinator aangesteld voor de periode 2019-

2020 om klanten te bemiddelen naar vrijwilligerswerk. We onderzoeken de mogelijkheden om 

de inzet van de vrijwilligerscoördinator te continueren.  

 

We stimuleren vrijwilligerswerk als onderdeel van de aanpak in het kader van de nieuwe Wet 

inburgering  

3.2.5 Niet ‘onvrijwillig’ isolement 

Wat willen we bereiken? 

Krimpenaren zitten niet ‘onvrijwillig’ in een sociaal isolement. Er zijn voldoende activiteiten en 

voorzieningen beschikbaar die bijdragen aan ontmoeting en het vormen van een netwerk. De 

eenzaamheidsprojecten dragen bij aan het verminderen van eenzaamheid. Mensen ontmoeten 

elkaar. Het percentage volwassenen met een hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore 

daalt.  

 

Waar staan we? Wat zeggen de cijfers? 

De gezondheidsmonitor geeft aan dat bijna 43% van de volwassenen een hoge 

emotionele/sociale eenzaamheidsscore heeft. 

 

Wat gaan we doen? 

We houden de eenzaamheidsprojecten in stand. We zorgen er vanuit de KrimpenWijzer voor 

dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn zoals wijkrestaurants, koffie-inlopen, 

maatjesprojecten enzovoorts. In Krimpen zorgen we er voor dat er voldoende maatjes 

beschikbaar zijn.  
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Dementeren die thuis wonen, al dan niet ondersteund door thuiszorg, kunnen gebruikmaken 

van het ontmoetingscentrum Dementie. Dit om de mantelzorger te ontlasten. 

 

We stellen een stimuleringsfonds in voor openbaar vervoer voor 67+ met een inkomen tot 120% 

van de bijstandsnorm. 

 

3.2.6 Zonder individuele voorzieningen 

Wat willen we bereiken? 

Meer Krimpenaren redden het zonder individuele voorzieningen. Het percentage ‘huishoudens 

zonder individuele voorzieningen’ stijgt. We willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 

dragen.  

 

Waar staan we? Wat zeggen de cijfers? 

78,2% van de huishoudens redden het zonder voorziening (2019). 

 

Huishoudens zonder voorzieningen   
Jaar Krimpen aan den IJssel Nederland 

2015 80,5 80,7 

2016 80,6 79,6 

2017 80,2 80,2 

2018 80 80,3 

2019 78,2 80,4 

Eenheid: %   
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO   
www.waarstaatjegemeente.nl   

 

Het Rijk heeft per 2019 het abonnementstarief ingevoerd voor de Wmo. In 2019 zagen we een 

fors stijging van de zorgvraag. Zo steeg de vraag naar hulp bij het huishouden met 32% en de 

trapliften met zelfs 50%. Het abonnementstarief beïnvloedt onze doelstelling om het zonder 

individuele voorzieningen te kunnen redden dan ook negatief. Constante monitoring blijft nodig 

om het effect voor de komende jaren goed in beeld te houden.  

 

In 2020 zien we dat de vraag naar (individuele) hulp en ondersteuning in het Sociaal Domein 

blijft groeien. Dat wordt deels veroorzaakt door in Den Haag genomen besluiten en de 

Coronacrisis, maar onze laagdrempelige toegang en de demografische opbouw van onze 

gemeente spelen daarbij ook een rol. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thuiszorg
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Wat gaan we doen? 

We blijven de effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief monitoren. Ook gaan 

we de (wettelijke) mogelijkheden onderzoeken om inwoners naar draagkracht bij te laten 

dragen aan de vormgeving van de benodigde zorg of ondersteuning.  

 

We blijven voortdurend de mogelijkheden verkennen om de zorg efficiënter te organiseren en 

de maatschappelijke organisaties in het voorliggend veld beter te benutten. 
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3.3  Toegang Sociaal Domein 

3.3.1 KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team 

Inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen bij de KrimpenWijzer terecht voor al hun vragen 

en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien en alles wat hiermee 

samenhangt. Ook de toegang tot individuele Jeugd- en Wmo-voorzieningen is belegd bij de 

KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team.  

