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Kennisnemen van: 

De rapportages van de samenwerkingsverbanden IASZ en WMO over het 1e kwartaal van 2012 

Inleiding: 

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de resultaten van de samenwerkingsverbanden IASZ en WMO 
De rapportage van de IASZ over het 1e kwartaal van 2012 is vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg 
van 7 juni 2012. Op de rapportage van de WMO over het 1e kwartaal van 2012 zijn na aanleiding van 
hetzelfde portefeuillehoudersoverleg nog wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben betrekking op het advies 
aan de gemeente Oudewater. Het kwartaalverslag van de WMO wordt daarom vastgesteld in het 
portefeuillehoudersoverleg van 4 oktober 2012. 

Kernboodschap: 

WMO 
De dalende trend die in 2011 is ingezet wordt niet significant doorbroken. Dat wil zeggen dat de daling 
weliswaar minder steil is dan in 2011 maar wel degelijk merkbaar. In de totale productiecijfers 2011 is de 
dalende trend nog niet zichtbaar omdat in (het begin van) 2011 nog aanvragen uit 2010 zijn afgehandeld. 
Dat verschijnsel doet zich in het 1e kwartaal van 2012 ook voor met aanvragen uit 2011. 

De servicenormen worden niet gehaald. De achterstand van 2011 als gevolg van een piek in de aanvragen 
en capaciteitsverlies werkt door in het 1e kwartaal van 2012. Er zijn nu maatregelen getroffen om deze 
achterstand per einde juli in te lopen. 

Op basis van een doorrekening van de cijfers over heel 2012 volgt het beeld dat de uitgaven binnen de 
begroting blijven. Er zijn derhalve geen begrotingswijzigingen voorgesteld voor de WMO in Woerden. 

IASZ 
Het eerste kwartaal van 2012 is een dynamische, drukke periode geweest. Er waren natuurlijk de 
aanpassingen in de WWB. Ongeveer 130 cliënten zijn onderzocht in het kader van de huishoudtoets. 
Inmiddels zijn de verschillende beleidsregels en verordeningen aangepast. Deze zijn in goede 
samenwerking met de RAWB opgesteld. De stukken liggen nu bij de verschillende colleges/raden. 



Daarnaast zijn we in 2012 gestart met de nieuwe organisatie na de ontvlechting en zaten we nog in de 
overdracht en de afronding daarvan richting Stichtse Vecht. Het project is nu afgerond. Er is nog af en 
toe contact over cliënten. 

De prestaties op de servicenormen zijn wisselend. De servicenorm inkomen wordt niet gehaald, maar is 
zeer sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit is het resultaat van een verbeterd werkproces. 
De servicenorm re-integratie wordt niet gehaald. Het proces wordt nu opnieuw beschreven in de 
LEAN methodiek. De verwachting is dat na implementatie de servicenorm gehaald gaat worden. 
De servicenorm voor inkomensondersteuning wordt niet gehaaid. Bijna alles is wel binnen de 
wettelijke termijn afgehandeld. De werkvoorraad is op dit moment erg hoog. Er zijn acties ingezet om de 
werkvoorraad weg te werken. 

De verwachting is dat de uitgaven 2012 WWB (inclusief IOAW, IOAZ en WKO) uit zullen komen op 
€ 6.365.000 (inclusief terugontvangsten). In de bestuursrapportage voorjaar 2012 is daarom op het product 
inkomen (l-deel) een bijstelling gevraagd van € 560.000. 
De uitputting van het budget van de bijzondere bestaanskosten verloopt harder dan voorzien. Er zijn meer 
uitgaven gedaan op kosten inrichting/huisraad i.v.m. een inhaalslag op de taakstelling huisvesting 
statushouders. Dit zijn grote bedragen. Verder hebben er meer mensen gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid van de collectieve zorgverzekering. In de bestuursrapportage voorjaar 2012 is daarom op het 
product Inkomensondersteuning een bijstelling gevraagd van € 70.000. 
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