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Voorwoord

Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) heeft het Sociaal en 
 Cultureel Planbureau (scp) gevraagd deze wet te evalueren. Na de eerste evaluatie 
over de periode 2007-2009 loopt nu de tweede evaluatie over de periode 2010-2012. 
Dit rapport is een onderdeel van deze tweede evaluatie. Het is op verzoek van het scp 
ge schreven door bmc. Dit jaar (2014) zal ook het eindrapport van het scp verschijnen, 
waarin de gegevens uit de deelonderzoeken met elkaar in verband worden gebracht.

De Wmo heeft als belangrijkste doel om mensen te laten participeren in de maatschap-
pij. Mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, kunnen deze verkrijgen via hun 
gemeente. Dit rapport geeft zicht op de gemeentelijke Wmo-uitgaven in 2010: hoeveel 
gaven ze uit en waaraan.

Dit onderzoek is gebaseerd op de gegevens van 37 gemeenten. Wij willen deze gemeen-
ten hartelijk danken voor hun medewerking. Het verzamelen van deze gegevens was 
immers een intensieve klus. Ook bedanken wij de medewerkers van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die gegevens verzamelden over de Wmo-
budgetten die gemeenten ontvangen van het rijk.

Vanwege de omvang van het onderzoek hebben vele medewerkers van bmc hun bijdrage 
geleverd: Barbara Wapstra-van Damme, Lieke Salomé, Nelleke Koppelman-de Bruin, 
Annelieke van den Heuvel, Arthur van der Harg, Babette van der Wiel, Paul Koster, 
Dusjko van den Eijnden, Robin van de Maat, Ben Kloosterboer, Zühal Celik, Volkan 
Atalay, Ischa van Straaten en Naomi Meys. Allen hartelijk dank hiervoor.

Het Wmo-evaluatieonderzoek wordt begeleid door een wetenschappelijke begeleidings-
commissie en een klankbordcommissie. De begeleidingscommissie, ingesteld door 
het scp, wordt gevormd door prof. dr. Evelien Tonkens (voorzitter), dr. Lia van Doorn, 
dr. Katrien Luijkx, prof. dr. Trudie Knijn, dr. Gooitske Marsman, prof. dr. Mirko 
Noordegraaf, drs. Theo Roes, dr. Margo Trappenburg en mr. Marius Oosterom (v ws). 
De klankbordcommissie, ingesteld door het ministerie van v ws, bestaat uit drs. Hans 
Simons (voorzitter), dhr. Eric van den Burg, dhr. Barth van Eeten, dhr. Eric Hisgen, 
prof. dr. Kees Knipscheer, drs. José Manshanden, dhr. Ko Scheele, drs. Bob van der 
Meijden (v ng) en mr. Marius Oosterom (v ws).

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting en conclusies

Onderzoeksopzet
In de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), in opdracht 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws), onderzoekt het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (scp) onder meer hoe gemeenten feitelijk de Wmo uitvoeren, 
welke ondersteuning aan burgers is geboden en welke verschillen er in maatschappelijke 
participatie bestaan tussen mensen met en zonder beperkingen. Onderdeel van deze 
evaluatie is dit onderzoek van bmc naar de gemeentelijke Wmo-gerelateerde inkomsten 
en uitgaven. De centrale onderzoeksvraag is dan ook:

Waaraan besteden gemeenten hun Wmo-budget?
Deze vraag valt uiteen in de volgende deelvragen:
1 Hoe groot is het budget dat gemeenten ontvingen en bestemden voor de 

 ontwikkeling en uitvoering van hun Wmo-beleid in het jaar 2010?
2 Welk bedrag (absoluut en als percentage van de totale Wmo-uitgaven per gemeente) 

gaven gemeenten daadwerkelijk uit aan de ontwikkeling en uitvoering van hun 
 Wmo-beleid?

3 Welke productie is in 2010 gerealiseerd, zo mogelijk en voor zover bij de gemeente 
bekend, uitgesplitst naar specifieke individuele, collectieve en algemene voor-
zieningen?

4 Welke verschillen en overeenkomsten bestaan er tussen gemeenten in de percen-
tuele verdeling van hun Wmo-uitgaven over de uitgavenposten genoemd in vraag 2 en 
 kunnen deze in verband worden gebracht met de productie in 2010?

5 Hoe verhouden de werkelijke gemeentelijke Wmo-uitgaven in 2010 zich tot:
-	 het fictieve Wmo-budget dat de gemeenten voor dat jaar van het rijk hadden 

 gekregen;
-	 het totaal van de Wmo-gerelateerde inkomsten (zie vraag 1);
-	 de begroting van de gemeentelijke Wmo-uitgaven in 2010;
-	 en hoe zijn eventuele discrepanties te verklaren?

De samenvatting is opgebouwd rond deze onderzoeksvragen met verwijzing naar de 
betreffende hoofdstukken in het rapport.

Dit onderzoek biedt een eerste meting van de Wmo-inkomsten en -uitgaven. Bij een 
tweede meting, in het kader van de derde Wmo-evaluatie, valt na te gaan of er ver-
schuivingen optreden van uitgaven voor individuele voorzieningen naar uitgaven voor 
collectieve en algemene voorzieningen en activiteiten. Dit was namelijk een van de 
doelen van de zogenoemde ‘gekantelde werkwijze’ in het gemeentelijk Wmo-beleid. Bij 
de start van dit onderzoek was nog niet duidelijk of de onderzoeksvragen inderdaad te 
beantwoorden waren. In die zin is deze studie ook te beschouwen als een haalbaarheids-
onderzoek.
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Het onderzoek is uitgevoerd onder 37 gemeenten (steekproef ) die representatief zijn 
voor alle Nederlandse gemeenten op de kenmerken vergrijzing, stedelijkheid, regio 
en huishoudens met een laag inkomen. Ook de G32 (netwerk van 34 middelgrote ge-
meenten) zijn evenredig vertegenwoordigd, maar hun absolute aantal in de steekproef 
is klein (drie, waarvan twee centrumgemeenten). Geen van de G4 (de vier grote steden 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) heeft aan het onderzoek deel genomen. 
De resultaten zijn dus met name te generaliseren naar de middelgrote en kleine 
 gemeenten in Nederland; ze geven geen landelijk beeld.

De data zijn verzameld in de periode april-juni 2013. Na de inventarisatiefase in april 
vond de feitelijke dataverzameling plaats in mei en juni. Dit onderzoek bestaat voor een 
groot deel uit deskresearch en onderzoek bij gemeenten van cijfermatig materiaal. Dit is 
aangevuld met interviews met financiële en beleidsmedewerkers van gemeenten. De ge-
meenten in de steekproef hebben gegevens aangereikt uit de grootboeken, jaarverslagen 
en registratiesystemen. In een aantal gevallen hebben onderzoekers ter plaatse gegevens 
uit registratiesystemen gehaald.

Naast de uitvraag bij gemeenten zijn gegevens uit andere onderzoeken en registraties 
gebruikt: gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(bz k) over de rijksbudgetten gerelateerd aan de Wmo, gegevens van het Centraal 
Administratiekantoor (c a k), gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) 
over Informatie voor Derden (Iv3), gegevens uit het scp -voorzieningenonderzoek en 
benchmarkgegevens van sgbo/bmc. De Iv3-gegevens van het cbs zijn alleen gebruikt 
om naar de verhouding tussen uitgavenposten en tussen begrote en werkelijke uitgaven 
te kijken. De Iv3-gegevens zijn niet geschikt voor een betrouwbaar beeld van de absolute 
Wmo-uitgaven van gemeenten.

Afbakening van de Wmo
De Wmo is een participatiewet: maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die 
het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Voor dit onderzoek is 
het cruciaal een afbakening te maken: welke uitgaven nemen we wel en niet mee. Hier-
voor is gemeenten gevraagd wat volgens hen onder de Wmo valt. Zo kwamen we tot de 
volgende afbakening van Wmo-uitgaven:
-	 individuele voorzieningen (hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoers-

voorzieningen, woonvoorzieningen, collectief vervoer);
-	 sociaal-cultureel werk;
-	 ouderenwerk;
-	 mantelzorgbeleid;
-	 vrijwilligersbeleid;
-	 maatschappelijk werk;
-	 Centra voor Jeugd en Gezin;
-	 maatschappelijke opvang, vrouwenopvang;
-	 Wmo-raad.
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Een deel van de uitgaven die wel gerelateerd zijn aan de doelen van de Wmo is ver weven 
met andere beleidsterreinen en daardoor maar in beperkte mate in dit onderzoek mee-
genomen. Het gaat vooral om uitgaven voor leefbaarheid en sociale samenhang en 
 huiselijk geweld.

Deelvraag 1: Hoe groot is het budget dat gemeenten ontvingen en bestemden voor 
de ontwikkeling en uitvoering van hun Wmo-beleid in het jaar 2010? (Hoofdstuk 3)
De financiering voor de Wmo ontvangen gemeenten via verschillende kanalen. 
Het grootste deel is afkomstig van de rijksoverheid, in de vorm van een uitkering uit het 
gemeentefonds. Het gaat om een complex geheel van algemene middelen en specifieke 
uitkeringen die geheel of deels aan de Wmo te koppelen zijn (het ‘fictieve’ Wmo-
budget). Naast de inkomsten vanuit het rijk ontvangen gemeenten inkomsten via de 
eigen  bijdragen van cliënten met een individuele voorziening. Daarnaast ontstaan soms 
inkomsten door de verkoop van hulpmiddelen of terugvordering van persoonsgebonden 
budgetten. Tot slot is het mogelijk dat de provincie bijdraagt aan de uitvoering van de 
Wmo.

De genoemde gelden, behalve provinciale subsidies, zijn niet geoormerkt voor Wmo-
taken. Dat wil zeggen dat gemeenten niet verplicht zijn het geld aan de Wmo te 
besteden. Gemeenten bepalen binnen de eigen begroting zelf welke middelen zij voor de 
Wmo inzetten. Dit kan zowel meer als minder dan het ‘fictieve’ Wmo-budget zijn.

In de 37 steekproefgemeenten bedraagt het totale Wmo-budget in 2010 naar schatting 
€ 411 miljoen; dat is € 286 per inwoner. Het gaat om een optelling van de bedragen die 
ontvangen zijn vanuit het rijk, de provincie en via de gemeente zelf. Veruit het grootste 
deel van het Wmo-budget komt van het rijk (94%).

Tabel S.1

Herkomst van Wmo-budget van de steekproefgemeenten, 2010 (in euro’s; n = 37)

absoluut gemiddeld per inwoner

rijk 388.667.575 271
gemeente 20.080.857 14
provincie 2.553.009 2
totaal 411.311.440 286

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Opvallend is dat de verschillen in inkomsten tussen de steekproefgemeenten sterk 
 samenhangen met stedelijkheid. De meest stedelijke gemeenten ontvangen significant 
meer inkomsten per inwoner dan de minder en minst stedelijke gemeenten. Dit heeft 
met de verdeelsleutel te maken voor de uitkering uit het gemeentefonds.
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Bij de gepresenteerde cijfers moeten we de volgende kanttekeningen plaatsen. Bij een 
deel van de inkomsten vanuit het rijk is moeilijk te achterhalen welk bedrag precies be-
doeld is voor welke taak. We hebben een afbakening gemaakt van taken die in ieder geval 
tot de Wmo lijken te behoren (zie ook hoofdstuk 2). Vervolgens is de bijbehorende uit-
kering uit het gemeentefonds berekend en deels geschat. Voor gemeenten die de Wmo 
breder opvatten kan dit tot een onderschatting van de inkomsten leiden. Daarnaast is 
tijdens de analyse gebleken dat de (deels geschatte) inkomsten per inwoner in de steek-
proef lager liggen dan in heel Nederland. Dit komt mogelijk door het ontbreken van de 
G4, die bepaalde decentralisatie-uitkeringen krijgen. De resultaten geven dan ook geen 
landelijk representatief beeld.

Deelvraag 2: Welk bedrag (absoluut en als percentage van de totale Wmo-uitgaven 
per gemeente) gaven gemeenten daadwerkelijk uit aan de ontwikkeling en 
uitvoering van hun Wmo-beleid? (Hoofdstuk 4)
In de steekproef bedragen de totale Wmo-uitgaven € 323,3 miljoen; dit is € 225 per 
in woner. Het gaat om uitgaven voor taken die vallen binnen de eerder genoemde afba-
kening. Ook hier geldt dat deze afbakening voor sommige gemeenten te ‘krap’ geweest 
kan zijn. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer uitgaven voor veiligheidsbeleid 
deels Wmo-uitgaven zijn (thema sociale samenhang en leefbaarheid), zonder dat dit in 
de uitgaven te herkennen is.

De uitgaven worden doorgaans gesplitst in uitvoerings-en programmakosten. 
Programmakosten bestaan uit de kosten voor voorzieningen en activiteiten. 
Uitvoeringskosten bestaan uit gemeentelijke apparaatskosten, bijdragen aan andere 
gemeenten en gemeenschappelijke organen minus eventuele ontvangsten van andere 
gemeenten voor beleidsontwikkeling en -uitvoering, externe indicatiekosten en overige 
kosten. Onder de overige kosten vallen bijvoorbeeld dienstverlening en onderzoek door 
derden. In de steekproef bedragen de totale uitvoeringskosten € 45,6 miljoen, 14% van 
de uit gaven. Dat is gemiddeld € 32 per inwoner, wat in de steekproef varieert van € 13 tot 
€ 54 per inwoner.

De programmakosten vormen 86% van de totale Wmo-uitgaven. In de steekproef be-
dragen de programmakosten € 278 miljoen; dat is € 194 per inwoner. De uitgaven tussen 
gemeenten variëren van € 135 tot € 313 per inwoner. In de programmakosten zijn de uit-
gaven meegenomen voor de individuele Wmo-voorzieningen, algemene en collectieve 
voorzieningen en informele hulp (o.a. welzijnswerk, maatschappelijk werk, mantelzorg, 
vrijwilligerswerk en diensten bij wonen en zorg), preventieve ondersteuning jeugd 
(o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin), ondersteuning van kwetsbare burgers (o.a. 
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en openbare geestelijke 
gezondheidszorg) en overige uitgaven (zoals ondersteuning van de Wmo-raad).
Figuur S.1 toont de verdeling van de uitgaven over de posten. Er is een tweedeling te 
maken tussen uitgaven voor individuele voorzieningen (hulp bij het huishouden, woon- 
en vervoersvoorzieningen en rolstoelen, inclusief collectief vervoer) die via een beschik-
king verstrekt worden aan burgers (69%) en uitgaven voor voorzieningen en activiteiten 
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waarvoor geen beschikking wordt afgegeven (31%). Veruit de meeste uitgaven betroffen 
in 2010 dus de individuele voorzieningen.

Figuur S.1

Programmakosten van de Wmo in de steekproef naar type uitgaven, 2010 (in procenten; n = 37)

hulp bij het huishouden (46%)

preventieve ondersteuning jeugd (5%)

collectieve voorzieningen en
informele hulp (22%)

woonvoorzieningen, vervoer
en rolstoelen (23%)

ondersteuning van kwetsbare burgers (3%)

algemene en overige uitgaven (1%)

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Deelvraag 3: Welke productie is in 2010 gerealiseerd, zo mogelijk en voor zover 
bij de gemeente bekend, uitgesplitst naar specifieke individuele, collectieve en 
algemene voorzieningen? (Hoofdstuk 5)
Voor de productiegegevens is alleen gekeken naar de individuele voorzieningen, te 
weten hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, rolstoelen, individuele vervoers-
voorzieningen en collectief vervoer. Voor de andere activiteiten en voorzieningen zijn 
geen tussen gemeenten vergelijkbare productiecijfers beschikbaar. De productiecijfers 
worden hierna gebruikt om verschillen in uitgaven tussen gemeenten te duiden en 
kunnen bij een eventuele tweede meting uitwijzen of gemeenten minder individuele 
voorzieningen verstrekken.

Gemiddeld hebben de gemeenten uit de steekproef 29 cliënten met hulp bij het huis-
houden per 1000 inwoners (2,9% van de inwoners). Dit varieert van 19 tot 46 cliënten per 
1000 inwoners. Cliënten ontvangen gemiddeld 160 uur hulp in 2010; dat is ongeveer 3 uur 
per week. Hulp bij het huishouden kan zowel in natura als in de vorm van een persoons-
gebonden budget (pgb) worden verstrekt. In de steekproef heeft gemiddeld 17% van de 
cliënten een pgb. Het aantal nieuwe toekenningen bedraagt gemiddeld 9,2 per 1000 in-
woners. Het merendeel van de nieuwe toekenningen (90%) is in natura, de overige 10% is 
een pgb. De uitgaven per pgb-cliënt liggen hoger dan de uitgaven per cliënt met hulp 
in natura. Dit komt doordat cliënten met een pgb naar verhouding meer uren hulp ont-
vangen. Cliënten met hulp in natura ontvangen in 2010 gemiddeld 141 uur hulp tegen 
220 uur voor cliënten met een pgb.
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Voor woonvoorzieningen zijn er gemiddeld 7 nieuwe toekenningen per 1000 inwoners; 
dit aantal varieert in de steekproef van 1 tot 13. 14% van de woonvoorzieningen is via een 
pgb of financiële tegemoetkoming verstrekt; in de uitgaven is het aandeel groter (27%) 
doordat juist de goedkopere voorzieningen in natura verstrekt worden. Van de woon-
voorzieningen betreft een klein deel (ongeveer 5%) van de nieuwe toekenningen een 
verhuis- en inrichtingskostenvergoeding.