3.3.2 Toegang Beschermd wonen 

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en al langer voor 

Maatschappelijke Opvang. In het centrumgemeentegebied Rotterdam werken zeven 

gemeenten vanuit een gezamenlijk kader aan de invulling van deze verantwoordelijkheid: 

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, 

Ridderkerk en Rotterdam. Vanaf 2021 wordt Beschermd Wonen gedecentraliseerd naar de 

regiogemeenten. We werken met een regionaal beleidsplan als beleidsmatig kader.  

 
De gemeente gaat deel nemen aan de pilot Toegang Beschermd Wonen, kortweg Toegang 

BW. Het Centraal Onthaal van de gemeente Rotterdam is ook in 2021 belast met de toegang 

tot de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen namens alle mandaterende gemeenten. Bij 

onze gemeente bestaat de wens om de toegang ‘dichterbij’ te organiseren en de rol van de 

eigen gemeentelijke toegang te vergroten. We gaan  in de pilot  deze mogelijkheden in 

samenwerking met het Centraal Onthaal onderzoeken. De pilot zal in de eerste helft van 2021 

draaien, zodat de uitkomsten ervan in de tweede helft van 2021 verwerkt kunnen worden bij het 

maken van definitieve afspraken over de toegang.   

3.3.3 GR IJsselgemeenten 

De GR IJsselgemeenten  organiseert de toegang tot voorzieningen die betrekking hebben op 

de Participatiewet. Hierbij wordt samengewerkt met de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal 

Team. Ook bij de vormgeving van de schuldhulpverlening wordt actief samengewerkt. De 

preventieve maatregelen en het op orde brengen van de basis voor een succesvolle 

schuldregeling wordt vanuit de KrimpenWijzer georganiseerd. De GR IJsselgemeenten 

organiseert de schuldbemiddeling, regeling en saneringen. 

 

Wat willen we bereiken? 

 

KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team 

We willen een zo veel mogelijk geïntegreerde toegang tot de voorzieningen van het Sociaal 

Domein. Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning is 

beschikbaar via de KrimpenWijzer. De kracht van het de gemeentelijke toegang zit er in dat 

https://www.krimpenwijzer.nl/
https://www.ijsselgemeenten.nl/
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vanuit de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team nauw samenwerkt om zo de 

maatschappelijke participatie van inwoners te versterken. Hierbij werken zij samen met een 

veelheid van maatschappelijke partners. 

 

We willen blijven inzetten op een beweging van minder individuele voorzieningen naar meer 

basishulp en meer preventie.  

 

De KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team is gericht op  het versterken van de 

zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening 

op het gebied van  welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.  

 
We bieden ondersteuning vanuit het Krimpens Sociaal Team, zodanig dat we onze Krimpense 

inwoners in hun kracht zetten. We zetten de komende jaren meer in op het perspectief van de 

inwoner om het zonder hulpverlening te redden. Eventueel met inzet van lichte ondersteuning, zoals 

inzet van maatjes, coaches of dergelijke. Het eerder loslaten door de professionals heeft daarbij onze 

aandacht. 

 

De KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team organiseren de meest passende ondersteuning en 

hulp integraal, ‘ontschot’ en waar nodig op maat. Dit resulteert in een effectieve en efficiënte inzet. 

De gemeente neemt niet de verantwoordelijkheid van de Wet langdurige zorg en de 

zorgverzekeringswet over. We zoeken de wettelijke grens van de zorgplicht die we als gemeente 

hebben.  

 

Indien er specialistische hulp bijgehaald wordt, blijft het Krimpens Sociaal Team betrokken.  

Dit betekent dat we niet verwijzen, maar we halen er andere en/of individuele hulp bij als dat nodig is.  

 
Hulp, ook specialistische, richt zich op het normaliseren van de situatie. Dit betekent dat hulp aan 

bijvoorbeeld kinderen en jongeren wordt afgebouwd zodra ouders op eigen kracht verder kunnen. Als 

ondersteuning nodig blijft, vindt de ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving plaats. 

Kinderen moeten zo veel mogelijk aan het gewone leven mee kunnen doen. Om ook deze beweging 

kracht bij te zetten is betrokkenheid van het Krimpens Sociaal team van belang. Het Krimpens 

Sociaal Team dient daartoe voldoende menskracht te hebben om casusregie te kunnen voeren. 

