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Onderwerp Monitor sociaal domein 2022

Geachte leden van de gemeenteraad,

Sinds de decentralisatie van taken in het sociaal domein in 2015 van het Rijk naar gemeenten 
stelt de gemeente Leiden een monitor sociaal domein samen. Met de monitor kunnen aan de 
hand van een set indicatoren ontwikkelingen in het sociaal domein worden gevolgd.

De monitor sociaal domein 2022 bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat in op de indicatoren.
Basis voor deel 1 is het inrichtingsvoorstel monitor sociaal domein zoals door u vastgesteld in 
het najaar van 2019 (RV 19.0081). Na behandeling van de monitor in 2018 is afgesproken om 
als college en raad samen in dialoog te gaan over het gebruik van de monitor en het 
verbeteren van de relatie doel, middel en (maatschappelijk) effect.  De dialoog heeft 
geresulteerd in een inrichtingsvoorstel met als belangrijkste basis een door de VNG 
opgestelde indicatorenset. De indicatoren zoals ook terug te vinden op de site 
www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein 
vormen het hoofdbestanddeel van deel 1 van de monitor sociaal domein 2022.

Deel 2 gaat in op het gebruik van de monitor als instrument en de stand van zaken van het 
onderzoek naar de thema’s zoals vastgesteld na behandeling van de monitor sociaal domein 
2020. Bij de behandeling van de monitor sociaal domein 2021 is voor de jaren 2022 en 2023 
in totaal €215.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het onderzoek.

Op 6 december 2022 heeft ons college de monitor sociaal domein 2022 vastgesteld. Wij 
bieden u de monitor ter kennisname aan. De aanbieding volgt wat later in het jaar dan u van 
ons gewend bent. De aanbieding volgde voorgaande jaren voor de begrotingsbehandeling. 
Voordat wij de monitor aanbieden vragen wij jaarlijks een advies aan de adviesraad sociaal 
domein. De adviesraad vroeg wat meer tijd voor het maken van hun advies.
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Deel 1 – Hoofdlijnen gebruik van zorg en ondersteuning in 2021

Deel 1 van de monitor begint met een aantal algemene indicatoren die van invloed zijn op het 
gebruik van voorzieningen die vallen onder de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. In 
hoofdstuk 2 zijn Indicatoren opgenomen over: demografie (§2.1), onderwijs (§2.2) en 
beroepsbevolking (§2.3).
Hoofdstuk 3 van de monitor gaat in op het gebruik van de voorzieningen die vallen onder de 
Jeugdwet (§3.2), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (§3.3) en Participatiewet 
(§3.4).) Paragraaf 3.2/ 3.3 en 3.4 zijn als volgt opgebouwd:

• Overzicht VNG indicatoren zoals opgenomen op waarstaatjegemeente.nl;
• Door uw raad aangedragen aanvullende indicatoren zoals vastgelegd in het 

inrichtingsvoorstel (RV 19.0081);
• Ervaring cliënten met gebruik van voorzieningen (voor zover beschikbaar);
• Een toelichting op opvallende veranderingen in het gebruik van voorzieningen.

Kijkend naar de monitor als geheel, dan zien wij dat het gebruik van voorzieningen in Leiden 
relatief laag is. De cijfers over 2021 laten zien dat huishoudens in Leiden naar verhouding 
minder gebruik maken van voorzieningen die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
Participatiewet en Jeugdwet vallen dan andere grote gemeenten en Nederland als geheel.
Een verklaring is te vinden in het gegeven dat de Leidse bevolking relatief jong en 
hoogopgeleid is.
Het totaal aantal Leidse huishoudens met zorg en ondersteuning is in 2021, net als in andere 
middelgrote steden en Nederland, fors afgenomen. Van alle Leidse huishoudens in 2021 met 
zorg en ondersteuning, heeft bijna de helft (49,6%) alleen een Wmo-voorziening (zie Figuur 
11, pagina 18).

Als meest opvallende gegevens in de monitor over de Jeugdzorg, de Wmo en de 
Participatiewet zien wij het volgende:

• Jeugdzorg
In vergelijking met andere middelgrote steden en Nederland heeft Leiden in 
verhouding meer jongeren met jeugdzorg zonder verblijf. Het aandeel jongeren met 
jeugdzorg met verblijf per 1.000 jongeren is in Leiden iets lager ten opzichte van 
andere middelgrote steden en Nederland (figuur 13, pagina 21). In de Leidse regio 
wordt beleidsmatig ingezet op preventie en het voorkomen van duurdere jeugdzorg 
met verblijf.
Het aantal cliënten met jeugdhulp in Leiden is in 2021 met 3% gedaald (tabel 14, 
pagina 26). De gefactureerde kosten zijn daarentegen de afgelopen jaren gestegen 
(tabel 13, pagina 25). De stijging heeft verschillende oorzaken: indexatie; complexere 
casuïstiek (vooral binnen de GGZ), toename van casussen bij het expertteam en 
toename inzet niet-gecontracteerd aanbod (overwegend duurdere zorg).