Het aantal nieuw toegekende rolstoelen in 2010 is gemiddeld 4 per 1000 inwoners. 
Het aantal uitstaande rolstoelen bedraagt gemiddeld 13 per 1.000 inwoners (1,3% van de 
inwoners); dit varieert in de steekproef van 3 tot 22. Van de nieuwe toekenningen is maar 
een klein deel verstrekt via een pgb of financiële tegemoetkoming: nog geen 1%.

Onder individuele vervoersvoorzieningen vallen voorzieningen in natura, zoals een 
scootmobiel of speciale fiets, maar ook kilometer- of taxivergoedingen. In de steek-
proef is het aantal nieuwe toekenningen voor individueel vervoer gemiddeld 4,8 per 
1000 inwoners. Het aantal uitstaande individuele vervoersvoorzieningen komt gemid-
deld op 22,1 per 1000 inwoners (2,2% van de inwoners). Het aantal uitstaande individuele 
vervoersvoorzieningen varieert in de steekproef van 3 tot 61 per 1000 inwoners. Van het 
aantal nieuwe toekenningen is 19% een nieuwe toekenning via een pgb of een financiële 
tegemoetkoming.

Naast een individuele vervoersvoorziening hebben de meeste gemeenten een  systeem 
van collectief vervoer. In 2010 waren er gemiddeld per 1000 inwoners 6 nieuwe 
toe kenningen (pashouders) voor collectief vervoer. Het aantal pashouders ligt in ver-
gelijking met het gebruik van de andere individuele voorzieningen erg hoog, gemiddeld 
33 per 1000 inwoners (3,3% van de inwoners). Het kan echter zijn dat mensen wel een 
pas hebben maar er nauwelijks gebruik van maken. Het aantal pashouders varieert in de 
steekproef van 0 tot 64 per 1000 inwoners.

Deelvraag 4: Welke verschillen en overeenkomsten bestaan er tussen gemeenten 
in de percentuele verdeling van hun Wmo-uitgaven over de uitgavenposten 
genoemd in vraag 2 en kunnen deze in verband worden gebracht met de productie 
in 2010? (Hoofdstuk 6)
De Wmo-uitgaven in de steekproef zijn gemiddeld € 225 per inwoner, maar variëren 
 tussen gemeenten van € 157 tot € 330 per inwoner. Gemiddeld geven gemeenten € 137 per 
inwoner uit aan de individuele Wmo-voorzieningen. De verschillen in zowel de totale 
Wmo-uitgaven als de uitgaven aan de individuele voorzieningen per inwoner zijn voor 
bijna de helft te verklaren door de productiecijfers van de individuele voorzieningen. 
Met name de uitgaven aan woonvoorzieningen, collectief vervoer en hulp bij het huis-
houden kunnen goed verklaard worden door het aantal cliënten. Bij de uitgaven voor 
hulp bij het huishouden worden deze meer nog door het aantal geleverde uren bepaald 
dan door het aantal cliënten. Kijken we naar de uren hulp bij het huishouden dan blijkt 
dat deze 87% van de verschillen in uitgaven verklaren. Hogere uitgaven zijn dus vooral 
het gevolg van meer geleverde uren. Slechts 13% kan verklaard worden door verschillen 
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in tarieven en de verhouding tussen goedkopere en duurdere vormen van hulp. Bij rol-
stoelen en individuele vervoersvoorzieningen zijn prijsverschillen mogelijk de oorzaak 
voor het ontbreken van een significante relatie met de productiecijfers. Deze prijs-
verschillen ontstaan door verschil in contracten en door een grote variatie in het soort 
verstrekkingen.

Verschillen in Wmo-uitgaven of uitgaven aan individuele Wmo-voorzieningen per 
 inwoner kunnen, los van productie, voor een klein deel verklaard worden door de mate 
van vergrijzing en het aandeel huishoudens met een laag inkomen in gemeenten. Meer 
vergrijsde gemeenten en gemeenten met meer huishoudens met een laag inkomen heb-
ben hogere uitgaven per inwoner dan hun tegenpolen. De verschillen in Wmo-uitgaven 
per inwoner vertonen geen verband met de mate van stedelijkheid, de regio en het 
inwoneraantal van gemeenten. Eerder zagen we dat verschillen in totale inkomsten per 
inwoner wel sterk samenhangen met stedelijkheid.

In combinatie kunnen de mate van vergrijzing en het aandeel huishoudens met een laag 
inkomen 44% van de verschillen in de totale Wmo-uitgaven per inwoner verklaren en 
53% van de verschillen in uitgaven per inwoner aan individuele Wmo-voorzieningen. 
Een groot deel van de verschillen in uitgaven tussen gemeenten kan dus niet verklaard 
worden uit de verzamelde gegevens. Een mogelijke, niet onderzochte verklaring kan 
zijn dat gemeenten verschillen in de hoogte van de tarieven, prijzen en de omvang van 
de subsidies die zij betalen aan leveranciers en uitvoerders van maatschappelijke on-
dersteuning, maar ook kan de politieke samenstelling van het gemeentebestuur een rol 
spelen in de (beleids)keuzes die gemaakt worden.

Deelvraag 5: Hoe verhouden de werkelijke gemeentelijke Wmo-uitgaven zich tot 
het fictieve Wmo-budget en overige inkomsten? (Hoofdstuk 7)
Gelet op de hiervoor geplaatste kanttekeningen achten wij het niet verantwoord om 
de totale Wmo-inkomsten en -uitgaven van de steekproefgemeenten tegen elkaar af 
te zetten, noch om deze te extrapoleren naar een landelijk beeld. Voor individuele 
voor zieningen is op hoofdlijnen wel een vergelijking te maken tussen inkomsten en 
uitgaven. Het gaat dan om de hulp bij het huishouden en de wrv-voorzieningen (woon-
voorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen). Op dit onderdeel is er nauwelijks 
discussie over de afbakening en zijn er geen signalen voor een onderschatting van 
inkomsten of uitgaven. Wel moet men bedenken dat het niet om geoormerkte budgetten 
gaat. Gemeenten hebben dan ook alle vrijheid om binnen de gemeentelijke begroting te 
schuiven met posten.

Als we de uitgaven aan individuele voorzieningen en een deel van de uitvoeringskosten 
afzetten tegen de inkomsten die gemeenten daarvoor (niet-geoormerkt) ontvangen van 
het rijk plus de inkomsten uit eigen bijdragen, dan blijkt dat de gemeenten in de steek-
proef in 2010 naar schatting 69% van het beschikbare budget voor de wrv-voorzieningen 
hieraan uitgegeven hebben. Voor hulp bij het huishouden ligt dat naar schatting op 
107%. Het verschil zit met name in het feit dat de uitvoeringskosten voor hulp bij het 
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huishouden hoger zijn dan het daarvoor bestemde budget binnen de Wmo-integratie-
uitkering. Voor alle individuele voorzieningen samen bedragen de uitgaven in de 
steekproef 90% van de inkomsten.

Beeldvorming bij gemeenten
In een van de deelonderzoeken van de Wmo-evaluatie gaf twee derde van de gemeenten 
aan dat zij meer uitgeven dan ze van het rijk voor de Wmo als geheel ontvangen (Vonk 
et al. 2013). Onduidelijk is hoe gemeenten deze vraag geïnterpreteerd hebben. Uit voor-
liggend onderzoek komt naar voren dat de meeste gemeenten geen (goed) zicht hebben 
op het fictieve Wmo-budget en dat ook niet kúnnen hebben. Vaak blijkt er verwarring 
te zijn met het budget dat gemeenten voor de hulp bij het huishouden ontvangen. Dit 
deel is wel bekend en wordt regelmatig als het ‘Wmo-budget’ benoemd. Er zijn ook 
gemeenten die het budget niet willen weten; het is immers niet relevant aangezien het 
geen geoormerkte budgetten zijn. Daarnaast hebben we in dit onderzoek gezien dat er 
juist een tekort is op het onderdeel hulp bij het huishouden. De kans is aanwezig dat zo’n 
tekort geprojecteerd wordt op de gehele Wmo.

Begroting versus werkelijke uitgaven
In dit onderzoek zijn alleen de gerealiseerde uitgaven bekeken. Daarbij is bewust 
ge kozen voor onderzoek bij gemeenten zelf, en niet voor gebruik van de Iv3-gegevens 
van het cbs. De vraag of gemeenten meer of minder uitgegeven hebben dan zij zelf 
 hebben begroot, kan indicatief wel beantwoord worden via de Iv3-gegevens. Aan de voor 
de Wmo relevante Iv3-posten is landelijk in 2010 € 316 per inwoner uitgegeven, terwijl 
€ 289 per inwoner begroot was. De gerealiseerde uitgaven zijn landelijk dus 10% hoger 
dan de begrote uitgaven. In de steekproef zijn de gerealiseerde uitgaven (op basis van de 
Iv3-gegevens) ook hoger dan begroot (4%; begrote uitgaven zijn € 256, gerealiseerde uit-
gaven € 265 per inwoner).1 Een verklaring voor het feit dat de werkelijke uitgaven hoger 
zijn dan de begrotingen zou kunnen liggen in een verhoging van de tarieven voor hulp 
bij het huishouden naar aanleiding van de wetswijziging rond de inzet van alfahulpen.

Kanttekeningen bij een tweede meting
Het is goed mogelijk om over bijvoorbeeld 2013 of 2014 een tweede meting van 
de gemeentelijke Wmo-uitgaven uit te voeren, maar het is de vraag of de huidige 
be perkingen in de gemeentelijke registraties dan verholpen zijn. Wel is op een vergelijk-
bare manier als nu een beeld te geven van de ontwikkelingen in de uitgaven (stijgingen, 
dalingen en verschuivingen) voor de taken die wij nu als Wmo-taken hebben aange-
merkt, mits de wijze van registreren van de deelnemende gemeenten ongewijzigd blijft. 
Zolang de precieze omvang van een deel van de Wmo-gelden die gemeenten vanuit het 
gemeentefonds ontvangen onbekend is, zullen de Wmo-inkomsten van gemeenten 
deels geschat moeten worden. Bij de interpretatie van eventuele verschillen in uitgaven 
tussen 2010 en een later jaar moet men rekening houden met factoren die van invloed 
zijn geweest op die ontwikkeling. Het is niet mogelijk geïsoleerd het financiële effect 
van de ‘kanteling’ in beeld te brengen. Sinds 2010 zijn veel gemeenten geconfronteerd 
met tekorten op de begroting. Dit heeft in veel gemeenten geleid tot bezuinigingen in 
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de periode 2011–2013. Ook op het terrein van de Wmo hebben gemeenten bezuinigd, 
zowel op de individuele als op de algemene en collectieve voorzieningen. Bij de indivi-
duele voorzieningen wordt bijvoorbeeld voor meer voorzieningen een eigen bijdrage 
gevraagd ende normtijden voor hulp bij het huishouden zijn in meerdere gemeenten 
bijgesteld (Pons et al. 2013: 22). Ook de voorgenomen korting op het budget voor hulp 
bij het huishouden in 2015 kleurt op dit moment al het beleid en de contracten van 
gemeenten. Daarnaast zijn vaak de subsidies voor algemeen toegankelijke (welzijns)
voorzieningen gekort. In een tweede meting moet men bovendien rekening houden met 
de voor bereidingskosten die gemeenten na 2010 hebben gemaakt voor de  decentralisatie 
van taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (aw bz) en voor andere 
 aangekondigde wijzigingen in de Wmo per 2015.

Bij een tweede meting is het raadzaam de onderzoeksvragen te herformuleren en de 
steekproef uit te breiden met een aantal gemeenten, waaronder in ieder geval enkele 
van de vier grote steden, om zo resultaten te krijgen die te vertalen zijn naar een lande-
lijk beeld. Bij het herformuleren van de onderzoeksvragen is het raadzaam het accent 
te leggen op de vergelijking met 2010 om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de 
 inkomsten en de uitgaven en eventuele verschuivingen binnen de uitgavenposten.

Noot

1 De gerealiseerde uitgaven volgens Iv3 wijken af van de in dit onderzoek verzamelde gegevens, 

 doordat definities net anders kunnen zijn.
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1 Achtergrond en onderzoeksopzet

1.1 Achtergrond

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in 2007 in werking getreden en vormt 
het wettelijk kader voor het lokale beleid van gemeenten. De Wmo kent vier maatschap-
pelijke doelen: (zelf )redzaamheid, maatschappelijke participatie, actief burgerschap/
maatschappelijke inzet en sociale samenhang. Taken op het gebied van de Wmo worden 
sinds 2007 decentraal door gemeenten uitgevoerd. De uitvoering van de Wmo wordt van-
uit verschillende middelen gefinancierd:
-	 gemeentefonds;
-	 provinciale middelen;
-	 inkomsten uit eigen bijdragen;
-	 andere gemeentelijke middelen.

Met uitzondering van de provinciale middelen zijn al deze gelden niet geoormerkt. Dit be-
tekent dat zij ook voor andere doeleinden dan de Wmo aan te wenden zijn.

In de tweede evaluatie van de Wmo, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (v ws) onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) onder meer 
hoe gemeenten de Wmo uitvoeren, welke ondersteuning aan burgers is geboden en welke 
verschillen er in maatschappelijke participatie bestaan tussen mensen met en zonder be-
perkingen. Onderdeel van deze evaluatie is dit onderzoek naar gemeentelijke inkomsten 
en uitgaven die verband houden met de Wmo. Dit vloeit voort uit de volgende onderzoeks-
vraag (uit de tweede Wmo-evaluatie als geheel)1:

Waaraan besteden gemeenten hun Wmo-budget?
Dit onderzoek is een eerste meting van de Wmo-inkomsten en -uitgaven. Bij een tweede 
meting, in het kader van de derde Wmo-evaluatie, valt na te gaan of er verschuivingen 
optreden van uitgaven voor individuele voorzieningen naar uitgaven voor collectieve en 
algemene voorzieningen en activiteiten. Dat is namelijk een van de doelen van de zoge-
noemde ‘gekantelde werkwijze’ in het gemeentelijk Wmo-beleid. Deze werkwijze betekent 
een transformatie in het denken over en behandelen van hulpvragen van burgers, waarbij 
niet de voorziening maar de vraag van de burger centraal staat. Dit gaat gepaard met een 
grotere nadruk op de eigen mogelijkheden van de burger en zijn netwerk en met een 
verschuiving van de inzet van individuele voorzieningen naar algemene en collectieve. 
In de ‘gekantelde’ Wmo-modelverordening die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(v ng) voor gemeenten opstelde, ligt het zwaartepunt op de te behalen resultaten in plaats 
van op voorzieningen en op het zogenaamde ‘gesprek’, een open gesprek waarin samen 
met de persoon die compensatie behoeft een zo volledig mogelijke inventarisatie gemaakt 
wordt van zijn situatie, zijn mogelijkheden en de problemen die om een oplossing vragen. 
Leidend is het te bereiken resultaat. Op basis hiervan wordt bekeken welke mogelijk-
heden er zijn om dit resultaat te bereiken met oplossingen die al voorhanden zijn, zoals 
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eigen mogelijkheden, (wettelijk) voor liggende voorzieningen, algemene voorzieningen, 
algemeen gebruikelijke voorzieningen of collectieve voorzieningen. Daarna wordt dui-
delijk op welke punten nog individuele voorzieningen nodig zijn. Na het gesprek volgt 
 even tueel een aanvraag voor individuele voorzieningen.

Voor de Wmo-evaluatie betekent deze veranderde werkwijze dat het wenselijk is een 
vergelijking te maken tussen de inkomsten en uitgaven voor en na de verschijning van 
de gekantelde modelverordening van de v ng in december 2010. Daarom kijken we naar 
2010, het laatste jaar dat de modelverordening nog niet beschikbaar was. In de derde 
Wmo-evaluatie fungeert onderhavig onderzoek als eerste meting.

Bij de start van het onderzoek was nog niet duidelijk of de onderzoeksvragen inderdaad 
te beantwoorden waren. In die zin is deze studie ook te beschouwen als een haalbaar-
heidsonderzoek.

1.2 Onderzoeksvragen

Onderdeel van de tweede evaluatie van de Wmo is het verkrijgen van inzicht in de 
Wmo-inkomsten en -uitgaven van een zo representatief mogelijke groep Nederlandse 
gemeenten in het jaar 2010. Dat heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen:

Ontvangen en bestemde middelen
1 Hoe groot is het budget dat gemeenten ontvingen en bestemden voor de ontwikke-

ling en uitvoering van hun Wmo-beleid in het jaar 2010?
-	 Hoe groot was het fictieve Wmo-budget dat gemeenten ontvingen (uitkering uit 

het aan de Wmo te relateren deel van het cluster Maatschappelijke Zorg in het 
 gemeentefonds, inclusief de integratie-uitkering huishoudelijke hulp)?