 

Het Krimpens Sociaal Team werkt met een kwaliteitskader om grip te krijgen op complexe casuïstiek 

waarbij er sprake is van (dreigende) huiselijke geweld en kindermishandeling. Het Krimpens Sociaal 

Team geeft waar nodig intensieve vrijwillige hulpverlening. De inzet vanuit een gecertificeerde 

instelling wordt afgestemd met het Krimpens Sociaal Team.  

 

Voor alle activiteiten binnen het Sociaal Domein communiceren we onder de merknaam 

“KrimpenWijzer’. We hanteren hierbij de uitgangspunten bereikbaar, zichtbaar en toegankelijk. 
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Toegang Beschermd wonen 

De toegang tot de voorzieningen van beschermd wonen worden integraal onderdeel van de 

KrimpenWijzer.  

 

GR IJsselgemeenten 

De GR IJsselgemeenten ondersteunt en stimuleert uitkeringsgerechtigde inwoners om te participeren 

naar vermogen. Zij zorgt samen met de deelnemende gemeenten voor een actieve 

werkgeversbenadering; het creëren van baanmogelijkheden, garantiebanen, werkervaringsplaatsen 

en leerwerktrajecten voor uitkeringsgerechtigden.  

 

De GR IJsselgemeenten zorgt voor de inkoop en ontwikkeling van passende integratietrajecten en 

participatiemogelijkheden. GR IJsselgemeenten neemt actief deel aan het werkgeversservicepunt 

waarin samengewerkt wordt met sociale diensten van andere regiogemeenten en het UWV aan de 

verbinding van werkzoekenden met (vacatures van) werkgevers en een geharmoniseerde 

werkgeversdienstverlening. 

 

Voor de schuldhulpverlening is er tot op heden een toegang via de GR IJsselgemeenten (minnelijke 

traject) en een lokale toegang voor de preventie en de eerste analyse van de problematiek.  

 

Waar staan we ? Wat zeggen de cijfers? 

De afgelopen jaren hebben we zo goed mogelijk de taken binnen het Sociaal Domein opgepakt.  

Inwoners, maatschappelijke partners, het Seniorenplatform en de Adviesraad Sociaal Domein  

zijn tevreden over de inzet van de KrimpenWijzer en Het Krimpens Sociaal Team.  

 

KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team organiseren de meest passende ondersteuning en 

hulp zo effectief en efficiënt mogelijk. De ondersteuning en hulp draagt bij aan het versterken 

van de zelfredzaamheid en participatie. Meer inwoners worden geholpen met (goedkopere) 

preventie en basishulp. KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team zijn geen 

indicatieorgaan, maar een breed loket waar problematiek wordt geïnventariseerd en gekeken 

wordt naar (creatieve) oplossingen in eigen kracht en algemene voorzieningen. Als deze niet 

direct voor handen zijn kunnen we hulpverlening inzetten vanuit onze maatschappelijke werkers 

of casusregisseurs. Mocht de bezetting binnen het eigen team ontoereikend zijn, dan wordt 

zorg op basis van een indicatie ingezet via een van onze gecontracteerde zorgverleners.  

 
Het model van de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team is gebaseerd op bemensing 

vanuit diverse zorgleveranciers die formatie leveren aan beide organisaties. De procesregie 

binnen beide organisaties is in gemeentelijke handen (Procesregisseurs). Zij sturen de 

medewerkers van de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team aan. Het voordeel van dit 

model is dat er directer gestuurd kan worden op maatwerk bij de inzet waarbij snel op en 



32 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Sociaal Domein – Krachtig Verder 2020-2025    

 

afgeschaald kan worden. Gebleken is dat vanuit het Krimpens Sociaal Team meer regie kan 

worden gevoerd op de individuele dossiers. Inzet vanuit casusregie zorgt voor meer maatwerk 

en flexibiliteit bij de inzet van zorg en uiteindelijk ook tot een besparing van kosten of tenminste 

tot minder meerkosten.  