• Wmo
In 2021 is het aantal inwoners met beschermd wonen gedaald van 930 in 2020 naar 
765 in 2021 (Tabel 19, pagina 32). De afname van cliënten en daaraan gerelateerde 
uitgaven is een gevolg van de openstelling van de Wet langdurige zorg voor cliënten 



Datum 6 december 2022 Gemeente Leiden

Kenmerk Z/22/3427568 

Pagina 3 / 5

met een GGZ achtergrond. Veel van deze cliënten met voorheen een Wmo indicatie 
voor Beschermd Wonen zijn overgegaan naar de Wet langdurige zorg.

• Participatiewet
Het aantal en aandeel huishoudens dat alleen ondersteuning vanuit de Participatiewet 
heeft, is in 2021 fors afgenomen: van 4.555 huishoudens (32,5%) in 2020 naar 2.605 
huishoudens (21,6%) in 2021. In 2020 was een éénmalige toename bij huishoudens 
die een voorziening hebben in het kader van de Participatiewet te zien. De cijfers 
waren toegenomen vanwege de opname van de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (Tozo). De Tozo valt onder bijzondere bijstand en daardoor 
onder de participatiewet.

Sustainable Development Goals
In de monitor sociaal domein 2021 is voor het eerst een verbinding gemaakt met de 
zogeheten sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Op 25 
september 2019 heeft Leiden zich bij de VNG aangemeld als Global Goals gemeente. Leiden 
heeft zich daarmee gecommitteerd aan zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 
Acht van de zeventien SDG’s hebben het meest betrekking op het sociaal domein.
De SDG’s kunnen niet gerealiseerd worden zonder de inzet van gemeenten. Om de bijdrage 
van het sociaal domein beter in beeld te kunnen brengen is in de monitor sociaal domein 2022 
een indicator opgenomen over de sociaal economische status (SES) van de Leidse buurten 
en wijken. De SES indicator is een samengestelde indicator waarin informatie is opgenomen 
over welvaart, onderwijsniveau en arbeidsverleden van inwoners. De SES score laat in één 
oogopslag zien waar in de stad extra aandacht nodig is voor onze inwoners. Aandacht die niet 
in de laatste plaats is ingegeven door de aangetoonde relatie die bestaat tussen de SES score 
en gezondheid. Hoe lager de SES score, hoe slechter de gezondheid van inwoners is. De 
SES scores zijn te vinden op pagina 50 van de monitor.

Deel 2 – Onderzoeksagenda en de monitor als instrument

Onderzoeksagenda
Op de onderzoeksagenda staan de volgende thema’s: 

1. Maatwerk kwetsbare groepen
2. Invloed van jeugdhulptrajecten en activiteiten in werk & inkomen op kinderarmoede
3. Effectiviteit jeugdhulp en interventies t.b.v. meedoen
4. Tijdigheid verstrekkingen voorzieningen Sociaal Domein
5. Barrières voor zorggebruik, ofwel het voorkomen van zorgmijden
6. Eén gezin, één plan en aantal hulpverleners dat wordt ingeschakeld
7. Samenhang jeugdzorg, speciaal onderwijs en voortijdig schoolverlaten

In oktober is het onderzoek naar het eerste thema afgerond. Binnen het thema hebben wij 
specifiek gekeken naar het effect van het stopzetten van de regeling tegemoetkoming zorg. 
Omdat bij de totstandkoming van de onderzoeksagenda is aangegeven om voorbij de cijfers 
te kijken en om het verhaal van gebruikers op te halen, hebben wij gekozen voor een 
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kwalitatief onderzoek. Het onderzoek naar het effect van het stopzetten van de regeling 
tegemoetkoming zorg geeft een goed beeld van de precaire situatie waarin de gebruikers van 
de regeling zitten. Het is iedere maand een worsteling om rond te komen. Het is duidelijk dat 
de doelgroep kosten heeft waar de regeling voor is bedoeld. Het stopzetten heeft de financiële 
situatie verslechterd, maar ook zonder de regeling was bij de meeste respondenten sprake 
van een structureel slechte financiële situatie. Het beschikbaar gestelde bedrag voor de 
regeling kan niet worden gekoppeld aan daadwerkelijk gemaakte meerkosten voor zorg.
Het onderzoeksrapport is als bijlage bij de monitor opgenomen.