-	 Hoe groot was het bedrag dat gemeenten ontvingen aan subsidies van provincies 
voor het Wmo-beleid?

-	 Welk bedrag ontvingen gemeenten aan eigen bijdragen/betalingen voor 
 individuele Wmo-voorzieningen, huishoudelijke hulp en collectieve vervoers-
voorzieningen (inclusief eigen bijdragen bij pgb’s; exclusief eigen aandelen/ 
betalingen bij  financiële tegemoetkomingen)?

-	 Welke (van de bovengenoemde en eventuele andere) inkomstenbronnen hebben 
gemeenten opgenomen in hun begroting2 voor 2010 en jaarrekening over 2010 
voor het Wmo-beleid en om welke bedragen ging het?

Daadwerkelijke uitgaven
2 Welk bedrag (absoluut en als percentage van de totale Wmo-uitgaven per gemeente) 

gaven gemeenten daadwerkelijk uit aan de ontwikkeling en uitvoering van hun Wmo-
beleid?
- wat waren de kosten voor de Wmo-raad of andere burger/cliëntparticipatie, speci-

fiek Wmo?
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-	 wat waren de uitvoeringskosten, waaronder directe personeelskosten, bijdragen 
aan andere gemeenten en gemeenschappelijke organen minus eventuele ontvangs-
ten van andere gemeenten voor beleidsontwikkeling en uitvoering, externe indica-
tie-, advies- en gesprekskosten (inclusief door de g gd) en overige kosten, waaron-
der dienstverlening en onderzoek door derden?

-	 wat waren de kosten voor voorzieningen en activiteiten op kasbasis, zo mogelijk 
uitgesplitst naar de specifieke voorzieningen en activiteiten?

-	 waren er budgettaire verbindingen met aanpalend beleid, zo ja welke?

Gerealiseerde productie
3 Welke productie is in 2010 gerealiseerd, zo mogelijk en voor zover bij de gemeente be-

kend, uitgesplitst naar specifieke individuele, collectieve en algemene voor zieningen?

Verschillen en overeenkomsten in gemeentelijke Wmo-uitgaven
4 Welke verschillen en overeenkomsten bestaan er tussen gemeenten in de percentuele 

verdeling van hun Wmo-uitgaven over de uitgaveposten genoemd in vraag 2 en kun-
nen deze in verband worden gebracht met de productie in 2010?

Relatie werkelijke gemeentelijke Wmo-uitgaven met fictief Wmo-budget en overige 
inkomsten
5 Hoe verhouden de werkelijke gemeentelijke Wmo-uitgaven in 2010 zich tot:

-	 het fictieve Wmo-budget dat de gemeenten voor dat jaar van het rijk hadden 
 gekregen;

-	 het totaal van de Wmo-gerelateerde inkomsten (zie vraag 1);
-	 de begroting van de gemeentelijke Wmo-uitgaven;
-	 en hoe zijn eventuele discrepanties te verklaren?

1.3 Selectie deelnemende gemeenten en representativiteit

Voor het onderzoek is gezocht naar circa 40 gemeenten (steekproef ) die representatief 
zijn voor alle Nederlandse gemeenten op de volgende kenmerken:
– mate van stedelijkheid;
– mate van vergrijzing;
– geografische spreiding.
Bovendien is gestreefd naar een representatieve verdeling van al dan niet G32-gemeenten 
(netwerk van de 34 grootste gemeenten).
Eind 2012 heeft het scp 63 gemeenten benaderd die eerder al deelnamen aan een 
be grotingsonderzoek. Het gaat om een representatieve groep van gemeenten die heb-
ben deelgenomen aan onderzoek van onderzoeksbureau Cebeon in het kader van de 
herijking van het gemeentefonds (Cebeon 2011). Zij zijn benaderd met een e-mail, waarin 
ook werd gevraagd of zij toestemming wilden geven voor hergebruik van begrotings-
gegevens die zij eerder aan Cebeon hadden geleverd. Begin 2013 is per e-mail een herinne-
ring verstuurd. Van de 63 gemeenten, waaronder de G4 (de vier grote steden Amsterdam, 
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 Rotterdam, Den Haag en Utrecht), hebben in deze fase 24 gemeenten medewerking toe-
gezegd. Aanvullend hierop heeft bmc andere gemeenten benaderd voor deelname.
Van de 24 al deelnemende gemeenten is bekeken hoe zij verdeeld zijn over de genoemde 
criteria en is bepaald welke typen gemeenten nog geworven dienden te worden. Boven-
dien is bekeken of de verdeling van gemeenten met veel of juist weinig huishoudens 
met een laag inkomen overeenkomt met de landelijke verdeling. Het werd vooral van 
belang geacht om voldoende gemeenten met een hoog percentage lage inkomens in de 
 steekproef te hebben. Deze groep bleek voldoende vertegenwoordigd.

Voor de aanvullende werving heeft het de voorkeur gehad gemeenten te benaderen 
waarvan al gegevens beschikbaar waren uit eerder onderzoek, zodat de onderzoekslast 
voor gemeenten zoveel mogelijk beperkt bleef. Op basis van genoemde criteria is per 
categorie een overzicht gemaakt van mogelijk te werven gemeenten. Daarbij is in eerste 
instantie de voorkeur gegeven aan de gemeenten die meegewerkt hebben aan het eer-
der genoemde begrotingsonderzoek, maar nog niet op het deelnameverzoek van het 
scp hadden gereageerd. Vervolgens is gekeken naar gemeenten waarvan al gegevens 
beschikbaar waren vanuit de Benchmark Wmo van sgbo/bmc en/of het scp-voor-
zieningenonderzoek.3 Pas als laatste zijn gemeenten gebeld waarvan nog geen gegevens 
voorhanden waren.Voor het benaderen en werven van gemeenten door bmc is gericht 
telefonisch contact gezocht met het afdelingshoofd of de beleidsmedewerker Wmo. 
Telefonisch is uitgelegd wat het doel is van het onderzoek en welke inspanning van de 
gemeente verwacht werd. Benadrukt is dat de ontvangen gegevens van gemeenten strikt 
vertrouwelijk behandeld worden en dat het scp de databestanden van dit onderzoek 
ontvangt. Bovendien is toestemming gevraagd voor het gebruik van gegevens die al bij 
bmc of het scp beschikbaar zijn vanuit eerdere onderzoeken. Verder is gesproken over 
de beschikbaarheid van gegevens over 2010. Gemeenten waar op voorhand duidelijk 
was dat de gegevens beperkt beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door veranderingen in het 
 registratiesysteem, zijn niet in het onderzoek betrokken.
Om de medewerking aan het onderzoek te vergroten is bij de werving toegezegd dat 
alle deelnemende gemeenten ook een rapportage ontvangen met hun eigen gegevens 
 afgezet tegen de andere gemeenten in de steekproef.

Respons
Van de 63 gemeenten die het scp in december 2012 heeft aangeschreven met het verzoek 
tot medewerking, hebben aanvankelijk 24 gemeenten dit toegezegd en vijf geweigerd. 
Aanvullend hierop zijn 38 gemeenten benaderd. Hiervan hebben zeventien gemeenten 
medewerking toegezegd en dertien geweigerd. Met acht gemeenten is geen contact 
geweest met de juiste medewerker of is het verzoek intern uitgezet, maar is daarop niet 
gereageerd. Deze gemeenten zijn vervolgens niet actief teruggebeld omdat het gewenste 
aantal deelnemende gemeenten in de betreffende categorie bereikt was.
De voornaamste reden van niet-deelname was gebrek aan capaciteit. Het betrof veelal 
kleine gemeenten met een kleine staf, die voor een groot deel in beslag werd geno-
men door de voorbereiding op de aangekondigde uitbreidingen van het takenpakket 
van gemeenten.4 Voor dit onderzoek kon geen tijd vrijgemaakt worden. Daarnaast 
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speelde mee dat enkele gemeenten sinds 2010 te maken hebben gehad met ambtelijke 
 wisselingen of veranderingen in de registratie, waardoor onvoldoende betrouwbare 
gegevens beschikbaar waren.
Met de 41 gemeenten die wilden meedoen zijn gesprekken gevoerd over onder meer de 
beschikbaarheid van gegevens. Na deze gesprekken zijn twee gemeenten afgevallen van-
wege beperkte beschikbaarheid van gegevens. Na de gegevensverzameling is besloten 
nog twee gemeenten buiten beschouwing te laten. De data van deze gemeenten waren 
incompleet en inconsistent, waardoor het niet mogelijk was een totaalbeeld te ver-
krijgen van de Wmo-uitgaven. Uiteindelijk zijn de cijfermatige gegevens van 37 gemeen-
ten in het onderzoek verwerkt. Voor de kwalitatieve analyse (zie § 1.5) is ook gebruik 
gemaakt van de gegevens van de gemeenten met incomplete data (dus 39 gemeenten in 
totaal).

Representativiteit
In 2010 heeft Nederland 431 gemeenten; hiervan zijn er 37 in dit onderzoek betrokken 
(9%). Waar we verwijzen naar een steekproefaantal (n), gaat het altijd om het aantal 
gemeenten. Op 1 januari 2010 woonden er in alle 431 gemeenten in totaal 16,6 miljoen 
inwoners. In de steekproef van 37 gemeenten zijn dat 1,4 miljoen inwoners (9%).

Per achtergrondkenmerk zien we in tabel 1.1 de verdeling van de steekproef van 
37 gemeenten en alle gemeenten (431) in 2010. Bij vergrijzing is er een kleine onder-
vertegenwoordiging van de meest vergrijsde gemeenten. Bij stedelijkheid is er een 
kleine ondervertegenwoordiging van de minst stedelijke gemeenten en een kleine 
over vertegenwoordiging van de matig stedelijke gemeenten zichtbaar. Bij de regio-
nale verdeling zit een kleine ondervertegenwoordiging van gemeenten uit het westen 
en een kleine oververtegenwoordiging van gemeenten uit het oosten van Nederland. 
De steekproef van gemeenten is representatief voor de (middel)grote steden (de G32), 
met uitzondering van de vier grootste steden, aangezien deze geen onderdeel uitmaken 
van de steekproef.
Voor alle genoemde kenmerken is de afwijking van de steekproef ten opzichte van de 
populatie niet statistisch significant.5 Op de afzonderlijke kenmerken stedelijkheid, 
gemeentegrootte, vergrijzing, regio en het aandeel huishoudens met een laag inkomen 
is de steekproef dus representatief. Toch is voorzichtigheid geboden bij de extra polatie 
van de resultaten naar heel Nederland. Op combinaties van factoren (bijvoorbeeld 
kleine, niet stedelijke, sterk vergrijsde gemeenten in het noorden) is namelijk niet 
gekeken naar de representativiteit en het is vrijwel zeker dat voor die combinaties de 
steekproef niet volledig representatief is. Daarnaast geldt dat slechts drie G32-gemeen-
ten hebben deelgenomen aan het onderzoek en geen enkele G4-gemeente. Tijdens de 
analyse is gebleken dat waarschijnlijk mede hierdoor de steekproef niet volledig repre-
sentatief is voor de totale uitkering die gemeenten voor Wmo-taken ontvangen uit het 
 gemeentefonds.
Een van de redenen voor niet volledige representativiteit is het feit dat besloten is maxi-
maal 40 gemeenten te onderzoeken.6 Met dit aantal is het niet mogelijk om een steek-
proef te krijgen met op elk kenmerk een representatief aantal gemeenten. Daarnaast 
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had een aantal gemeenten (24) al in 2012 medewerking toegezegd aan het scp zonder dat 
naar representativiteitseisen is gekeken. Tot slot moesten de geselecteerde gemeenten 
ook bereid zijn mee te werken en in staat zijn de benodigde gegevens (tijdig) aan te leve-
ren.7 De grootste gemeenten (G4) zijn daardoor niet in de steekproef terechtgekomen. 
Daarnaast zitten in sommige categorieën maar weinig gemeenten, waardoor het selec-
teren van geen enkele gemeente zorgt voor een ondervertegenwoordiging, terwijl het 
selecteren van één gemeente (door de kleine aantallen) procentueel weer zorgt voor een 
oververtegenwoordiging.

Tabel 1.1

Verdeling van de steekproef (n = 37) en de populatie (n = 431) naar achtergrondkenmerken, 2010  

(in aantallen en in procenten)

kenmerk
steekproef 
aantal

steekproef 
%

populatie 
aantal

populatie 
%a

percentage huishoudens met lage inkomens
≤ 4,42 11 30 144 33
4,42–6,0 13 35 140 32
≥ 6,0 13 35 147 34

vergrijzing in % 65-plussers
≤ 15,06 13 35 144 33
15,07-17,15 13 35 144 33
≥ 17,16 11 30 143 33

mate van stedelijkheid8

(zeer) sterk stedelijk 7 19 76 18
matig stedelijk 8 22 82 19
weinig/niet stedelijk 22 59 273 63

regio
Noord-Nederland 5 14 66 15
Oost-Nederland 9 24 87 20
West-Nederland 14 38 176 41
Zuid-Nederland 9 24 102 24

grote gemeenten
geen G32 of G4 34 92 395 92
G32 3 8 32 7
G4 0 0 4 1

a Percentages tellen niet altijd op tot 100 door afrondingsverschillen.

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

1.4 Dataverzameling

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode april-juni 2013. Het onderzoek is 
uitgevoerd in twee fasen, de inventarisatiefase en de fase van verzameling van gemeen-
telijke gegevens.
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In de inventarisatiefase zijn centrale databronnen geraadpleegd, zoals die van het 
Centraal Administratiekantoor (c a k), het scp, het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs), en sgbo/bmc (zie § 2.3), zowel voor de geselecteerde gemeenten als voor alle 
Nederlandse gemeenten. Hiermee is in beeld gebracht welke gegevens al beschikbaar 
zijn op landelijk en gemeentelijk niveau. Bovendien zijn in deze fase gesprekken gevoerd 
met dertien gemeenten om zicht te krijgen op de beschikbaarheid van gegevens en de 
budgettaire verbindingen met andere terreinen. Aan het einde van de inventarisatie-
fase is bepaald welke gegevens op welk detailniveau zouden worden verzameld en 
 geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een definitieve checklist voor de verzameling van 
het cijfer materiaal (zie bijlage B). Vervolgens is in de tweede fase onderzoek gedaan bij 
de hiervoor beschreven steekproef.

De tweede fase van het onderzoek bestond voor een groot deel uit deskresearch en 
onderzoek ter plaatse van cijfermatig materiaal. Dit is aangevuld met interviews met fi-
nanciële en beleidsmedewerkers van gemeenten. De dataverzameling is gestart met een 
interview met de gemeente. In dit gesprek is een toelichting gegeven op het onderzoek 
en is met de gemeente verkend welke gegevens beschikbaar zijn en welke afbakening 
en categorisering van de uitgaven voor de Wmo logisch zijn. Dit gesprek was van belang 
om de cijfermatige gegevens op de juiste manier te kunnen verwerken. Een belangrijk 
onderscheid is bijvoorbeeld of bepaalde kosten niet gemaakt zijn, onbekend zijn of niet 
uit te splitsen zijn.
Het verzamelen van het cijfermatige materiaal is een samenwerking geweest tussen de 
onderzoekers en de gemeenten. De gemeenten in de steekproef hebben in gesprekken, 
telefonisch en via e-mail gegevens aangereikt die door de onderzoeker verwerkt zijn. 
De gegevens zijn afkomstig uit de grootboeken, gemeentelijke jaarverslagen en gemeen-
telijke registratiesystemen. In een aantal gevallen hebben onderzoekers ter plaatse 
gegevens uit registratiesystemen gehaald. Naast de cijfermatige gegevens zijn ook toe-
lichtingen en opmerkingen bij deze gegevens verzameld. Deze zijn gebruikt in de contro-
lefase en voor de duiding van de resultaten.