 

Vanwege de wachttijden in -onder meer- de specialistische jeugdhulp heeft het Krimpens Sociaal 

Team in de afgelopen periode regelmatig zelf complexere hulpvragen opgepakt. Door hier goede 

regie op te voeren, konden de gezinnen veelal binnen het Krimpens Sociaal Team effectief worden 

geholpen. Vaak ook tegen lagere kosten. De inzet van casusregie blijkt een beproefd concept voor 

het leveren van goede (jeugd)hulp tegen lagere kosten. Een verdiepingsslag hierop is mogelijk door 

meer regie te voeren op complexe casuïstiek. In 2019 is onder leiding van professor Goedee, 

specialist in complexe samenwerkingsverbanden, een traject gestart om te komen tot meer grip op 

complexe casuïstiek. In samenwerking met de GR Jeugdhulp Rijnmond zijn in Krimpen aan den 

IJssel de dossiers van enkele complexe dossiers geanalyseerd. Analyse van deze dossiers laat zien 

dat ook in de Krimpens situatie efficiencyvoordelen zijn te behalen bij deze dossiers. In samenwerking 

met alle betrokken partijen is een aanzet gemaakt voor een referentie werkproces waarbij uitgegaan 

wordt van een centrale regie zodat dubbel werk en het langs elkaar heen werken zoveel mogelijk 

wordt voorkomen. Gestreefd wordt om dit verder door te ontwikkelen in samenwerking met alle 

betrokken partijen. Aangezien de meeste van deze partijen op groot regionaal niveau actief zijn, wordt 

draagvlak gezocht om dit project uit te breiden naar meerdere gemeenten binnen de regio Rijnmond 

met als doel om als pilot te dienen voor een regionale aanpak.  

 

De wachtlijsten in de jeugdhulp hebben ook deels mee te maken met het niet tijdig vinden van 

geschikt personeel door de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is overigens wel een zorgelijke situatie. 

 

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) is de regionale organisatie die verantwoordelijk 

is voor het gedwongen kader binnen de Jeugdhulp. In dossiers waarbij de ouders niet meer op 

vrijwillige basis willen meewerken aan een hulpverleningstraject. In het kader van een 

verbeterplan heeft er een herijking plaatsgevonden van de taken van JBRR. Hierbij is besloten 

om de trajecten waarbij sprake is van intensieve jeugdhulpverlening (voorheen drang) over te 

dragen naar de Lokale teams. Intensieve jeugdhulpverlening wordt een extra taak voor het 

Krimpens Sociaal Team. 

 

Een beperkt aantal cliënten is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het zorgbudget. In deze 

groep bevinden zich bovendien de meest kwetsbare en hulpbehoevende jeugdigen, waar zich een 

stapeling van zorg en ondersteuning voordoet.   

 

We constateren dat van de vraag naar jeugdhulp en naar volwassenondersteuning toe neemt. 

Vanuit de VNG is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de toename van jeugdhulp. De 

betere (laagdrempelige) toegankelijkheid van jeugdhulp lijkt de belangrijkste oorzaak te zijn. 

Verder wordt een toename van de complexiteit van de hulpvraag als oorzaak aangemerkt. 
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Ons inziens is er naast de noodzaak meer casusregie te voeren ook nog ruimte om meer in te zetten 

op het perspectief van de inwoner om het zonder hulpverlening te redden.  

 

De bereikbaarheid van de KrimpenWijzer is goed. Uit het Clienttevredenheidsonderzoek blijkt dat 

tweeëntachtig procent van de inwoners wist waar ze moest zijn met haar/zijn hulpvraag.   

 

Naast de gemeentelijke toegang is er voor jeugdhulp ook de medische toegang (onder andere 

huisartsen) en de toegang via de gecertificeerde instelling (jeugdbescherming). KrimpenWijzer en 

Krimpens Sociaal Team werken met hen nauw samen om met elkaar de meest effectieve en 

efficiënte hulp in te zetten. De afgelopen jaren is de samenwerking met de huisartsen versterkt. Dit 

komt mede doordat het Krimpens Sociaal Team ook zelf daadwerkelijk hulp kan verlenen en niet 

alleen een indicatieorgaan is. Samen wordt gekeken wat nodig is om voor de jeugdige de meest 

effectieve en efficiënte hulp in te zetten.  

