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Rapportages IASZ en WMO 2e kwartaal 2012 

Kennisnemen van: 

De rapportages van de samenwerkingsverbanden IASZ en WMO over het 2e kwartaal van 2012 

Inleiding: 

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de resultaten van de samenwerkingsverbanden IASZ en WMO. 
De rapportage van de IASZ over het 2e kwartaal van 2012 is vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg 
van 10 oktober 2012. 

Kernboodschap: 

WMO 
Binnen de afdeling wordt steeds meer geïndiceerd volgens de gekantelde visie; dat wil zeggen de klant 
wordt bevraagd op de eigen mogelijkheden en eigen kracht in het zoeken naar oplossingen van het 
probleem. Dit gebeurt al bij het eerste contact, namelijk bij het loket, waar slechts 27% van de meldingen 
leidt tot een aanvraag voor een individuele Wmo voorziening. Door gerichte informatie over de manier van 
indicatiestelling, bijvoorbeeld eerst kijken wat er in de eigen omgeving te regelen is, gebeurt het regelmatig 
dat een aanvraag niet worden doorgezet en vindt verwijzing plaats naar bijvoorbeeld een welzijnsinstantie 
die de boodschappenservice regelt. De poortwachterfunctie van het loket leidt dus mede tot een verlaging 
van de instroom. 

Financieel zijn geen sterke afwijkingen waarneembaar ten opzichte van het eerste kwartaal. 

Werk en Inkomen 
Overeenkomstig het 1e kwartaal kende het 2e kwartaal een grote dynamiek. Aan de instroomkant hebben 
we in het tweede kwartaal IASZ breed 34,5% van de aanvragen af kunnen houden door handhaving aan de 
poort. 

Op gebied van participatie en re-integratie is het opvallend dat in het tweede kwartaal een grote uitstroom 
was naar betaald werk als gevolg van inzetten van werk-/bemiddelingsactiviteiten. 

De verwachting is dat de uitgaven 2012 WWB (inclusief IOAW, IOAZ, WKO en terugontvangsten) lager uit 
zullen komen dan in het 1e kwartaal kon worden voorzien. Financiële bijstelling hierop volgt via de 
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Inkomensondersteuning 
Het aantal aanvragen voor inkomensondersteuning in het algemeen is fors toegenomen. De uitgaven 
bijzondere bijstand (inclusief langdurigheidstoeslag) liggen in Woerden ruim boven die van het eerste 
halfjaar 2011. Uitleg op deze verhoging is in de rapportage opgenomen. 

Rapportage IASZ 2e kwartaal 2012, Rapportage WMO 2e kwartaal 2012 
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