Controle en opschoning van de data
De data zijn op meerdere momenten in het proces gecontroleerd. De eerste controle is 
gedaan door de onderzoekers die de checklist invulden: zijn de aangeleverde gegevens 
volledig en logisch op basis van het gesprek met de gemeente? De tweede controle vond 
centraal plaats, na de verzameling van alle gegevens, en betrof een controle op volledig-
heid, consistentie en uitschieters. Hiervoor zijn ook waarden berekend per inwoner. 
In deze fase lag de nadruk op de controle van de volledigheid van de data. Naar aan-
leiding hiervan is wederom contact met gemeenten gezocht en zijn de overzichten per 
gemeenten verder ingevuld en aangepast. In dit stadium zijn de ingevulde overzichten 
ook ter controle bij de gemeenten teruggelegd.
Vervolgens vond een centrale derde controle plaats. De bestanden van de 37 gemeenten 
zijn per vraag doorlopen. Na deze controle zijn vragen, waar mogelijk, weer terug gelegd 
bij de gemeenten of is de toegestuurde informatie opnieuw geraadpleegd. In deze 
controleronde lag de focus vooral op de juistheid van de aangeleverde gegevens en op 
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eventuele ontbrekende gegevens die nodig waren om de totale Wmo-uitgaven in beeld te 
krijgen. Gemeenten konden niet altijd de gevraagde uitsplitsingen aanleveren. Om toch 
zicht te krijgen op de totale Wmo-uitgaven zijn soms posten samengenomen.
In deze fase van het onderzoek (halverwege 2013) werd het echter lastiger om nog 
ge gevens van gemeenten te verkrijgen. Ten eerste vanwege de vakantieperiode en ten 
tweede vanwege ‘onderzoeksmoeheid’. Een aantal gemeenten gaf in deze fase aan er al 
voldoende tijd in gestoken te hebben of andere prioriteiten te moeten stellen. Ten derde 
bleken gegevens soms gewoon niet voorhanden (het werd niet geregistreerd of gegevens 
over 2010 waren niet meer bekend, bijvoorbeeld door personeelswisselingen of lang-
durige ziekte van medewerkers). De dataset die uiteindelijk is ontstaan is gebruikt als 
bronbestand.
Vervolgens zijn de data opnieuw opgeschoond en gecontroleerd op ontbrekende waar-
den en consistentie tussen gegevens. Waar nodig zijn opnieuw het ingevulde bestand, de 
toelichtingen en toegestuurde gegevens en documenten van gemeenten bekeken. Bij-
voorbeeld om te bepalen of een ontbrekende variabele daadwerkelijk een missing is of dat 
er op dat onderdeel geen uitgaven waren. Met een aantal gemeenten is wederom tele-
fonisch of per e-mail contact gezocht. Extreem uitschietende waarden zijn ver wijderd. 
Wat extreem is, verschilt per variabele; dat is afhankelijk van de spreiding maar ook van 
de inhoud, bijvoorbeeld de vraag of het mogelijk is dat bepaalde kosten niet gemaakt 
worden.

Ontbrekende waarden (missings)
Het was niet altijd mogelijk om voor alle gemeenten alle gegevens te verzamelen. Regel-
matig kwam het voor dat de uitgaven voor een post onbekend waren of dat bepaalde 
uitsplitsingen niet gemaakt konden worden. Ook extreme waarden die verwijderd zijn, 
zorgen voor ontbrekende waarden in de dataset. Er zijn twee vervolgacties ondernomen. 
Items waar een groot deel van de gemeenten de gegevens niet kon invullen zijn buiten 
beschouwing gelaten. Waar dit van toepassing is, vermelden we dat. Ten tweede hebben 
we een aantal ontbrekende waarden geschat (zie bijlage C). Het schatten van waarden is 
alleen gedaan voor de uitgavenvariabelen, zodat per gemeente in ieder geval (bij benade-
ring) in beeld was wat de totale Wmo-uitgaven in 2010 waren.

1.5 Analyse

Bij de analyse en rapportage zijn alle, ook de niet geheel ingevulde, bestanden mee-
genomen. Hierdoor kan het aantal gemeenten per (uitgesplitst) onderwerp verschillen. 
Wanneer we spreken over een percentage van gemeenten, is dit altijd het percentage 
van de gemeenten waarvoor de betreffende gegevens beschikbaar zijn. Indien het aantal 
gemeenten per onderdeel/vraag varieert, is deze variatie weergegeven in de figuren en 
tabellen. Bij de analyse van de verschillen in uitgaven tussen gemeenten (hoofdstuk 6), 
zijn ook geschatte waarden meegenomen, aangezien slechts een klein deel van de totale 
uitgaven een geschatte waarde is.
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De analysefase bestaat uit twee onderdelen: de analyse van de kwalitatieve data en de 
 analyse van de kwantitatieve data.

Kwalitatief
De kwalitatieve data komen voort uit de interviews en de ingevulde checklists, waarin 
bijvoorbeeld informatie over manieren van begroten en toedelen van kosten is 
 opgeslagen, evenals inhoudelijke duiding van bepaalde uitgaven.
In dit onderzoek zijn de kwalitatieve data op twee manieren gebruikt. Ten eerste voor de 
controle van de data en ten tweede voor de duiding van de resultaten. Een groot deel van 
de kwalitatieve data had betrekking op de beschikbaarheid van gegevens en de afbake-
ning van de Wmo. Deze zijn aan het eind van de inventarisatiefase gebruikt om de defini-
tieve checklist vast te stellen.

Kwantitatief
Bij de analyse van de kwantitatieve gegevens uit de database hebben we de volgende 
stappen doorlopen:
1 datapreparatie;
2 data-analyse - beschrijvende statistiek;
3 data-analyse - verklarende statistiek.

We gebruiken beschrijvende statistieken (zoals frequentieverdelingen) voor de weer-
gave van percentages in tabellen. Verschillen tussen gemeenten zijn, afhankelijk van 
het meetniveau van de vraag, getoetst door middel van chi-kwadraattoetsen (nominaal 
meetniveau), t-toetsen (interval meetniveau), correlaties of lineaire (meervoudige) 
regressie (continue variabele). Getoetst is met een betrouwbaarheidsinterval vanaf 
90%. Bij de beschrijving van de resultaten vermelden we alleen statistisch significante 
verschillen van enige omvang. Alleen wanneer bij één vraag is getoetst voor meerdere 
verschillen, geven we zowel de significante als de niet-significante verschillen weer.

Noten

1 Zie bijlage A voor een overzicht van de deelonderzoeken en onderzoeksvragen.

2 Later in het onderzoek is besloten de begrotingen niet te gebruiken (zie § 2.3).

3 In zowel de Benchmark Wmo als het voorzieningenonderzoek zijn van een groot aantal gemeenten 

gegevens verzameld over aantallen en uitgaven aan Wmo-voorzieningen. Het voorzieningen-

onderzoek is een deelonderzoek van de Wmo-evaluatie door het scp. De Benchmark Wmo wordt 

uitgevoerd door bmc (voorheen sgbo). Gemeenten kiezen zelf al dan niet deel te nemen aan deze 

onderzoeken.

4 Het betreft de taken waarvan de rijksoverheid heeft aangekondigd dat deze in het kader van de 

 nieuwe Jeugdwet, de nieuwe Participatiewet en de uitgebreide Wmo in de komende jaren bij ge-

meenten  worden belegd (t k 2012/2013a).

5 Dit is getoetst door middel van een proportion test op zowel het aandeel gemeenten dat bij een gege-

ven categorie van het kenmerk in de steekproef is opgenomen, als op de verdeling van de aantallen 

over de categorieën in de steekproef en de populatie.
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6 Het maximum van 40 gemeenten was een budgettaire randvoorwaarde bij dit onderzoek.

7 In twee van de geselecteerde grote steden was de tijdige beschikbaarheid van gegevens problema-

tisch doordat een deel van de Wmo de verantwoordelijkheid is van de deelgemeenten of stadsdelen.

8 In stedelijkheidscategorieën van het cbs, 2010.



afbakening en beschikbare gege vens

29  

2 Afbakening en beschikbare gegevens

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in twee fasen, die elkaar gedeeltelijk hebben 
overlapt. We zijn gestart met de inventarisatiefase om daarna de feitelijke data-
verzameling te doen. De inventarisatiefase kende twee vragen:
1 Wat behoort tot de Wmo en hoe bakenen we dit af in dit onderzoek?
2 Welke gegevens zijn beschikbaar bij gemeenten?

Op basis van de uitkomsten van de inventarisatiefase is in samenspraak met het scp het 
onderzoek afgebakend. Dit heeft geresulteerd in een definitieve checklist voor de ver-
zameling van de gegevens bij de gemeenten. Daarnaast heeft in de inventarisatiefase ook 
een verkenning plaatsgevonden van andere bronnen: welke gegevens zijn al beschikbaar 
uit andere onderzoeken en kunnen deze gebruikt worden?

In dit hoofdstuk komen de diverse bevindingen uit de inventarisatiefase en een deel van 
de dataverzameling, voor zover ze niet over de feitelijke uitgaven gaan, aan bod. Ook de 
keuzes die naar aanleiding van de inventarisatiefase gemaakt zijn, komen aan de orde.

2.1 Wat behoort tot de Wmo?

De Wmo is een participatiewet: maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die 
het mensen mogelijk maakt om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld 
met mantelzorgondersteuning of welzijnsactiviteiten, maar ook met goede informatie 
en advies, opvoedondersteuning en huishoudelijke hulp. Het begrip maatschappelijke 
ondersteuning is in de Wmo uitgewerkt in negen prestatievelden (De Klerk et al. 2010: 
27-28):
1  sociale samenhang: het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van 

dorpen, wijken en buurten;
2  jeugdpreventie: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen 

met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
3  cliëntondersteuning: het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4  vrijwilligers en mantelzorg: het ondersteunen van mantelzorgers, daaronder begre-

pen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet 
kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers;

5  participatie gehandicapten: het bevorderen van de deelname aan het maatschappe-
lijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of 
een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;

6  voorzieningen: het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of 
een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem 
ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren 
of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
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7  huiselijk geweld en opvang: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder 
vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand 
uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;

8  openbare geestelijke gezondheidszorg: het bevorderen van openbare geestelijke ge-
zondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;

9  verslavingsbeleid: het bevorderen van verslavingsbeleid.

Het ministerie van v ws geeft de kaders aan waarbinnen elke gemeente haar eigen beleid 
kan maken. In de praktijk is de Wmo in veel gemeenten niet rond de prestatievelden 
georganiseerd. Er is immers grote overlap met andere taakvelden; denk aan veiligheid, 
openbare ruimte, wonen, gezondheid, onderwijs en sport. Iedere gemeente maakt eigen 
keuzes voor de indeling van de gemeentelijke organisatie en vervolgens van de  begroting 
en jaarrekening. We hebben gemeenten gevraagd wat zij vinden dat tot de Wmo be-
hoort. In de praktijk bleken de meeste gemeenten redelijk op één lijn te zitten. Wat valt 
in ieder geval onder de Wmo?
-	 individuele Wmo-voorzieningen (hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoers-

voorzieningen, woonvoorzieningen, collectief vervoer);
-	 sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk en diensten bij wonen en zorg;
-	 ouderenwerk;
-	 mantelzorgbeleid;
-	 vrijwilligersbeleid;
-	 maatschappelijk werk;
-	 centra voor jeugd en gezin;
-	 openbare geestelijke gezondheidszorg;
-	 maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid;
-	 de Wmo-raad.

Meest opvallend was dat vrijwel alle gemeenten het Centrum voor Jeugd en Gezin 
 expliciet onder de Wmo scharen en de schuldhulpverlening niet. Sport, wijkgericht 
werken en bewonersinitiatieven worden door de respondenten vaak onder de Wmo 
geschaard, maar blijken vervolgens organisatorisch en op de gemeentelijke begroting 
niet onder de Wmo te vallen. Behalve dat de definitie van de Wmo dus tussen gemeenten 
verschilt, is er ook binnen gemeenten verschil van mening. Het gaat dan om de thema’s:
-	 huiselijk geweld;
-	 wijkaanpak, wijkgericht werken, buurtcoaches, wijkbudget ;
-	 bewonersinitiatieven, buurtverenigingen, buurthuizen;
-	 buurtvaders;
-	 sport;
-	 speeltuinbeleid;
-	 peuterspeelzalen;
-	 alcoholverslaving;
-	 schoolmaatschappelijk werk;
-	 onderwijsachterstanden, leerplicht, verzuim;
-	 schuldhulpverlening;
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-	 reguliere en aanvullende taken van de g gd (onderscheid openbare geestelijke ge-
zondheidszorg en jeugdgezondheidszorg kunnen hier onderdeel van uitmaken).

We zien een duidelijke relatie tussen het thema veiligheid en de Wmo. Huiselijk geweld 
en problematiek met jongeren worden vaak aangepakt vanuit het veiligheidsbeleid van-
wege de connectie met criminaliteit en onveiligheidsgevoelens bij burgers. De aanpak 
is vervolgens vaak multidisciplinair, door de complexiteit van de onderliggende proble-
men. Vervolgens wordt gewerkt met aparte subsidies of projecten om hier verandering in 
te brengen. Denk ook aan de ‘krachtwijken’ van oud-minister Vogelaar.

Voor dit onderzoek is in overleg met het scp en het ministerie van v ws besloten de 
thema’s in de eerste opsomming mee te nemen. Voor de bewonersinitiatieven is dit ook 
geprobeerd, voor zover ze aan de Wmo te relateren zijn. Deze gegevens bleken echter 
slechts in 68% van de gemeenten voorhanden te zijn, waardoor later alsnog besloten is 
deze post niet mee te nemen. De overige thema’s vallen in dit onderzoek niet onder de 
Wmo. De belangrijkste reden is de financiële verwevenheid met andere gemeentelijke 
uitgaven. Dit betekent dat mogelijk sprake is van een te krappe definitie en daarmee 
onderschatting van de Wmo-uitgaven. Met name bij het thema leefbaarheid en sociale 
samenhang komt dit in de uitgaven maar beperkt terug, terwijl het wel een expliciet 
prestatieveld van de Wmo is. Het is echter ook onderdeel van andere beleidsterreinen, en 
investeringen in bijvoorbeeld de groenvoorziening, speeltuinen en de openbare ruimte 
kunnen meerdere doelen tegelijk dienen (zoals veiligheid, leefbaarheid, toegankelijk-
heid, toerisme, economie). Zoals uit dit onderzoek blijkt, maken de gemeenten voor 
dergelijke investeringen vaak geen toerekening naar de Wmo.1 Als we kijken naar de 
omschrijving van de prestatievelden, dan ontbreekt in de gekozen afbakening tevens het 
thema huiselijk geweld.

2.2 Welke gegevens zijn beschikbaar bij gemeenten?

In de inventarisatiefase is naast de afbakening gekeken naar de beschikbaarheid van 
gegevens. De ervaring uit eerdere onderzoeken leert dat productie (aantallen) en uit-
gaven op verschillende wijzen geregistreerd worden. Dit beeld werd in de gesprekken 
met gemeenten bevestigd. Daarom hebben we de ambitie om productiecijfers (aantal 
cliënten of voorzieningen) over de hele breedte van de Wmo te verzamelen losgelaten. 
Verder bleek dat hoe gedetailleerder we de gegevens wilden verzamelen, hoe lastiger het 
werd. Met name bij de uitgaven verschillen gemeenten in de wijze van boeken. Bij de 
daad werkelijke verzameling van de gegevens werd pas echt duidelijk welke gegevens 
voorhanden zijn. We liepen er bijvoorbeeld al snel tegenaan dat 2010 redelijk lang gele-
den is. Door personeelswisselingen of veranderde registratie was het soms lastig om de 
gegevens nog exact terug te halen. In deze gevallen zijn minder gedetailleerde gegevens 
verzameld.
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Uitgavencijfers
De posten waarop kosten voor specifieke Wmo-activiteiten geboekt worden verschillen 
per gemeente. Wel is inzichtelijk wat de Wmo-uitgaven zijn, maar deze zijn niet overal op 
dezelfde wijze gespecificeerd en geclusterd. In dit onderzoek ligt de focus op het in beeld 
krijgen van de totale Wmo-uitgaven. Vanwege de verschillen in specificatie is besloten 
om binnen de programmakosten zes thema’s te benoemen voor de gegevensverzame-
ling. Binnen de thema’s kunnen verschillende definities en clusteringen aan de orde 
zijn; daarmee is bij de dataverzameling en -verwerking rekening gehouden. Bij verdere 
uitsplitsing van de gegevens (in hoofdstuk 4 en 5) kan het aantal respondenten dan ook 
kleiner zijn dan 37 gemeenten. We onderscheiden de volgende hoofdthema’s:
1 uitvoeringskosten (personeelskosten en externe indicatiekosten);
2 programmakosten, uitgaven aan:

-	 individuele voorzieningen (rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzienin-
gen, hulp bij het huishouden);

-	 algemene/collectieve voorzieningen en informele hulp (sociaal-cultureel werk, 
maatschappelijk werk, mantelzorg, vrijwilligers, diensten bij wonen en zorg);

-	 ondersteuning kwetsbare burgers (OGGz, vrouwenopvang, maatschappelijke 
 opvang);

-	 Centrum voor Jeugd en Gezin;
-	 overige Wmo-gerelateerde uitgaven (onder andere Wmo-raad);

3 inkomsten (eigen bijdragen, subsidie van de provincie).

De rijksinkomsten zijn niet via de gemeenten verzameld aangezien gemeenten niet over 
die gegevens beschikken. De kosten voor beleidsparticipatie specifiek voor de Wmo 
(zoals de Wmo-raad) zijn in dit onderzoek onder de programmakosten geschaard.
Met name bij de ‘algemene/collectieve voorzieningen en informele hulp’ en de ‘onder-
steuning van kwetsbare burgers’ is de variatie in registratie groot. Bijvoorbeeld doordat 
in de ene gemeente de welzijnsinstelling een lumpsumbudget krijgt en daar zowel het 
sociaal-cultureel werk, de ondersteuning van mantelzorgers en de maaltijddienst van 
financiert, terwijl in een andere gemeente sociaal-cultureel werk en vrijwilligerswerk 
onder dezelfde subsidie vallen.
Na intensieve controle van de data is een goed gevulde dataset ontstaan met in ieder 
geval voor alle gemeenten in de steekproef uitgaven op het niveau van de boven-
genoemde thema’s. In een aantal gemeenten was de dataset bijna compleet en is 
 besloten een schatting te maken van een of enkele onderdelen (zie bijlage C).