 

De transformatie van de (specialistische en lokale) jeugdzorg (en ggz) gericht op beheersing van het 

volume en de kosten begint voorzichtig de eerste vruchten af te werpen. Onze inzet is erop gericht 

om de zware (regionale) hulp af te laten nemen en de lichtere (lokale) hulp te laten toenemen. Op 

zich is die beweging in 2019 ingezet, maar de (vraag naar) lokale hulp is helaas harder toegenomen 

dan de (vraag naar) regionale hulp afneemt.  

 

Het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet is aangepast. Deze wetswijziging zal leiden tot een grote 

verschuiving binnen de jeugdhulp. Waar de gemeente Krimpen aan den IJssel nu voor  

veel kinderen in intramurale instellingen (o.a. De Lansing) financieel verantwoordelijk is, zal deze 

verantwoordelijkheid verschuiven naar de gemeente waar het kind oorspronkelijk  

vandaan komt. De effecten van deze verschuiving en de gevolgen voor het budget zijn nog 

onvoldoende in zicht. 

 

Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken over de lange termijn effecten van de Corona 

crisis voor de Wmo en de Jeugdwet. De verwachting is dat dit tot een toename van de zorgvraag kan 

leiden.   

 

Toegang Beschermd wonen 

We hebben twee voorzieningen vanuit beschermd wonen binnen onze gemeente. We werken nauw 

samen met de instellingen die deze voorzieningen in stand houden. 

 

GR IJsselgemeenten 

De GR IJsselgemeenten voert tweejaarlijkse een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uit. De 

klanten waardeerden de dienstverlening van de GR IJsselgemeenten in 2015 en 2017 met een 7.1 en 

in 2019 met een 7,4.  
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Wat gaan we doen? 

De komende jaren willen we de beweging van regionaal naar lokaal vasthouden en waar mogelijk 

versnellen.  

 

KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team blijven de meest passende ondersteuning en hulp zo 

effectief en efficiënt mogelijk organiseren. De ondersteuning en hulp draagt bij aan het 

versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Meer inwoners worden geholpen met 

(goedkopere) preventie en basishulp. De komende jaren versterken we de inzet op casusregie 

van uit het Krimpens Sociaal Team. We zetten ook in op het krijgen van meer grip op de 

complexe casuïstiek. De toepassing van het kwaliteitskader “grip op complexe casuïstiek” door 

het Krimpens Sociaal Team moet het integrale werken verder versterken. 

In eerste instantie leidt dit tot extra lasten binnen het sociaal domein leiden. Op termijn mag 

worden verwacht dat de kosten van individuele hulp zullen afnemen. 

 

Daarbij versterken we de samenwerking met het medisch domein, het veiligheidsdomein, het 

onderwijs en jeugdbescherming.   

 

De samenwerking tussen de netwerkorganisaties KrimpenWijzer, Krimpens Sociaal Team en de GR 

IJsselgemeenten is de komende jaren van belang als we kijken naar de nieuwe taken die sinds 2020 

op ons af zijn gekomen of gaan komen (Inburgering, vroegsignalering van schulden). De komende 

jaren blijven we inzetten op het versterken van deze netwerkorganisaties. Gegevensdeling en privacy 

zijn hierbij belangrijke elementen. Het concept wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek 

Sociaal Domein wordt het kader voor betere en meer gecoördineerde hulp voor kwetsbare mensen.  
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Hoofdstuk 4  

Monitoren 

4.1 Rapportage 

De gemeenteraad ontvangt integrale kwartaalrapportages. In de rapportage wordt de raad 

geïnformeerd over het gebruik van de voorzieningen en  indicatoren, zoals vastgelegd in dit 

beleidsplan, alsmede de financiën. Door een dashboard in te richten en de indicatoren hier aan te 

koppelen kunnen we de voortgang op het beleidsplan (inclusief actieprogramma’s)  monitoren. De 

Adviesraad Sociaal Domein zenden we ook de kwartaalrapportages. 

4.2 Het gesprek 

Periodiek gaan we met elkaar het gesprek aan om te zien of we de tevreden zijn. De insteek is om 

een continue interactie te realiseren met betrokken inwoners, ondernemers, kerken, diaconieën en 

diaconaal platform en andere maatschappelijke partners, binnen het Sociaal Domein. Waar mogelijk 

vergelijken we met andere gemeenten, opdat we van elkaar kunnen leren. We verantwoorden de 

uitvoering van het beleid via de jaarrekening.  

 

 

 


