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Hierbij bieden wij u de monitor Wmo, participatiewet en jeugdwet aan. Het rapport betreft de
tweede meting (resultaten over zo16). Voor de volledigheid zijn ook de o-meting en de
factsheet van het cliäntervaringsonderzoek wmo over 2016 als bijlage toegevoegd.
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Inleiding

De opzet van de monitor is gebaseerd op bestaande onderzoeksresultaten, waaronder de
Oegstgeester inwonersenquête. In verband met de totstandkoming van dit rapport in augustus
zorT is de laatste inwonersenquête (zor7) niet meegenomen in het onderzoek. De resultaten

van de inwonersenquête zotT zijn inmiddels wel separaat aan u toegezonden. Tevens moet
worden opgemerkt dat deze monitor over 2016 pas in de tweede helft van zorT kon worden
vastgesteld. De reden hiervoor is dat besloten is om de monitor pas vast te stellen zodra de
meest recente kerncijfers van de GGD (kerncijfers volwassenen en ouderen zo16 Oegstgeest)
beschikbaar waren. Deze kerncijfers zijn pas later dit jaar gepubliceerd.
Om de onderzoeksresultaten in Oegstgeest in context te kunnen plaatsen, is Oegstgeest qua

profiel (leeftijdsopbouw, inkomen, opleiding) voor zover mogelijkvergeleken met Castricum,
Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten. Er is gekozen om gemeenten buiten Holland
Rijnland op te nemen, teneinde Oegstgeest te vergelijken met soortgelijke gemeenten in andere
samenwerkingsverbanden.

Hieronder treft u een korte toelichting bij de verschillende thema's
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Wmo

In algemene zin kan worden opgemerlt dat het aantal 65-plussers licht is toegenomen (zo%
van het totaal aantal inwoners). De verwachting is dan ook dat in de toekomst meer gebruik zal
worden gemaakt van Wmo-voorzieningen. In de periodezot5f zot6 is het gebruik evenwel
nagenoeg gelijk gebleven. Ten opzichte van de benchmarkgemeenten en Nederland is ons
zorggebruik ongeveer gelijk. Opvallend in de monitor is echter het thema eenzaamheid. Uit de
GGD-cijfers blijkt dat de eenzaamheid is toegenomen onder 19-64 jarigen en daarnaast 65plussers minder contacten hebben dan gewenst. Uit de inwonersenquête zotT blijkt evenwel
dat negen op de tien inwoners aangeeft voldoende contacten te hebben. De verschillen tussen
deze twee onderzoeken zijn opmerkelijk. De onderzoekers geven aan dat dit verschil kan
voortvloeien uit de wijze waarop de vragen aan inwoners worden voorgelegd. Afgezien van het
feit dat het voorkomen van eenzaamheid een belangrijke prioriteit is en blijft voor onze
gemeente, wordt onderzocht of de onderzoeksmethodiek in de inwonersenquête moet worden
aangepast, teneinde een eenduidiger beeld te krijgen.
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Partícipatieuet

Het college constateert dat de werkloosheid in Oegstgeest verder is gedaald naar 4,6Y". IJeI
percentage inwoners met een bijstandsgerelateerde uitkering is gestegen (2,4o/ovarr de inwoners
van Oegstgeest), maar is nog altijd duidelijk lager dan gemiddeld in Nederland (4,6%). De
inspanningen die worden verricht middels de FlP-methode laten vooralsnog nog geen daling
zien in het aantal uitkeringen, maar hebben wel effect op de maatschappelijke bijdrage van
uitkeringsgerechtigden (wijwilli gerswerk).

4 Jeugd

Zoals ook eerder aangekondigd kan worden geconcludeerd dat het gebruik van jeugdhulp in de
gemeente Oegstgeest is toegenomen (8,4% van de jeugdigen ontvangt jeugdhulp). In
vergelijking tot andere gemeenten in de regio Holland Rijnland kent Oegstgeest wel een net iets
lager aantal trajecten jeugdhulp. De grote kostenstijgingen in de jeugdhulp maken duidelijk dat
sturing op jeugdhulp lokaal en regionaal een grote prioriteit blijft.
Er lijkt een grote stijging zichtbaar bij het aantal verwijzingen door de huisarts, maar de cijfers
uit zor5 en 2016 zijn niet vergelijkbaar. De stijging komt vooral doordat de GGZ-verwijzingen
pas in zo16 zijn geactualiseerd. Desalniettemin blijkt uit de monitor dat de (huis)arts een

belangrijke verwijzer blijft voor specialistische ambulante hulp. Uit recent onderzoek is
gebleken dat huisartsen vaak niet bekend zijn met het JGT en de laagdrempelige wijze waarop
zij jeugdigen ondersteunen. Het college vindt het dan ook belangrijk dat de samenwerking
tussen huisartsen en het JGT verder wordt versterkt. Het JGT Oegstgeest krijgt dan ook een
lokale opgave om deze samenwerking te versterken, teneinde rechtstreekse doorverwijzingen
naar specialistische jeugdhulp te verminderen.

S PrognoseWmo-gebruik

Mede op verzoek van de raad is in hoofdstuk 6 een prognose opgenomen voor de ontwikkeling
van het aantal Wmo-gebruikers in de periode 2ot6-2o2of 2o25. Oegstgeest krijgt net als vele
andere gemeenten te maken met een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen (65-plussers)
groeit veel sterker dan gemiddeld, namelijk 17,6% tussen 2016 en 2o2o en 37,3% tussen 2016
en 2o2S. Het aantal 8o-plussers groeit met 43% tussen 2016 en zoz5. In hoofdstuk 6 wordt
inzichtelijk gemaakt wat deze dubbele vergrijzing gaat betekenen voor het Wmo-gebruik in de
toekomst (33% toename Wmo-gebruik tot 2o2S). De gemeente Oegstgeest staat -evenals vele
gemeenten in Nederland- voor de grote uitdaging om met beperkte financiêle middelen de

toename van het Wmo-gebruik in de nabije toekomst zoveel als mogelijk te beperken.
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Tot slot

Zoals eerder is toegezegd aan uw raad wordt dit onderzoek jaarlijks uitgevoerd. De uitkomsten
van de monitor zijn gekoppeld aan de maatschappelijke doelen in ons beleidsplan "Met elkaar,
voor elkaar". Eind zor8 ontvangt uw raad een korte tussenevaluatie van de maatschappelijke

effecten en samenwerking met partners.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u tot slot op twee bestaande databanken, waarin veel van de
verzamelde informatie in onze monitor ook beschikbaar is en op detailniveau meer informatie
kan worden opgewaagd:

t.
2.

Luaq.rstq.atjegemeente.nl (overzichtelijk dashboard met onder andere informatie op het
terrein van het sociaal domein, openbare orde en veiligheid, onderwijs en duurzaamheid)

tuww.dq.tabqnkzh.nl/jeugdhulp-holland-rijnland (Dashboard van HoÌland Rijnland met
informatie over jeugdhulp, de lopende trajecten en wachttijden).
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bijlage(n)

1.
z.
B.

Monitor Wmo, participatiewet en Jeugdwet 2016 (1-meting)
Monitor Wmo, participatiewet en Jeugdwet zor5 (o-meting)
Factsheet cliëntervaringsonderzoek Wmo over z016

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris

H.A. Leegstra
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E.R.
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