Productiecijfers
Over de productie is het veel lastiger om eenduidige gegevens boven tafel te krijgen 
die bovendien relevant zijn voor de uitgaven. Ten eerste doordat gemeenten verschil-
lende gegevens registreren of in de verantwoording bij de uitvoerende partij opvragen. 
Ten tweede doordat niet aan alle uitgavenposten aantallen te koppelen zijn. Denk 
aan inlooppunten, jongerenwerkers in de wijk en preventieve activiteiten. Daarnaast 
wordt maatschappelijke opvang vaak regionaal uitgevoerd, waardoor het lastig is 
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 gemeentelijke cijfers te verzamelen. In overleg met het scp is daarom afgezien van het 
verzamelen van productiecijfers voor andere producten dan individuele voorzieningen.
Voor de individuele voorzieningen is het geen probleem productiecijfers (aantal nieuwe 
cliënten, aantal nieuwe toekenningen, aantal voorzieningen) te verzamelen. Deze zijn 
goed voorhanden en vormen ook een goede basis voor vergelijking met de uitgaven. 
Voordeel was bovendien dat deze gegevens vanuit het scp-voorzieningenonderzoek en 
de Benchmark Wmo van sgbo/bmc deels al beschikbaar waren. Ook de definities op dit 
terrein zijn redelijk eenduidig. Productiecijfers komen in hoofdstuk 5 aan de orde.

2.3 Gebruik andere informatiebronnen

Naast de uitvraag bij gemeenten is gekeken welke informatie over 2010 reeds beschik-
baar is vanuit andere onderzoeken, publicaties en registraties.

Gegevens rijksinkomsten
Voor de rijksinkomsten zijn de gegevens opgevraagd bij het ministerie van bz k . De vol-
gende documenten zijn geraadpleegd: septembercirculaire 2009 en 2010, tijdelijke 
regeling cjg en de bijlage bij osu 2010: overzicht specifieke uitkeringen per ministerie 
2010-2013.

Gegevens c ak
Het c a k zorgt voor de vaststelling en inning van de eigen bijdragen voor individuele 
voorzieningen. Vanuit deze registratie zijn dus gegevens beschikbaar over de door 
gemeenten ontvangen eigen bijdragen en de geleverde hulp bij het huishouden. 
Ten behoeve van de vaststelling van het Wmo-macrobudget voor hulp bij het huis houden 
heeft het scp deze data over 2010 eerder al verzameld en bewerkt. Deze bewerkte gege-
vens zijn gebruikt ter controle van de gemeentelijke gegevens en in een enkel geval als 
aanvulling op de verzamelde gegevens.

Informatie voor Derden (Iv3)
Via het cbs (StatLine) zijn de uitgaven en begrotingsgegevens verzameld voor de Iv3-
posten die voor de Wmo relevant zijn. Dit zijn de volgende ‘functies’:
620 maatschappelijke begeleiding en advies: algemeen maatschappelijk werk, 

vrijwilligerswerk en mantelzorg, verslavingsbeleid, maatschappelijke opvang, 
 vrouwenopvang, e.d.;

622 huishoudelijke verzorging;
630 sociaal-cultureel werk: wijkgericht werk, jeugd- & jongerenwerk, e.d.;
652 voorzieningen gehandicapten.

Gemeenten leveren deze gegevens bij het cbs aan. Gemeenten verschillen echter in 
de wijze waarop ze kosten, zoals die voor het gemeentelijk apparaat, boeken op de 
Iv3-posten. Bovendien doen gemeenten ook Wmo-uitgaven die niet binnen de defi-
nities van deze posten vallen, zoals voor de Centra voor Jeugd en Gezin en de OGGz. 
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In dit  onderzoek zijn de Iv3-gegevens van het cbs daarom alleen gebruikt om naar de 
 verhouding tussen uitgavenposten en tussen begrote en werkelijke uitgaven te kijken.

Begrotingsgegevens
Door Cebeon is onderzoek gedaan naar de grootboeken van gemeenten in het kader 
van de herijking van het gemeentefonds (Cebeon 2011). We hebben allereerst deze 
gemeenten aangeschreven in de veronderstelling dat dit zou schelen in de dataverzame-
ling. Deze gegevens bleken echter zonder verdere bewerking niet bruikbaar. Ten eerste 
bevatte de dataset alleen begrotingsgegevens, terwijl wij op zoek zijn naar de werkelijke 
uitgaven. Ten tweede was de dataset per gemeente sterk wisselend in detaillering, spe-
cificering en clustering van uitgavenposten. De Wmo-uitgaven hieruit destilleren was 
een arbeidsintensieve aangelegenheid. Een eenvoudige koppeling tussen begrotingen 
en uitgaven was daardoor niet te maken. Om onderzoeksvraag 5 te beantwoorden is 
daarom gebruikgemaakt van gegevens van het cbs (zie hiervoor).

Data individuele voorzieningen
Over 2010 heeft het scp voor de tweede Wmo-evaluatie gegevens verzameld over aan-
tallen en uitgaven van individuele voorzieningen. Daarnaast heeft sgbo/bmc via de 
Benchmark Wmo daarover ook een uitgebreide dataset. In overleg met de deelnemende 
gemeenten is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van gegevens die reeds via deze onder-
zoeken beschikbaar zijn. De Benchmark Wmo, onderdeel individuele voorzieningen 
2010 (Wapstra et al. 2011), is ook gebruikt om de resultaten uit dit onderzoek aan te spie-
gelen, zeker op subonderdelen waar sprake was van een lage respons. Hierdoor kunnen 
we meer zeggen over de validiteit en generaliseerbaarheid van de verzamelde data.2 Daar 
waar de gegevens sterk afwijken van de benchmarkgegevens vermelden we dit (hoofd-
stuk 4 en 6).

Gegevens provincie
Alle provincies zijn benaderd om in beeld te krijgen wat op landelijk niveau de budget-
ten zijn die zij aan gemeenten ter beschikking hebben gesteld voor de Wmo. De uitvraag 
bij de provincies bleek lastig te zijn. De bereidheid om aan het onderzoek mee te werken 
was niet bij alle provincies aanwezig: het uitzoeken bleek te veel werk.
Subsidies van de provincie zijn vrijwel altijd projectgericht en vaak ook gemeente- 
overstijgend. Tussen de provincie en de gemeenten zit vaak een maatschappelijke 
organisatie die het geld verdeelt of die projecten uitvoert in regio’s (ondersteuning in 
natura). In het laatste geval maakt de gemeente geen kosten en is er geen sprake van 
geldstromen. De inzet van de provincie komt echter wel ten goede aan de Wmo.
De gegevensaanlevering vanuit de provincie werd bovendien bemoeilijkt door de 
afbakenings vraag ‘welk project valt onder de Wmo?’. Het gaat bijvoorbeeld ook om 
 projecten op het gebied van jeugdzorg, vitaal platteland en vervoer voor ouderen. 
Per project moet vaak bekeken worden of het aan de Wmo toegerekend zou kunnen wor-
den. De meeste provincies geven bovendien aan dat het in 2010 niet om grote be dragen 
ging. Ook vanuit de gesprekken met gemeenten komt dit beeld naar voren.
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De verkregen informatie is daarom karig en onvolledig. Er zijn maar weinig provincies 
die exacte bedragen kunnen aanleveren. Besloten is om alleen gebruik te maken van de 
gegevens die op dit onderdeel via de steekproefgemeenten verzameld zijn.

Noten

1 Opvallend is dat daar waar dit wel gedaan wordt dit tot Kamervragen leidt, zoals in Putten waar 

vanuit het Wmo-budget bankjes en een barbecue geplaatst zijn om het ontmoeten van bewoners te 

stimuleren (t k 2012/2013b).

2 Aan de Benchmark Wmo, onderdeel individuele voorzieningen 2010 hebben 83 gemeenten deel-

genomen. Met deze aantallen kunnen uitspraken gedaan worden over een grote groep gemeenten. 

De uitspraken zijn niet zonder meer te generaliseren naar heel Nederland. Er is immers sprake van 

een selecte groep gemeenten, die zelf gekozen hebben voor deelname. Wel zijn zowel grote als 

kleine gemeenten vertegenwoordigd binnen de benchmark, maar de grotere gemeenten zijn over-

vertegenwoordigd.
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3 Inkomsten en Wmo-budget

3.1 De financiering van Wmo-taken van gemeenten

De financiering voor de Wmo ontvangen gemeenten via verschillende kanalen. 
Het grootste deel is afkomstig van de rijksoverheid. Het gaat echter om een complex 
geheel van algemene middelen en specifieke uitkeringen die geheel of deels aan de Wmo 
te koppelen zijn. We hebben een poging gedaan een beeld te verkrijgen van de totale 
inkomsten.
Naast de inkomsten vanuit het rijk ontvangen gemeenten inkomsten via de eigen 
 bijdragen. Daarnaast ontstaan soms inkomsten door de verkoop van hulpmiddelen 
of terugvordering van persoonsgebonden budgetten. Tot slot is het mogelijk dat de 
 provincie bijdraagt aan de uitvoering van de Wmo.
De genoemde gelden zijn niet geoormerkt, behalve provinciale subsidies, voor Wmo-
taken. Dat wil zeggen dat gemeenten niet verplicht zijn om het geld aan de Wmo te 
besteden. Gemeenten bepalen binnen de eigen begroting zelf welke (gemeentelijke) 
middelen zij voor de uitvoering van de Wmo inzetten. Dit kan zowel meer als minder dan 
het ‘fictieve’ Wmo-budget zijn.

Totale Wmo-budget in de steekproef
In de 37 steekproefgemeenten bedraagt het totale Wmo-budget in 2010 naar schatting 
€ 411 miljoen; dat is € 286 per inwoner (tabel 3.1). Het gaat om een optelling van de bedra-
gen die ontvangen zijn vanuit het rijk, de provincie en de gemeente zelf. De  inkomsten 
vanuit het rijk bevatten voor een deel een schatting (zie § 3.2).

Tabel 3.1

Wmo-budget in de steekproef naar inkomstenbron, absoluut en gemiddeld per inwoner, 2010  

(in euro’s; n = 37)

absoluut gemiddeld per inwoner

rijk 388.667.575 271
gemeente 20.080.857 14
provincie 2.553.009 2
totaal 411.311.440 286

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)
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Zoals uit figuur 3.1 blijkt komt veruit het grootste deel van het budget (94%) van het rijk.

Figuur 3.1

Verdeling Wmo-budget in de steekproef naar inkomstenbron, 2010 (in procenten; n = 37)

rijk (94%)

gemeente (5%)

provincie (1%)

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

3.2 Inkomsten vanuit het rijk

De inkomsten vanuit het rijk zijn onder te verdelen in middelen uit het gemeentefonds 
en specifieke uitkeringen. Het gemeentefonds bestaat vervolgens uit een algemene 
 uitkering en integratie- en decentralisatie-uitkeringen.

Achter de algemene uitkering zit een berekeningssystematiek die gebaseerd is op 
historische bedragen, die vervolgens in de loop van de jaren gekort of verhoogd zijn. 
Vervolgens wordt dat budget via een verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. 
De verdeelsleutels zijn verschillend voor de subclusters en de diverse integratie- en 
decentralisatie-uitkeringen.1 De middelen in het gemeentefonds zijn niet geoormerkt. 
Gemeenten hebben geen inzicht in de omvang en opbouw van het Wmo-gerelateerde 
deel in de algemene uitkering. Hierover wordt niet naar gemeenten gecommuniceerd. 
Op basis van budgetten uit het verleden proberen gemeenten soms wel een schatting te 
maken van de hoogte van het budget.
De integratie en decentralisatie-uitkeringen zijn specifieker benoemd en de bedragen 
worden in de mei-/septembercirculaires ook per gemeente bekendgemaakt. Ook deze 
middelen zijn niet geoormerkt. Gemeenten bepalen zelf hoeveel middelen zij inzetten 
voor de Wmo vanuit het gemeentefonds. De uitkering vanuit het gemeentefonds vormt 
derhalve een ‘fictief Wmo-budget’.
Daarnaast zijn er specifieke uitkeringen mogelijk. Deze worden door de ministeries 
bepaald en verdeeld over de gemeenten. Hierover is over het algemeen wel verantwoor-
ding aan het betreffende ministerie nodig.
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Figuur 3.2

Rijksinkomsten Wmo

rijksinkomsten

speci�eke uitkeringgemeentefonds

algemene uitkering

cluster 
Maatschappelijke Zorg

subcluster 
Wvg

subcluster 
overig MZ

integratie/
decentralisatieuitkering

- brede doeluitkering CJG
- vrouwenopvang

- Wmo-uitkering
- uitkering Wmo-nadeelgemeenten
- uitkering ondersteunende 
 begeleiding dag en  persoonlijke 
 verzorging psychosociaal
- maatschappelijke opvang, 
 openbare geestelijke 
 gezondheidszorg en verslaving
- vrouwenopvang
- rolstoelvoorzieningen
- vadercentra

Gemeentefonds: algemene uitkering
De algemene uitkering in het Gemeentefonds bevat diverse clusters. Voor de Wmo is het 
cluster Maatschappelijke Zorg (m z) met daarin de subclusters ‘Wvg’ en ‘overig m z ’ het 
meest relevant. Bij het subcluster ‘Wvg’ gaat het om de voormalige Wvg-voorzieningen 
(rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen) die geheel opgegaan zijn in de 
Wmo. Bij het subcluster ‘overig m z ’ gaat het niet alleen om functies die onder de Wmo 
vallen, maar ook om bijvoorbeeld ambulancevervoer, openbare gezondheidszorg en 
verpleeginrichtingen. Onduidelijk is welk deel van dit budget toe te rekenen valt aan die 
functies.

Schatting Wmo-gerelateerd subcluster ‘overig mz’
Om een inschatting te kunnen maken van de gemeentelijke inkomsten voor de Wmo 
is het nodig een schatting te maken van het Wmo-gerelateerde deel in het subcluster 
‘overig m z ’. Voor een nauwkeurige schatting zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. 
Vandaar dat gekeken is naar de gemeentelijke uitgaven op de bijbehorende functies (Iv3-
posten, zie tabel 3.2) in dit cluster. Het cbs verzamelt deze gegevens als Informatie voor 
Derden (Iv3). Bekend is dat er veel verschil bestaat in de wijze waarop gemeenten kosten 
toebedelen aan de Iv3-posten. Voor dit onderzoek maken we daarom alleen gebruik van 
de verhouding tussen de verschillende uitgavenposten.
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Tabel 3.2

Taken binnen het subcluster overige maatschappelijke zorg (Iv3)2

functie omschrijving

Wmo-gerelateerde functies
620 maatschappelijke begeleiding en advies: algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk en 

mantelzorg, verslavingsbeleid, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, e.d.
630 sociaal-cultureel werk: wijkgericht werk, jeugd- & jongerenwerk, e.d. 

niet-Wmo-gerelateerde functies
640/641 bejaardenoorden/overige tehuizen
711 ambulancevervoer
712 verpleeginrichtingen
714 openbare gezondheidszorg 
715 jeugdgezondheidszorg (uniform en maatwerk)

Bron: ministerie van bzk

In tabel 3.3 is weergegeven wat landelijk en in de steekproef de uitgaven (volgens de 
Iv3-gegevens van het cbs) zijn op de genoemde functies. Op basis hiervan kunnen we 
concluderen dat voor de functies bejaardenoorden en verpleeginrichtingen nauwelijks 
uitgaven gedaan worden door gemeenten. Met behulp van de uitgaven op de overige 
Iv3-posten is berekend hoe groot naar verhouding het aandeel van de Wmo-gerelateerde 
functies is in het subcluster ‘overig m z ’3: 71%. Het budget vanuit het subcluster ‘overig 
m z’ wordt in dit onderzoek daarom voor 71% toegerekend aan de Wmo. In de steekproef 
blijkt de verhouding iets anders te liggen: het aandeel van de uitgaven aan Wmo-
gerelateerde functies ligt hoger dan landelijk, namelijk op 75%. Voor de steekproef is 
uitgegaan van deze 75% bij de schatting van de rijksinkomsten in het cluster ‘overig m z ’.