In oktober is een start gemaakt met het onderzoek naar het tweede thema. Gezien de 
actualiteit van energiecrisis, inflatie en het moeilijk rond kunnen komen, hebben wij de 
onderzoeksvraag aangescherpt tot een onderzoek naar de effectiviteit en bereik van ons 
beleid rond (kinder)armoede.

Onder regie van ZonMw start een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van jeugdhulp 
waarin regio’s wordt gevraagd onderzoeksvragen in te dienen. Voornemen van de GGD 
Hollands Midden en Holland Rijnland is aan te sluiten bij dit te starten landelijk onderzoek. 
Vanuit de regio biedt het onderzoek een mooie kans de onderzoeksvragen die leven binnen 
het thema effectiviteit Jeugdhulp van de monitor sociaal domein in te dienen..

Het onderzoek naar de thema’s: Tijdigheid verstrekkingen voorzieningen Sociaal Domein / 
Barrières voor zorggebruik, ofwel het voorkomen van zorgmijden / Samenhang jeugdzorg, 
speciaal onderwijs en voortijdig schoolverlaten starten in 2023. Eind 2023 hopen wij u te 
kunnen rapporteren over de onderzoeksagenda als geheel.

Monitor als instrument
Na het vaststellen van het inrichtingsvoorstel zijn verschillende gesprekken gevoerd over het 
gebruik van de monitor als instrument. Over het gebruik is na de behandeling van de monitor 
sociaal domein 2021 de motie ‘Meer grip op het sociaal domein’ (RV 21.0088) aangenomen. 
Voor meer grip op het sociaal domein vraagt de motie de informatiewaarde van de monitor te 
verhogen. Wij hebben de informatiewaarde in de monitor sociaal domein verhoogd door een 
verbinding te maken tussen de uitgaven en de belangrijkste indicatoren (tabel 29, pagina 43). 
De tabel geeft inzicht in veranderingen in de uitgaven over de jaren 2020 en 2021. De 
betekenis van de opname van de tabel voor het gebruik van de monitor als instrument is ons 
inziens nog niet uitgekristalliseerd.

Advies adviesraad sociaal domein
Dat de discussie over het gebruik van de monitor als instrument niet is uitgekristalliseerd heeft 
ook het advies van de adviesraad sociaal domein ons doen beseffen (zie bijlage). 
de Adviesraad vindt De concept monitor sociaal domein 2022 als signaleringsinstrument voor 
verdiepend onderzoek tekortschieten. Ook is de Adviesraad van mening dat de Monitor 
Sociaal Domein de gemeenteraad zou moeten faciliteren in haar controlerende en 
kaderstellende rol in relatie tot het gemeentelijke sociaal domeinbeleid. De documenten uit de 
reguliere budgetcyclus leveren de Raad hiervoor volgens de Adviesraad alleen de ‘hoog over’ 
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informatie op. De monitor sociaal domein 2022 voldoet volgens de adviesraad niet als 
signaleringsinstrument, maar zeker niet als sturingsinstrument.

Vervolg
De uitgebreide en kritische reactie van de adviesraad nemen wij zeer serieus. Het advies 
raakt de kern van de monitor als instrument. Wij zien dat het advies niet afgedaan kan worden 
met een korte schriftelijke reactie. Op korte termijn nodigen we de adviesraad uit voor een 
verdiepend overleg. In het verdiepend overleg nemen we samen met de adviesraad de 
aanbevelingen voor verbeteringen door. Van onze kant is het voornemen ook dieper in te 
gaan over de ontwikkeling van de monitor sinds de start van de decentralisatie van taken in 
2015 en welke overwegingen en dilemma’s een rol hebben gespeeld tijdens het 
verbetertraject in 2019.

Na het gesprek met de adviesraad gaan wij aan de slag met het ontwikkelen van scenario’s 
over de toekomst van de monitor als instrument. Bij het ontwikkelen van de scenario’s 
betrekken wij de relatie met de visie op het sociaal domein (RV 19.0029) en de relatie met de 
budgetcyclus producten (jaarrekening, kadernota en begroting).
Per scenario zullen wij de voor en nadelen in beeld brengen. Over de scenario’s en de 
toekomst van de monitor gaan wij graag met u in gesprek in het voorjaar van 2023.

De monitor sociaal domein 2022 is toegevoegd als bijlage.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris, de Burgemeester,

Bijlagen:
• I - Monitor Sociaal Domein 2022
• II - Onderzoek effect stopzetting regeling tegemoetkoming zorg
• III – Advies adviesraad sociaal domein op monitor sociaal domein 2022
• IV - Advies adviesraad sociaal domein op onderzoek effect stopzetting regeling 

tegemoetkoming zorg


