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Onderwerp: decentralisaties, aantallen betrokken cliënten
Toelichting bij de vragen:

Tijdens de raadscarrousel van 23 mei is de stand van zaken rond de decentralisaties in het sociale domein
gepresenteerd. Raadsleden hebben gevraagd naar de aantallen cliënten die bij de decentralisaties
betrokken zijn. Portefeuillehouder heeft aangegeven dat die aantallen “dagkoersen zijn” en niet kunnen
worden verstrekt.
Echter, het is voor de raad belangrijk om vast te stellen of de middelen, die worden ingezet voor de
voorbereiding van de decentralisaties, in verhouding staan tot de aantallen cliënten die onder de regie van
de gemeente komen. Daarom zijn die aantallen relevant.
Vraag 1
De ingangsdata van de decentralisaties liggen in de toekomst. Een hulpmiddel kan zijn om een peildatum
te hanteren. Indien de decentralisaties in zouden gaan op 1 juni 2013, wat zijn dan de aantallen cliënten die
daarbij betrokken zijn?
Antwoord vraag 1
Wij verwijzen u naar de onderstaande antwoorden.
Vraag 2
UWV is momenteel verantwoordelijk voor de Wajongers die niet volledig duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
Deze groep Wajongers komt naar alle waarschijnlijkheid onder de hoede van de gemeenten. Wat zijn de
prognoses van UWV over die aantallen (per ingangsdatum Participatiewet op 1 januari 2015, en/of op de
gekozen peildatum uit vraag 1)?
Antwoord vraag 2
Cijfers van het UWV over het aantal Wajongers per 1 juni 2013 en een prognose van dit aantal per 1 januari
2015 zijn ons helaas niet bekend. Eind 2012 waren er in Velsen volgens het UWV 736 mensen met een
Wajong-uitkering. Naar verwachting zal circa de helft van deze groep na herkeuring beschikken over
arbeidsvermogen en tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. Daarnaast behoort de nieuwe
instroom van jongeren die niet volledig duurzaam arbeidsongeschikt zijn tot de doelgroep van deze wet.
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Vraag 3
De provincie Noord-Holland voert nu de regie op de jeugdzorg. Wat zijn de aantallen cliënten die per
peildatum (zie vraag 1) onder de hoede van de gemeente vallen en/of per ingangsdatum 1 januari 2015?
Antwoord vraag 3
Uit de SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) cijfers van 25 juni 2013 blijkt dat de gemeente Velsen in totaal
met 1795 jeugdzorgcliënten te maken heeft. Dit aantal is gebaseerd op historische cijfers (2010 en 2011) en
is als volgt verdeeld:
• AWBZ-jeugdzorg: 245 (2011)
• Zorgverzekeringswet: (ZVW-)jeugdzorg: 1210 (2010)
• Provinciaal gefinancierde jeugdzorg: 340 (2011).
Vraag 4
Per 1 januari 2015 worden AWBZ taken overgeheveld naar WMO/gemeenten. Gegeven de huidige kennis
met betrekking tot die overheveling: om hoeveel cliënten zou het gaan per gekozen peildatum (1 juni 2013)
en/of per 1 januari 2015?
Antwoord vraag 4
Het betreft een overheveling van 1005 cliënten naar gemeente Velsen. Dit aantal is gebaseerd op het aantal
unieke cliëntnummers in het databestand van zorgkantoor Achmea, peildatum 1 februari 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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