Tabel 3.3

Verhouding tussen wel en niet aan Wmo gerelateerde uitgaven Iv3, 2010 (in euro’s per inwoner en 

in procenten) 

landelijk (n = 431) steekproef (n = 37)

uitgave % van totaal uitgave % van totaal

totaal Wmo-gerelateerde functies 148 71 104 75
620 maatschappelijke begeleiding en advies 84 46
630 sociaal-cultureel werk 64 58

totaal niet-Wmo-gerelateerde functies 62 29 34 25
640/641 bejaardenoorden/overige tehuizen 0,2 0,1
711 ambulancevervoer 2 - 0,7
712 verpleeginrichtingen 0,3 0,9
714 openbare gezondheidszorg 37 16
715 jeugdgezondheidszorg 22 18

Bron: cbs (StatLine)
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Gemeentefonds: decentralisatie- en integratie-uitkering
Het aantal integratie- en decentralisatie-uitkeringen is groot. In dit onderzoek zijn 
alleen de uitkeringen meegenomen die relevant zijn voor de Wmo, dit zijn:
-	 Wmo-uitkering. Dit is een integratie-uitkering die grotendeels bedoeld is voor de 

hulp bij het huishouden. De verdeling over gemeenten is gebaseerd op historische 
uitgaven, waar vervolgens bijstellingen op toegepast zijn naar aanleiding van de eer-
ste ervaringen. Van dit bedrag is 87% bedoeld voor hulp bij het huishouden, 6% voor 
een aantal voormalige aw bz-subsidieregelingen4, 3% voor dure woningaanpassingen 
en de voormalige Bbag5 en 5% voor uitvoeringskosten en registratie voor de Wtcg6;

-	 uitkering Wmo-nadeelgemeenten. Deze uitkering vormt een aanvulling op de Wmo-
uitkering voor gemeenten die benadeeld werden door de verdeelsleutel;

-	 uitkering ondersteunende begeleiding dag- en persoonlijke verzorging psycho-
sociaal. Genoemde functies zijn geschrapt in de aw bz; via deze uitkering ontvangen 
de gemeenten een tegemoetkoming om de gevolgen daarvan te kunnen opvangen;

-	 maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavings-
beleid. Deze uitkering gaat naar de centrumgemeenten maatschappelijke opvang;

-	 vrouwenopvang. Deze uitkering gaat naar de centrumgemeenten vrouwenopvang;
-	 rolstoelvoorzieningen. Dit betreft een gerichte uitkering aan een enkele gemeente ter 

compensatie van een grote woongemeenschap voor mensen met een ernstige licha-
melijke of meervoudige handicap;

-	 vadercentra. Uitkering gericht op de realisatie van nieuwe vadercentra in Nederland 
om de emancipatie en integratie van allochtone mannen en vaders te bevorderen.

Hiernaast is er nog een groot aantal integratie- en decentralisatie-uitkeringen gericht op 
leefbaarheid, veiligheid en gezondheidsbeleid (onder andere voor achterstandswijken, 
allochtonenproblematiek). Uiteraard raakt dit ook aan de Wmo. Aangezien de met deze 
uitkeringen corresponderende uitgaven in gemeenten vaak onderdeel vormen van het 
leefbaarheids- of veiligheidsbeleid en niet onder de Wmo vallen zijn deze uitkeringen 
ook in de inkomsten niet meegenomen.

Specifieke uitkeringen
Voor de Wmo zijn over 2010 twee specifieke uitkeringen relevant: de brede doeluitkering 
Centra Jeugd en Gezin en de brede doeluitkering Vrouwenopvang.

Totaal rijksinkomsten landelijk
Op basis van de hiervoor beschreven methode komen we tot een schatting van de Wmo-
gerelateerde rijksinkomsten voor gemeenten in 2010 van € 5,4 miljard (tabel 3.4).
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Tabel 3.4

Wmo-gerelateerde inkomsten van gemeenten afkomstig van het rijk, naar type uitkering, 2010  

(in mln. euro’s en in procenten)

type uitkering macrobedrag 2010 %- verdeling

gemeentefonds
algemene uitkering cluster Maatschappelijke Zorg

subcluster Wvg 1277,2 24
subcluster overig mz, Wmo-gerelateerd deel (schatting) 1523,5 28

integratie-uitkeringen
Wmo-uitkering 1531,9 28
uitkering Wmo-nadeelgemeenten 34,0 1
uitkering ondersteunende begeleiding dag en persoonlijke 
verzorging psychosociaal

6,4 0

decentralisatie-uitkeringen
maatschappelijke opvang, openbare geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingsbeleid

307,8 6

vrouwenopvang 297,5 6
rolstoelvoorzieningen 1,4 0
vadercentra 0,7 0

specifieke uitkeringen
brede doeluitkering c jg 323,0 6
vrouwenopvang7 89,0 2

totale budget Wmo-gerelateerde rijksinkomsten (schatting) 5392,5

Bron: ministerie van bzk en de septembercirculaires van 2009 en 2010; voor de c jg’s: Bijlage bij osu 
2010: overzicht specifieke uitkeringen per ministerie 2010-2013

Gerelateerd aan het aantal inwoners gaat het landelijk om € 325 per inwoner (totale 
inkomsten gedeeld door het totale aantal inwoners). In de steekproef ligt dit op € 271 
per inwoner (tabel 3.5). We zien dat de steekproef hiermee dus afwijkt van het landelijke 
beeld. De rijksinkomsten in de steekproef liggen op 83% van het landelijke niveau. Het 
verschil zit met name bij het subcluster ‘overig m z’ en bij de decentralisatie-uitkeringen 
voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. In de steekproef ontvangen twee 
gemeenten middelen vanuit deze decentralisatie-uitkeringen. Waarschijnlijk wordt de 
afwijking veroorzaakt door het kleine aantal centrumgemeenten en het ontbreken van 
de vier grootste steden in de steekproef.
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Tabel 3.5

Wmo-gerelateerde inkomsten afkomstig van het rijk per inwoner, vergelijking tussen landelijk  

(n = 431) en steekproef (n = 37), 2010 (in euro’s en in procenten)

type uitkering

bedrag 
 landelijk  
per inwoner

bedrag 
 steekproef  
per inwoner 

%  
steekproef 
t.o.v. landelijk

gemeentefonds
algemene uitkering cluster Maatschappelijke Zorg

subcluster Wvg 77,06 73,75 96
subcluster overig mz, Wmo-gerelateerd deel 
(schatting) 91,92 82,61 90

integratie-uitkeringen
Wmo-uitkering 92,42 88,25 95
uitkering Wmo-nadeelgemeenten 2,05 3,20 156
uitkering ondersteunende begeleiding dag en 
persoonlijke verzorging psychosociaal 0,39 0,49 126

decentralisatie-uitkeringen
maatschappelijke opvang, openbare geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingsbeleid 18,57 3,54 19
vrouwenopvang 19,95 0,04 0
rolstoelvoorzieningen 0,08 0 0
vadercentra 0,04 0,03 83

specifieke uitkeringen
brede doeluitkering c jg 19,49 18,828 97
vrouwenopvang 5,37 onbekend 0

totale budget Wmo-gerelateerde rijksinkomsten  
(schatting) 325 2719 83

Bron: ministerie van bzk en de septembercirculaires van 2009 en 2010

3.3 Inkomsten vanuit de gemeente

Naast de rijksinkomsten hebben gemeenten in het kader van de Wmo voor een beperkt 
deel ook eigen inkomsten. Deze bestaan met name uit eigen bijdragen van cliënten voor 
de individuele voorzieningen. Binnen een aantal wettelijke kaders hebben gemeenten 
de mogelijkheid om cliënten een eigen bijdrage voor een individuele voorziening te 
vragen. In 2010 werd dit over het algemeen vooral gedaan voor hulp bij het huishouden. 
Daarnaast vroeg een deel van de gemeenten een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een 
vervoersvoorziening of een woonvoorziening. In 2010 hebben de 37 gemeenten in de 
steekproef in totaal € 19,8 miljoen aan eigen bijdragen ontvangen; dat is € 14 per inwo-
ner (tabel 3.6, totale inkomsten gedeeld door het totale aantal inwoners). De inkomsten 
tussen gemeenten variëren door verschillen in beleid (bijvoorbeeld het aantal voor-
zieningen waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is en de hoogte van de eigen 
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bijdrage), het aantal verstrekte voorzieningen en het inkomensniveau van de inwoners. 
In de steekproef variëren de inkomsten tussen gemeenten van € 5 tot € 23 per inwoner.10

Naast eigen bijdragen ontstaan soms inkomsten door terugvordering van (delen van) 
persoonsgebonden budgetten (pgb). Het gaat dan om een ongebruikt of niet te verant-
woorden deel van het pgb. Dit is met name aan de orde bij hulp bij het huishouden. Deze 
inkomsten zijn direct in mindering gebracht op de uitgaven voor de pgb’s (zie § 4.3.1).
Een derde inkomstenvorm van gemeenten noemen we de ‘overige inkomsten’. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om de verkoop van een hulpmiddel aan een andere gemeente, een 
opgelegde boete aan een leverancier of terugkoop van hulpmiddelen door een leveran-
cier. Over het algemeen is dit een kleine inkomstenbron. In de steekproef is dat € 0,2 
per inwoner (totale inkomsten gedeeld door totaal aantal inwoners). Deze inkomsten 
kunnen per gemeente en van jaar tot jaar sterk variëren. Bijvoorbeeld op het moment dat 
een nieuw contract voor hulpmiddelen afgesloten is, kan het zijn dat er sprake is geweest 
van terugkoop van hulpmiddelen. Dit zien we ook terug in de spreiding van de overige 
inkomsten. Deze varieert tussen gemeenten van € 0 tot € 1,70 per inwoner.

Tabel 3.6

Gemeentelijke Wmo-inkomsten in de steekproef, absoluut en gemiddeld per inwoner, 2010  

(in euro’s; n = 37)

absoluut gemiddeld per inwoner

eigen bijdragen 19.818.201 13,8
overige inkomsten 262.656 0,2
totaal 20.080.857 14,0

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Tot slot kan het zijn dat er financiële stromen tussen gemeenten zijn door samenwerking 
of overname van taken. Deze financiële stromen worden meegenomen in hoofdstuk 5 en 
gebruikt voor correctie van de uitgaven.

3.4 Inkomsten vanuit de provincie

Bij de gemeenten uit de steekproef is nagevraagd hoeveel zij in 2010 van de provincie 
ontvangen hebben voor Wmo-taken. Het blijkt om kleine bedragen te gaan. Ongeveer 
een derde van de gemeenten (12) geeft aan subsidie te hebben ontvangen van de provin-
cie. Het ging in totaal om een bedrag van € 2.553.009, omgerekend per inwoner is dat € 2 
in de steekproefgemeenten.

Provincies zijn vaak een partner in het collectief vervoer. Dit systeem is aanvullend op 
het regionale vervoer, waarvoor de provincie verantwoordelijk is. In veel regio’s is het 
collectief vervoer toegankelijk voor alle burgers, maar betalen burgers met een Wmo-
indicatie een lagere ritprijs. Hierop kan een bijdrage van de provincie mogelijk zijn. 
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De wijze waarop die bijdrage financieel verwerkt wordt, is heel verschillend. Dit kan bij-
voorbeeld in de vorm van een lagere doorbelasting van de kosten, maar ook door middel 
van een subsidie. Deze provinciale inkomsten zijn op twee manieren in dit onderzoek 
meegenomen. Als de inkomsten de vorm hebben van een subsidie, zijn ze onderdeel van 
eerder genoemde provinciale inkomsten. Het komt ook voor dat ze indirect meegeno-
men zijn, doordat ze direct in mindering zijn gebracht op de uitgaven voor het collectief 
vervoer of dat ze tot lagere kosten voor de gemeente hebben geleid vanwege een lagere 
doorbelasting.

Noten

1 Voor het subcluster ‘Wvg’ zitten in de verdeelsleutel het aantal inwoners, ouderen, lage inkomens, 

uitkeringen exclusief de bijstand, woonruimten en stedelijkheid. Voor het subcluster ‘overig m z ’ 

gaat het om een groter aantal kenmerken en bovendien met andere gewichten. Hierin zitten bij-

voorbeeld ook het aantal jongeren, minderheden, eenouderhuishoudens en ontvangers van een 

bijstandsuitkering.

2 De genoemde functies zijn gerelateerd aan de Iv3-posten (Informatie voor Derden) die door het 

cbs verzameld worden. In de definitie van het subcluster ‘overig maatschappelijke zorg’ vallen ook 

de functies kinderopvang en inburgering. Deze worden gefinancierd via een decentralisatie- en/of 

specifieke uitkering; hiervoor zitten dus geen middelen in het subcluster ‘overig m z ’. Ook voor de 

functie Centra Jeugd en Gezin zitten geen middelen in dit subcluster, aangezien deze via een brede 

doeluitkering worden gefinancierd.

3 Niet alle gemeenten hebben op elke Iv3-post uitgaven aangeleverd bij het cbs. We zijn er van uit-

gegaan dat er in dat geval op betreffende post ook geen uitgaven geweest zijn.

4 Dit zijn: diensten bij wonen met zorg, zorgvernieuwingsprojecten g g z, coördinatie vrijwillige thuis-

zorg en mantelzorg, aanpassing bestaande a dl-clusters en collectieve g g z-preventie.

5 Vanuit de Bbag (Besluit bijdrage aw bz-gemeenten) kregen gemeenten onder de Wvg extra 

 inkomsten voor het sociaal vervoer van bewoners van awbz-instellingen.

6 Sinds 2009 bestaat de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg). Via de rijksoverheid krijgen 

gehandicapten en chronisch zieke burgers jaarlijks een financiële tegemoetkoming. Hiervoor 

 registreren gemeenten welke burgers gebruikmaken van hulp bij het huishouden of een indicatie 

hebben voor een rolstoel.

7 De financiering van de vrouwenopvang verliep in 2010 via twee stromen: een decentralisatie- 

uitkering en een specifieke uitkering aan 25 gemeenten. Na 2010 is de financiering van zowel de 

vrouwenopvang als de maatschappelijke opvang veranderd.

8 Voor de verdeling over de gemeenten zijn de gegevens uit de tijdelijke regeling cjg, gepubliceerd in 

de Staatscourant van 15 januari 2008 (nr. 10, p. 14) gebruikt.

9 Hierin is niet meegenomen wat de inkomsten uit de specifieke uitkering vrouwenopvang zijn in de 

steekproef. Deze is wel door twee steekproefgemeenten ontvangen.

10 Uit recente gegevens blijkt dat de verschillen tussen gemeenten in het eigenbijdragebeleid sinds 2010 

veel kleiner zijn geworden. Veel gemeenten vragen de wettelijk maximale eigen bijdragen (Pons e.a. 

2013).
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4 Wmo-uitgaven

4.1 Totale Wmo-uitgaven in de steekproef

In dit hoofdstuk worden de daadwerkelijke uitgaven aan de Wmo over 2010 van de 37 
gemeenten in de steekproef beschreven. Niet alle gemeenten konden de gevraagde 
gegevens leveren. Daarom zijn voor een aantal gemeenten op onderdelen schattingen 
gemaakt. Door de verwevenheid met andere terreinen, zoals veiligheid en openbare 
ruimte, zijn mogelijk niet alle uitgaven volledig in beeld gekomen. Met name het thema 
leefbaarheid en sociale samenhang komt in de uitgaven maar beperkt terug, terwijl het 
wel een expliciet prestatieveld van de Wmo is. De verwevenheid met andere beleids-
terreinen is groot. Deze uitgaven worden over het algemeen slechts in geringe mate 
onder het budget van de Wmo geplaatst, maar vaker bij beleidsterreinen als ruimtelijke 
ordening, stedelijke vernieuwing en openbare orde. Dit geldt ook voor huiselijk geweld, 
aangezien dit in de meeste gemeenten onder het veiligheids beleid valt.
De uitgaven worden doorgaans gesplitst in uitvoerings- en programmakosten, waarbij 
de programmakosten bestaan uit de kosten voor gerealiseerde voorzieningen en activi-
teiten en de uitvoeringskosten vooral betrekking hebben op het ambtelijk apparaat van 
de gemeente.
We geven telkens de totale uitgaven voor deze groep gemeenten (absoluut) en de 
 uitgaven per inwoner.1 Waar we een range laten zien gaat het om de variatie tussen 
gemeenten in de uitgaven per inwoner.
In de steekproef bedragen de totale Wmo-uitgaven € 323,3 miljoen; dit is € 225 per inwo-
ner (tabel 4.1).

