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Hierbij bieden wij u de Monitor Wmo, participatiewet en jeugdwet aan. Het rapport betreft de
derde meting (resultaten over zotT) sinds de drie decentralisaties in zo6. Aangezien de
onderzoeksresultaten van voorgaande jaren in deze monitor zijn verwerkt, wordt een helder
meerjarig overzicht geboden.

t Inleíding
De opzet van de monitor is gebaseerd op zowel externe als interne onderzoeksresultaten,
waaronder de Oegstgeester inwonersenquête, het bevolkingsonderzoek van de GGD en
informatie uit eigen bronnen. Om de onderzoeksresultaten van Oegstgeest in context te kunnen
plaatsen, is Oegstgeest qua profiel (leeftijdsopbouw, inkomen, opleiding) voor zover mogelijk
vergeleken met Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten. Er is voor gekozen om
ook 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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uø:n de getneente Oegstgeest

Mede door de verschillende nieuwbouwprojecten in Nieuw-Rhijngeest is het inwoneraantal van
Oegstgeest sinds zor5 gestegen naar 23.6o8 in zot7, waarbij de bevolkingsopbouw naar leeftijd
in Oegstgeest redelijk vergelijkbaar is met de gemiddelde bevolkingsopbouw in Nederland. Het
aantal 65-plussers in Oegstgeest is licht toegenomen met 4%o.In zotT zijn dat g.2og
huishoudens van 65jaar en ouder, waarbij opvallend is dat ongeveer de helft van deze
huishoudens een éénpersoonshuishouden is. Het aandeel éénpersoonshuishoudens is hiermee
wat hoger dan in Nederland en de benchmarkgemeenten. Mede in het kader van de toenemende
eenzaamheid onder ouderen, is dit voor het college een aandachtspunt dat ook een gevolg krijgt
in het actieplan eenzaamheid. Zoals reeds bekend is het gemiddeld inkomen en
opleidingsniveau in Oegstgeest relatiefhoog. Oegstgeest staat qua opleidingsniveau in de top ro
gemeenten met de meest hoger opgeleiden binnen de beroepsbevolking van Nederland. Daaruit
vloeit voort dat ook de inkomens in Oegstgeest relatief hoger zijn dan gemiddeld.

3 Wmo
InzotT maken r.r93 inwoners (5,r %ovantotaal aantal inwoners) gebruikvan

één of meerdere
voorzieningen binnen de Wmo. Daarmee is ten opzichte van zor5 sprake van een lichte stijging
van o,4o/o-pttnt. Deze stijging is met name toe te rekenen aan een groter gebruik van
vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. Zichtbaar is -zonder een direct aanwijsbare
reden- dat er een lichte verschuiving ontstaat van het product'begeleiding basis' naar
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'begeleiding speciaal'. Ten opzichte van'begeleiding basis' is'begeleiding speciaal' met name
bedoeld voor cliënten met zwaardere psychiatrische problemen of cliënten met meerdere
aandoeningen of lichamelijke beperkingen.
De cliënttevredenheid in Oegstgeest is op alle deelterreinen opnieuw gestegen (bijv. weten waar
je moet zijn met een hulpvraag, de service vanuit het sociaal team of de kwaliteit van de zorg).
De inwoners van Oegstgeest weten het Sociaal Team Oegstgeest steeds beter te vinden voor hun
hulp- en ondersteuningsvragen.
Zoals ook vorig jaar is toegelicht, blijkt uit de GGD-cijfers dat de eenzaamheid is toegenomen
onder 19-64 jarigen en daarnaast 65-plussers minder contacten hebben dan gewenst. Deze
cijfers benadrukken nogmaals het belang om als gemeente een actievere rol aan te nemen om de
strijd tegen eenzaamheid aan te gaan (actieplan eenzaamheid).

4 Particípstíeuet

Het college constateert dat de werkloosheid in Oegstgeest verder is gedaald naar 3,8%. Dit
percentage is vergelijkbaar met dat in andere gemeenten, maar beduidend lager dan gemiddeld
in Nederland. In Oegstgeest is het aandeel personen met een bijstandsgerelateerde uitkering

ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven (stijging van t,6% t.o.v. zot6, 33o personen).
De daling van het werkloosheidspercentage is daarmee nog niet terug te zien in het aantal
bijstandsgerelateerde uitkeringen. Het aantal re-integratietrajecten laat een grillig verloop zien.
Oorzaken zijn veel veranderingen in registratie en wisselende definities bij dataverzameling op
geaggregeerd niveau. Op dit moment wordt dan ook gewerkt aan een betere ontsluiting van
geanonimiseerde gegevens uit ons systeem.
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Jeugd.

Aangezien Oegstgeest relatief weinig kinderen kent met een kans op armoede en er relatief
weinig problemen zijn in het onderwijs, mag men verwachten dat het jeugdhulpgebruik in
Oegstgeest lager ligt dan het Nederlands gemiddelde. Het aantal jeugdhulptrajecten is echter
ook in 2ot7 weer gestegen. Het hoge gebruik van jeugdhulp zonder verblijf is kenmerkend voor
de hele regio Holland Rijnland. In Oegstgeest ligt het gebruik met tz,6%o ruim boven het
Nederlands gemiddelde van rr,2%o. Naast de regionale sturing op het gebruik van jeugdhulp, ligt
er dan ook een duidelijke prioriteit voor de gemeente Oegstgeest om het jeugdhulpgebruik
verder terug te dringen. Om hier gevolg aan te geven zal in samenwerking met het (passend)
onderwijs, zorgpartijen (o.a. de huisartsen), de jeugdgezondheidszorg en welzijnsorganisaties
(o.a. sportverenigingen, jongerenwerk) in het voorjaar van 2019 een preventieakkoord worden
opgesteld.
De managementinformatie vanuit de jeugd- en gezinsteams (JGT) is met de komst van een
nieuw softwaresysteem aanzienlijk verbeterd. Het is nu mogelijk om ook lokale informatie van
het JGT te vergelijken in de regio. De factsheet hierover is als bijlage bij de monitor toegevoegd.
Hieruit blijkt onder andere dat jeugdigen in Oegstgeest minder gebruik maken van het JGT dan
gemiddeld, hetgeen zou betekenen dat veel verwijzingen nog steeds via de huisartsen verlopen.
Om die reden zal in het preventieakkoord nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de
samenwerkingsrelatie tussen het JGT en de huisartsen.
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Tot slot

bij de bovengenoemde thema's is feitelijk van aard en sluit aan bij de
onderzoeksgegevens in de monitor.Zoals ook verwoord in ons beleiilsplan 'Met elkaar, voor
elkaar' is het ook van belang om de cijfers nader te duiden en de inspanningen/resultaten die
voortvloeien uit het beleidsplan te evalueren. Eind zor8 zullen wij het beleidsplan tussentijds
evalueren. De resultaten hiervan sturen wij u begin 2019 toe.
De toelichting

Tot slot wijzen wij u graag op twee bestaande databanken, waarin veel van de verzamelde
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informatie in onze monitor ook beschikbaar is en op detailniveau meer informatie kan worden
opgevraagd:

1.

waarstaatjegemeente.n/ (overzichtelijk dashboard met onder andere informatie op het
terrein van het sociaal domein, openbare orde en veiligheid, onderwijs en duurzaamheid).

www.databankzh.nl/jeugdhulp-holland-ríjnland (Dashboard van Holland Rijnland met
informatie over jeugdhulp, de lopende trajecten en wachttijden).
bijlage(n)

-Monitor Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Oegstgeest, de tweemeting.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
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