Tabel 4.1

Wmo-uitgaven in de steekproef, absoluut, per inwoner en variatie tussen gemeenten, 2010 (in euro’s; 

n = 37)

absolute uitgaven 323.318.248
uitgaven per inwoner 225
range uitgaven per inwoner 157-330

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Zoals in figuur 4.1 te zien is, vormen de programmakosten 86% van de totale Wmo- 
 uitgaven.
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Figuur 4.1

Aandeel programmakosten en uitvoeringskosten van de totale Wmo-uitgaven in de steekproef, 2010 

(in procenten; n = 37)

programmakosten (86%)

uitvoeringskosten (14%)

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

4.2 Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten voor de Wmo bestaan uit gemeentelijke apparaatskosten (directe 
personeelskosten en gemeentebrede overhead), bijdragen aan andere gemeenten en 
gemeenschappelijke organen minus eventuele ontvangsten van andere gemeenten voor 
beleidsontwikkeling/-uitvoering, externe indicatiekosten en overige kosten. Onder de 
overige kosten vallen bijvoorbeeld dienstverlening en onderzoek door derden. Van invloed op 
de directe personeelskosten is het totaal aantal formatieplaatsen van medewerkers die 
zich bezighouden met de Wmo. De volgende formatieplaatsen worden onderscheiden: 
de uitvoerende medewerkers (consulenten, beslissers), het ondersteunend personeel 
(administratief, applicatiebeheer, interne controle) en overhead (beleidsmedewerker, 
kwaliteitsmedewerker en direct leidinggevende). Naast de directe personeelskosten 
zijn er ook gemeentebrede kosten (overhead) die meegenomen dienen te worden in de 
apparaatskosten, zoals huisvesting, ondersteunende diensten (personeelszaken, ic t) en 
management. Waar juridisch medewerkers ondergebracht zijn, varieert per gemeente. 
Zij kunnen vallen onder overhead, maar er zijn ook gemeenten waar zij onderdeel zijn 
van het Wmo-team.
De uitvoeringskosten hebben voor een groot deel te maken met individuele voorzienin-
gen. Voor deze voorzieningen dienen burgers een aanvraag in en is personele inzet voor 
het beoordelen van de aanvraag en het opstellen van beschikkingen nodig. In sommige 
gemeenten komen burgers in eerste instantie met een melding van een probleem bij 
de gemeente en vindt daarover een gesprek plaats met de burger. In andere gemeenten 
vindt een dergelijk gesprek plaats naar aanleiding van een aanvraag, maar hierop kan 
een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld als de aanvraag eenvoudig is of als de 
aanvrager een reeds bekende cliënt is (Den Draak et al. 2013). Dit gesprek wordt meestal 
gevoerd door een medewerker van de gemeente. Ook voor het Wmo-loket (zowel fysiek 
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als telefonisch) is personele inzet nodig. Voor de andere beleidsterreinen binnen de 
Wmo gaat het met name om personele kosten voor beleidsmedewerkers.
In de steekproef bedragen de totale uitvoeringskosten € 45,6 miljoen; dat is gemiddeld 
€ 32 per inwoner. Tussen gemeenten varieert dit van € 13 tot € 54 per inwoner (tabel 4.2).

Tabel 4.2

Uitvoeringskosten in de steekproef, absoluut, per inwoner en variatie tussen gemeenten, 2010  

(in euro’s; n = 37)

uitvoeringskosten

absolute uitgaven 45.641.930 
uitgaven per inwoner 32
range uitgaven per inwoner 13-54

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

De gemeentelijke apparaatskosten vormen het grootste deel van de uitvoeringskosten 
(figuur 4.2).

Figuur 4.2

Aandeel specifieke uitvoeringskosten van totale uitvoeringskosten in de steekproef, 2010  

(in procenten; n = 37)

gemeentelijke apparaatskosten (89%)

externe advieskosten (7%)

overige kosten (4%)

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Gemeentelijke apparaatskosten
Gemeenten doen de toerekening van de apparaatskosten aan afdelingen (waar-
onder de Wmo) op verschillende wijze. Sommige gemeenten doen de doorrekening 
per begrotingspost (per onderdeel) en andere gemeenten kunnen alleen voor de 
hele af deling Wmo aangeven om welk bedrag het gaat. Veelal wordt de doorrekening 
van de  apparaatskosten aan een afdeling gedaan op basis van het aantal fulltime- 
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equivalenten (fte). Dit wordt gekoppeld aan een integraal tarief. De hoogte en wijze 
waarop dit tarief bepaald wordt, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten maken in 
dit tarief bovendien nog onderscheid naar functie, terwijl andere gemeenten voor elke 
fte een gelijk tarief  hanteren.
Ook is het mogelijk dat gemeenten voor de uitvoering of ontwikkeling van het beleid 
samenwerken. Zo komt het voor dat een grotere gemeente de uitvoering voor een 
kleine buurgemeente doet of dat gemeenten gebruikmaken van een gemeenschappe-
lijke regeling. Dit kan dus leiden tot inkomsten van of uitgaven aan andere gemeenten 
met betrekking tot personele kosten. De gemeentelijke apparaatskosten zijn hierop 
 gecorrigeerd.
Aangezien niet van tevoren duidelijk was welke gegevens de meeste gemeenten konden 
aanleveren, zijn de apparaatskosten zowel inclusief als exclusief gemeentebrede over-
head verzameld. In twintig gemeenten zijn beide gegevens verzameld. De apparaats-
kosten inclusief overhead zijn in deze gemeenten gemiddeld 1,76 keer zo hoog als 
exclusief overhead. Besloten is uit te gaan van de apparaatskosten inclusief overhead. 
Van de gemeenten waarvan deze gegevens niet beschikbaar waren is een schatting 
gemaakt.2

In de steekproef bedragen de gemeentelijke apparaatskosten (inclusief gemeentebrede 
overhead) € 40,4 miljoen; dat is gemiddeld € 28 per inwoner (tabel 4.3). Het aandeel uit-
gaven aan apparaatskosten in de totale uitvoeringskosten is 89%.

Tabel 4.3

Gemeentelijke apparaatskosten (directe personeelskosten plus overhead) in de steekproef, absoluut, 

per inwoner en aandeel in totale uitvoeringskosten, 2010 (in euro’s; n = 37)

absolute uitgaven 40.423.049 
uitgaven per inwoner 28
% van de totale uitvoeringskosten 89

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Externe advieskosten
De beoordeling en indicatiestelling bij een aanvraag voor een individuele voorziening 
kunnen gemeenten zelf doen of (deels) uitbesteden aan indicatieorganen zoals de g gd 
en de mo-zaak (voorheen Centrum Indicatiestelling Zorg). Uit de Benchmark Wmo van 
sgbo/bmc (Wapstra et al. 2011: 9) weten we dat gemeenten het merendeel van de indica-
ties zelf doen. Zo voerden ze in 2010 gemiddeld 77% van de indicaties voor hulp bij het 
huishouden en 74% van de indicaties voor de Wmo-hulpmiddelen zelf uit.
Externe kosten kunnen ook bestaan uit medische adviezen en second opinions. In het 
kader van de ‘gekantelde’ werkwijze kan het indienen van een aanvraag voorafgegaan 
worden door een melding en gesprek met de gemeente. In dat geval spreken we niet 
(meer) van een indicatiestelling. In 2010 was dat echter in de meeste gemeenten nog niet 
aan de orde.
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In de steekproef bedragen de uitgaven aan externe advieskosten € 3,2 miljoen; dat is 
gemiddeld € 2 per inwoner. Hiermee vormen ze 7% van de totale uitvoeringskosten 
(tabel 4.4).

Tabel 4.4

Externe advieskosten in de steekproef, absoluut, per inwoner en aandeel in totale uitvoeringskosten, 

2010 (in euro’s; n = 37)

absolute uitgaven 3.230.840
uitgaven per inwoner 2
% van totale uitvoeringskosten 7

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Overige kosten
De overige uitvoeringskosten bestaan bijvoorbeeld uit kosten voor het Centraal Admi-
nistratie Kantoor (c a k), de ondersteuning vanuit de Sociale Verzekeringsbank (s v b) en 
kosten voor onderzoek, bijvoorbeeld naar klanttevredenheid. Uit de kwalitatieve analyse 
blijkt dat kosten zoals de inhuur van derden of kleine uitgaven zoals abonnementen 
en kosten voor benchmarking ook onder de overige kosten worden geschaard. In de 
steekproef bedragen de overige kosten € 1,8 miljoen; dat is gemiddeld € 1 per inwoner 
(tabel 4.5).

Tabel 4.5

Overige kosten in de steekproef, absoluut, per inwoner en aandeel in totale uitvoeringskosten, 2010 

(in euro’s; n = 37)

absolute uitgaven 1.835.482
uitgaven per inwoner 1
% van totale uitvoeringskosten 4

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

4.3 Programmakosten

Onder programmakosten vallen kosten voor concrete voorzieningen en diensten, zoals 
rolstoelen en hulp bij het huishouden, maar ook allerlei subsidies en bijdragen van 
de gemeenten voor preventieve en algemene ondersteuning, zoals het welzijnswerk. 
 Binnen de programmakosten onderscheiden we de volgende onderdelen:
-	 uitgaven voor individuele voorzieningen:

-	 hulp bij het huishouden,
-	 woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen (wrv-voorzieningen);

-	 uitgaven voor algemene, collectieve en preventieve activiteiten:
-	 algemene/collectieve voorzieningen en informele hulp,
-	 preventieve ondersteuning jeugd,
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-	 ondersteuning van kwetsbare burgers,
-	 algemene en overige Wmo-gerelateerde uitgaven.

In de steekproef bedragen de programmakosten € 278 miljoen; dat is € 194 per inwoner. 
De uitgaven tussen gemeenten variëren van € 135 tot € 313 per inwoner (tabel 4.6).

Tabel 4.6

Programmakosten in de steekproef, absoluut, per inwoner en variatie tussen gemeenten, 2010  

(in euro’s; n = 37)

absolute uitgaven 278.000.000
uitgaven per inwoner 194
range uitgaven per inwoner 135-313

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

In figuur 4.3 is de verdeling van de uitgaven voor deze verschillende posten weergegeven. 
In de uitgaven kan een tweedeling gemaakt worden tussen enerzijds de uitgaven voor 
individuele voorzieningen (inclusief collectief vervoer) die via een beschikking verstrekt 
worden aan burgers (69%) en de uitgaven voor algemene, collectieve en preventieve 
activiteiten en de ondersteuning van kwetsbare burgers (31%). Veruit de meeste uit-
gaven worden gedaan voor de individuele voorzieningen. Deze zijn in figuur 4.3 gesplitst 
 weergegeven voor hulp bij het huishouden en de wrv-voorzieningen.

Figuur 4.3

Wmo-programmakosten in de steekproef naar type uitgaven, 2010 (in procenten; n = 37)

hulp bij het huishouden (46%)

preventieve ondersteuning jeugd (5%)

collectieve voorzieningen en
informele hulp (22%)

woonvoorzieningen, vervoer
en rolstoelen (23%)

ondersteuning van kwetsbare burgers (3%)

algemene en overige uitgaven (1%)

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)
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Zoals vermeld zijn in de steekproef de vier grote steden niet vertegenwoordigd en is het 
aantal centrumgemeenten klein. Mogelijk heeft dit tot gevolg dat landelijk gezien het 
aandeel van uitgaven voor ondersteuning van kwetsbare burgers hoger ligt dan in de 
onderzochte steekproef.

4.3.1 Individuele voorzieningen

Individuele voorzieningen zijn voorzieningen waarvoor de gemeente een beschikking 
afgeeft. Het gaat om:
-	 hulp bij het huishouden, zowel in natura als via een persoonsgebonden budget;
-	 rolstoelen, inclusief sportrolstoelen en eventuele andere sportvoorzieningen. Deze 

laatste worden zeer weinig verstrekt;
-	 vervoersvoorzieningen, in natura, zoals een scootmobiel of speciale fiets, maar ook 

kilometer-/taxivergoedingen of het gebruik van collectief vervoer. Collectief vervoer 
valt onder de individuele voorzieningen omdat hiervoor een individuele beschikking 
afgegeven wordt;

-	 woonvoorzieningen, zoals aanpassingen aan de woning, trapliften, roerende voor-
zieningen als tilliften en po-stoelen en verhuis- en inrichtingskostenvergoedingen.

Naast uitgaven voor de verstrekking van de voorziening kunnen er ook uitgaven zijn voor 
aanpassingen, onderhoud en reparatie van betreffende voorzieningen.

De uitgaven aan de individuele Wmo-voorzieningen vormen veruit de grootste kosten-
post binnen de programmakosten (69%). In de steekproef bedragen de uitgaven € 190 
miljoen; dat is € 133 per inwoner (tabel 4.7). De uitgaven tussen gemeenten variëren op 
dit onderdeel sterk, van € 81 tot € 241 per inwoner. In de Benchmark Wmo over het jaar 
2010 bedragen de uitgaven € 149 per inwoner.3

Tabel 4.7

Uitgaven aan individuele voorzieningen in de steekproef, absoluut, per inwoner, variatie tussen 

 gemeenten en aandeel in totale programmakosten, 2010 (in euro’s; n = 37)

absolute uitgaven 190.423.421
uitgaven per inwoner 133
range uitgaven per inwoner 81-241
% van totale programmakosten 69

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Binnen de individuele voorzieningen gaat het grootste deel van de uitgaven naar de hulp 
bij het huishouden (66%, figuur 4.4). De bedragen staan in tabel 4.8.
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Figuur 4.4

Verdeling uitgaven individuele voorzieningen in de steekproef, 2010 (in procenten; n = 37)

hulp bij het huishouden (66%)

individuele vervoersvoorzieningen (9%)

collectief vervoer (8%)

rolstoelen (7%)

woonvoorzieningen (10%)

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Tabel 4.8

Uitgaven aan individuele voorzieningen in de steekproef, naar type voorziening, absoluut, per  inwoner 

en variatie tussen gemeenten, 2010 (in euro’s; n = 37) 

type voorziening absoluut
gemiddeld  
per inwoner

range uitgaven 
per inwoner (n)a

hulp bij het huishouden 127.123.553 89 47-183 37
individuele vervoersvoorzieningen 16.315.776 12 1-29 36
collectief vervoer 14.704.436 10 0-27 37
rolstoelen 13.372.056 9 2-20 36
woonvoorzieningen 17.415.840 12 4-25 37

a De specificatie kon niet door alle gemeenten op dezelfde wijze gemaakt worden, vandaar dat het 
aantal gemeenten (n) varieert.

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Hulp bij het huishouden
In de steekproef is in totaal € 127 miljoen uitgegeven voor hulp bij het huishouden; dat is 
€ 89 per inwoner (tabel 4.8).4 Het gaat hier zowel om de uitgaven voor hulp in natura als 
via een pgb. De terugvorderingen van pgb’s zijn hierop in mindering gebracht (18% van de 
uitgaven voor de pgb’s).
Het valt op dat de spreiding in de uitgaven groot is tussen de gemeenten. Er is hier geen 
sprake van een enkele uitschieter naar boven of beneden. Deze grote spreiding zien 
we ook terug in de Benchmark Wmo. Hier lijkt dus geen sprake te zijn van toeval. In de 
 Benchmark Wmo is de gemiddelde uitgave € 97 per inwoner.5
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Individueel vervoer en rolstoelen
Aan individuele vervoersvoorzieningen is in de steekproef € 16,3 miljoen uitgegeven 
en aan rolstoelen € 13,4 miljoen. De splitsing van de kosten (rekeningen) voor indivi-
duele vervoersvoorzieningen in natura en rolstoelen is soms lastig. Mogelijk zijn in 
een enkele gemeente de uitgaven voor rolstoelen en scootmobielen samengenomen. 
Daarnaast bestaat soms onduidelijkheid over de toebedeling van de onderhouds- en 
reparatiekosten. Vaak staan die uitgaven voor zowel de rolstoelen als individuele 
 vervoersvoorzieningen op dezelfde rekening. Dit kan de spreiding in de uitgaven voor 
beide posten verklaren.
In het kader van de Wmo is het ook mogelijk dat gemeenten sportvoorzieningen 
 verstrekken. De meest voorkomende is de sportrolstoel. Over 2010 bleek het voor de 
meeste gemeenten niet mogelijk deze uitgaven te splitsen van de uitgaven voor de 
 rolstoelen. Vanuit de Benchmark Wmo weten we dat het procentueel om een klein 
 aandeel van de uitgaven van rolstoelen gaat (1%).
Bij de rolstoelen en scootmobielen wordt inmiddels veel gesproken over poolvorming. 
Bij een rolstoel- of scootmobielpool kan de voorziening door meerdere cliënten gebruikt 
worden. In 2010 blijkt poolvorming nog weinig voor te komen, in de steekproef gaat 
het om één gemeente. De uitgaven in deze gemeente zijn bovendien laag (€ 0,06 per 
 inwoner). In 2010 is poolvorming soms wel aan de orde bij verpleeg- of verzorgings-
huizen. Het gaat dan om slechts enkele voorzieningen, waarvoor de uitgaven niet apart 
geregistreerd zijn of waar bijvoorbeeld gebruikgemaakt wordt van reeds afgeschreven 
voorzieningen of eerder individueel toegekende voorzieningen.

Collectief vervoer
In veel gemeenten bestaat een systeem van collectief vervoer. In de steekproef bedragen 
de uitgaven hiervoor € 14,7 miljoen (€ 10 per inwoner). Vaak gaat het om een regionaal 
systeem waar afspraken zijn gemaakt met een vervoerder of taxibedrijf voor het van deur 
tot deur vervoeren van Wmo-cliënten. In de steekproef hadden twee gemeenten in 2010 
geen collectief vervoerssysteem en dus ook geen uitgaven op dit onderdeel. De toegang 
tot en daarmee de uitgaven voor het systeem zijn wisselend. Zo zijn er gemeenten waar 
elke oudere (65+) automatisch in aanmerking komt voor een pas voor het collectief 
vervoer, terwijl in andere gemeenten eerst een indicatie nodig is. Ook zit er verschil in 
de bijdrage die de cliënt zelf betaalt. Meestal is die gelijk aan het voormalige blauwe 
strippenkaarttarief.6 Tot slot kan de variatie in de uitgaven verklaard worden door afspra-
ken met de provincie. Sommige provincies betalen ook een deel van de kosten van het 
collectief vervoersysteem. Dit komt tot uiting in lagere uitgaven. De hoogte van deze 
bijdrage is niet inzichtelijk gemaakt in dit onderzoek.

Woonvoorzieningen
We onderscheiden uitgaven voor woonvoorzieningen (roerende woonvoorzieningen en 
woningaanpassingen, 76%) en uitgaven voor verhuis- en inrichtingskostenvergoedingen 
(24%). In totaal bedragen de uitgaven in de steekproef hiervoor € 17,4 miljoen (€ 12 per 
inwoner).
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Hoofdstuk 5 geeft meer gedetailleerde informatie over de individuele voorzieningen.

4.3.2 Algemene/collectieve voorzieningen en informele hulp

De uitgaven aan algemene/collectieve voorzieningen en informele hulp kunnen onder-
verdeeld worden in een aantal posten. In de praktijk blijken de grenzen tussen de diverse 
posten niet altijd helder en zijn er dus grote verschillen in de wijze waarop gemeenten de 
kosten toebedeeld hebben. Dit heeft ook te maken met de wijze van subsidiëren. Indien 
subsidie aan taken of activiteiten verbonden is, is uitsplitsing eenvoudiger dan wanneer 
er een instellingssubsidie verstrekt wordt met een meer algemene opdracht. We geven 
een korte omschrijving van de uitgavenposten die vallen onder algemene/collectieve 
voorzieningen en informele hulp.

Sociaal-cultureel werk
Hieronder vallen uitgaven aan: club- en buurthuiswerk, jongeren- en ouderenwerk, 
educatieve, ontmoetings- en sociale activiteiten en projecten ter voorkoming van 
eenzaamheid. Gemeenten verstrekken hiervoor vaak subsidies, waardoor ook de exploi-
tatiekosten meegenomen worden. Posten zijn vaak lastig te splitsen in sociaal-cultureel 
werk en andere posten omdat er een grote subsidie geleverd wordt. Het varieert ook wat 
gemeenten onder sociaal-cultureel werk meenemen. We hebben daarom de post sociaal-
cultureel werk samengenomen met de categorie ‘overig’ welzijn.

Algemeen maatschappelijk werk
Dit zijn de uitgaven voor het maatschappelijk werk en het jeugdmaatschappelijk werk. 
Soms kunnen gemeenten geen onderscheid maken tussen sociaal-cultureel en algemeen 
maatschappelijk werk.

(Mede)financiering van complexgewijze aanpassingen, bouw van aanpasbare/ 
levensloopbestendige woningen
Uitgaven hiervoor zijn bijvoorbeeld het in een keer aanpassen van alle drempels in 
een complex. Meegenomen zijn de uitgaven die in de gemeenten ten laste komen van 
de Wmo. Ook vanuit het beleidsterrein wonen worden hiervoor mogelijk bijdragen 
 geleverd, maar deze zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

Diensten wonen en zorg
Het gaat om uitgaven aan de maaltijdservice, boodschappenservice, buurtrestaurants, 
klussendienst, telefooncirkel/sociale alarmering.

Ondersteuning mantelzorgers
De ondersteuning van mantelzorgers is vaak ondergebracht bij een Steunpunt 
Mantelzorg. Uitgaven voor mantelzorg zijn meestal de uitgaven voor deze onder-
steuningsorganisatie die de verschillende vormen van ondersteuning voor 
mantelzorgers faciliteert. Dit zijn bijvoorbeeld de uitgaven aan begeleiding, de man-
telzorgsalon, cursussen, dag van de mantelzorg, enzovoort. Uit de kwalitatieve analyse 
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blijkt dat gemeenten de uitgaven voor mantelzorg soms niet kunnen splitsen van de 
uitgaven voor vrijwilligerswerk.

Ondersteuning vrijwilligers
Uitgaven voor vrijwilligerswerk zijn vaak de uitgaven voor de ondersteuningsorganisatie 
voor vrijwilligers. Dit zijn bijvoorbeeld uitgaven voor de vacaturebank, voor matching 
van vrijwilligers aan organisaties, voor het informatiepunt of voor maatschappelijk 
 stages.

Overige uitgaven welzijn
Het gaat vooral om uitgaven in het kader van welzijn en ontmoeten. Uit de kwalitatieve 
analyse blijkt dat er geen eenduidig beeld te schetsen is van de overige uitgaven welzijn. 
Het gaat vaak om subsidie aan een welzijnsstichting waar veel verschillende activitei-
ten van worden gefinancierd. Mogelijk is hier sprake van een onderschatting van de 
uitgaven. Dit komt door de verwevenheid van de financiën voor de verschillende beleids-
terreinen. Hierdoor zijn de uitgaven niet altijd goed terug te vinden in de administratie. 
In dit onderzoek nemen we de uitgaven samen met de uitgaven voor sociaal-cultureel 
werk.

Bewonersinitiatieven (buurtbarbecues en andere activiteiten om burgers bij elkaar en 
de buurt te betrekken) zouden ook meegenomen moeten worden in dit onderdeel. In 
de praktijk bleken deze gegevens bij een te kleine groep gemeenten beschikbaar en zijn 
ze dus niet in dit onderzoek meegenomen. De gemeenten die de uitgaven wel konden 
 aanleveren (25) geven hier gemiddeld € 1,6 per inwoner aan uit.

In tabel 4.9 worden de totale uitgaven aan algemene/collectieve voorzieningen en in-
formele hulp weergegeven. Dit is opgeteld voor alle 37 deelnemende gemeenten. In de 
steekproef zijn de totale uitgaven voor algemene/collectieve voorzieningen en infor-
mele hulp € 61 miljoen. Per inwoner is dat € 43. Het aandeel van algemene/collectieve 
 voor zieningen en informele hulp in de totale programmakosten is 22%.

Tabel 4.9

Uitgaven aan algemene/collectieve voorzieningen en informele hulp in de steekproef, absoluut, per 

inwoner, variatie tussen gemeenten en aandeel in totale programmakosten, 2010 (in euro’s; n = 37)

absolute uitgaven 60.978.599
uitgaven per inwoner 43
range uitgaven per inwoner 12-84
% van totale programmakosten Wmo 22

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

De uitsplitsing in de diverse posten zoals hierboven beschreven kon niet door alle 
 gemeenten in de steekproef worden gemaakt. Ook zijn er gemeenten die bepaalde 
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vormen van ondersteuning of voorzieningen niet aanbieden. Elke gemeente in de steek-
proef heeft uitgaven voor sociaal-cultureel werk en algemeen maatschappelijk werk, 
maar niet elke gemeente kon de uitgaven gespecificeerd opleveren. De boodschap-
penservice daarentegen wordt in 19 gemeenten (meer dan 50%) niet door de gemeente 
aangeboden, maar particulier of helemaal niet. Vanuit de Benchmark Wmo van sgbo/
bmc (Pons et al. 2013: 26) weten we dat deze diensten voor wonen en zorg vaak wel 
aanwezig zijn, maar niet altijd door de gemeente worden gefinancierd. Ook buurtrestau-
rants, klussendiensten en telefooncirkels worden vaak (variërend van 48% tot 57% van de 
steekproefgemeenten) aangeboden zonder financiële betrokkenheid van de gemeente.
Figuur 4.5 is gebaseerd op die gemeenten die voor alle subposten de uitgaven konden 
aanleveren. Als er geen uitgaven zijn, omdat de betreffende voorziening niet aanwezig is, 
dan is dit als nul meegeteld.

Figuur 4.5

Aandeel specifieke posten in totaal algemene/collectieve voorzieningen en informele hulp in de 

steekproef, 2010 (in procenten; n = 37)

sociaal cultureel werk en
overig welzijn (51%)

maatschappelijk werk (29%)

diensten bij wonen en zorg (7%)

collectieve woonvoorzieningen (1%)

mantelzorgers (5%)

vrijwilligers (7%)

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Bijna de helft van de uitgaven aan algemene/collectieve voorzieningen en informele hulp 
gaat naar sociaal-cultureel werk en overig welzijn. Ook de uitgaven voor maatschappelijk 
werk maken er een aanzienlijk deel van uit.

4.3.3 Preventieve ondersteuning jeugd

In het kader van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ‘op preventie 
gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met 
problemen met opvoeden’. Het gaat om jeugdigen met een verhoogd risico op ontwik-
kelingsachterstand of uitval, zoals schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op 
grond van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Vaak 
wordt er aangesloten bij de vijf basisfuncties van het preventief jeugdbeleid: informatie 
en advies, signaleren van problemen, toegang tot het hulpaanbod, licht-pedagogische 
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hulp en coördinatie van zorg,7 Die functies krijgen vorm binnen het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (cjg), dat elke gemeente sinds 2011 moet hebben. Gemeenten ontvangen ook 
een specifiek budget voor het cjg. Hieronder vallen conform artikel 9 van de tijdelijke 
regeling cjg de kosten voor jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning 
jeugd en afstemming jeugd en gezin alsmede het realiseren van één of meer cjg’s. Dit 
laatste betreft uitgaven voor de ontwikkeling, (ver)bouw en inrichting van een cjg en 
voor het bereiken van de doelgroepen.8

In de steekproef zijn de totale uitgaven voor preventieve ondersteuning jeugd € 15,0 
miljoen. Per inwoner is dat € 10 (tabel 4.10). Het aandeel uitgaven aan preventieve onder-
steuning jeugd in de totale programmakosten is 5%.

Tabel 4.10

Uitgaven aan preventieve ondersteuning jeugd in de steekproef, absoluut, per inwoner, variatie 

 tussen gemeenten en aandeel in totale programmakosten, 2010 (in euro’s; n = 37)

absolute uitgaven 15.042.044
uitgaven per inwoner 10
range uitgaven per inwoner 0,0-24,3
% van totale programmakosten Wmo 5

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

4.3.4 Ondersteuning van kwetsbare burgers

Ook de ondersteuning van kwetsbare burgers is een onderdeel van de Wmo. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen, slachtof-
fers van huiselijk geweld, zorgwekkende zorgmijders en verslaafden, met als doel dat 
ook zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat om het bieden van maatschap-
pelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, de openbare geestelijke gezondheidszorg 
(OGGz) en het verslavingsbeleid. In dit onderzoek worden deze onderdelen allemaal 
meegenomen onder de uitgaven voor kwetsbare burgers. Ook valt nazorg na het verlaten 
van een opvangsituatie onder de uitgaven voor kwetsbare burgers.
Niet alle gemeenten hebben dezelfde rol in het ondersteunen van kwetsbare burgers. Er 
zijn centrumgemeenten en regiogemeenten aangewezen voor zowel maatschappelijke 
opvang als vrouwenopvang. De centrumgemeente is verantwoordelijk voor de coördi-
natie van het aanbod van de ondersteuning. Centrumgemeenten én regiogemeenten 
hebben een verantwoordelijkheid in het realiseren van (collectieve) preventie, toeleiding 
en nazorg. In de steekproef van 37 gemeenten zijn twee gemeenten centrumgemeente. 
Dat is afgerond 5%. In heel Nederland zijn er 43 centrumgemeenten voor maatschappe-
lijke opvang en 36 voor vrouwenopvang. Dit is respectievelijk 10% en 8% van het aantal 
gemeenten in 2010.
In de steekproef zijn de totale uitgaven voor ondersteuning van kwetsbare inwoners 
€ 9,6 miljoen. Per inwoner is dat € 7,- (tabel 4.11). Er is een grote spreiding in de uitgaven 
per inwoner voor ondersteuning van kwetsbare burgers. Dit heeft verschillende redenen. 
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Ten eerste bevat de steekproef twee centrumgemeenten die hieraan veel hogere uitgaven 
hebben dan de overige gemeenten. Ten tweede hebben vier gemeenten aangeven niets 
uit te geven voor deze ondersteuning. Voor hen is dus € 0 ingevuld.

Tabel 4.11

Uitgaven voor ondersteuning van kwetsbare burgers in de steekproef, absoluut, per inwoner, variatie 

tussen gemeenten en aandeel in totale programmakosten, 2010 (in euro’s; n = 37)

absolute uitgaven 9.568.995 
uitgaven per inwoner 7
range uitgaven per inwoner 0,0-53,3
% van totale programmakosten Wmo 3

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Het aandeel van uitgaven voor ondersteuning van kwetsbare inwoners in de totale pro-
grammakosten is 3%. Het is aannemelijk dat dit aandeel in de vier grote steden en de 
overige centrumgemeenten (veel) groter is.
Binnen de uitgaven voor kwetsbare burgers is 58% voor de OGGz. Tien gemeenten heb-
ben geen uitgaven voor de OGGz. Vanwege de verwevenheid met andere activiteiten van 
de g gd blijft onduidelijk of de uitgaven voor de OGGz door alle gemeenten volledig mee-
genomen zijn in het onderzoek.
De uitgaven voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid kon-
den vaak niet gesplitst worden. Dertien gemeenten hebben hiervoor geen uitgaven. 
Zeven gemeenten hebben tot slot aangegeven ‘overige’ uitgaven te hebben voor onder-
steuning van kwetsbare burgers.

4.3.5 Algemene en overige Wmo-uitgaven

Onder algemene programmakosten voor de Wmo scharen we uitgaven voor beleids-
participatie en de door de gemeenten genoemde overige Wmo-gerelateerde uitgaven. 
In de steekproef zijn de totale algemene uitgaven € 1,6 miljoen. Per inwoner is dat 
gemiddeld € 1 (tabel 4.12). Het aandeel van de algemene programmakosten in de totale 
programmakosten is klein, namelijk 1%.

Tabel 4.12

Algemene en overige uitgaven in de steekproef, absoluut, per inwoner, variatie tussen gemeenten en 

aandeel in totale programmakosten, 2010 (in euro’s; n = 37)

absolute uitgaven 1.663.258
uitgaven per inwoner 1
range uitgaven per inwoner 0,1-15
% van totale programmakosten Wmo 1

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)
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Beleidsparticipatie
Beleidsparticipatie omvat alle activiteiten die de gemeente onderneemt om de inwo-
ners te betrekken bij het Wmo-beleid en de uitvoering daarvan. Dit zijn bijvoorbeeld 
inspraakbijeenkomsten, consultering van burgerpanels of het uitvoeren van een 
bewonersenquête. De gemeente is verplicht om burgers, cliënten en hun organisaties 
te betrekken bij het voorbereiden en opstellen van het lokale Wmo-beleid. In welke 
fase van de beleidscyclus de burgers of cliënten worden betrokken, kan per gemeente 
verschillen, evenals de rollen en verantwoordelijkheden die panels, platforms of 
andere burger- en cliëntenorganisaties krijgen toebedeeld. De Wmo-raad (of een ander 
participatieorgaan) is in de meeste gemeenten de voornaamste partner bij de beleids-
ontwikkeling.
Alle gemeenten in de steekproef geven geld uit aan beleidsparticipatie en hebben hun 
uitgaven ingevuld. In de steekproef zijn de totale uitgaven voor beleidsparticipatie 
€ 542.387. Per inwoner is dat € 0,38.

Overige uitgaven
Overige uitgaven zijn diverse posten die in de steekproefgemeenten wel tot de Wmo 
gerekend worden, maar niet eenduidig onder te brengen zijn in de hiervoor beschre-
ven indeling. Genoemd zijn onder andere uitgaven voor ondersteunende begeleiding, 
palliatieve zorg, schoolmaatschappelijk werk, jeugd (jeugdzorg en jeugdpreventie), 
toegankelijkheid van voorzieningen en buurtbemiddeling. In de steekproef bedragen de 
overige uitgaven € 1,1 miljoen. Per inwoner is dat € 0,80.

Noten

1 De uitgaven per inwoner zijn berekend door het totaal aan uitgaven te delen door het totaal aan 

inwoners in de betreffende gemeenten.

2 Zie bijlage C.

3 Databestand Benchmark Wmo 2011, sgbo/bmc. Deze gegevens hebben betrekking op 

80  gemeenten.

4 Het scp heeft voor het advies over het macro-Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2012 ook een 

inschatting gemaakt van de uitgaven in 2010. Die schatting komt uit op € 124.569.005, 2% lager dan 

de uitgaven die we in dit onderzoek hebben gevonden.

5 Het betreft in de Benchmark Wmo 54 gemeenten.

6 Bron: Benchmark Wmo 2010.

7 Zie www.invoeringwmo.nl.

8 Tijdelijke regeling cjg, gepubliceerd in Staatscourant, 15 januari 2008, nr. 10, p. 14.
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5 Individuele voorzieningen in detail

5.1 Aantal cliënten individuele voorzieningen

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de individuele voorzieningen. Voor dit onderdeel 
zijn namelijk ook productiecijfers beschikbaar. Afhankelijk van de voorziening bekijken 
we het aantal cliënten, het aantal geleverde uren, het aantal nieuwe toekenningen en/of 
het aantal uitstaande voorzieningen. Daarnaast geven we aanvullende informatie over 
uitgaven.
De nieuwe toekenningen worden weergegeven in absolute aantallen en per 1000 inwo-
ners.1 Waar het cliëntenbestand of het aantal uitstaande voorzieningen aan de orde 
komt, gaat het om de stand eind 2010. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende 
verstrekkingsvormen van een voorziening: in natura, middels een persoonsgebonden 
budget (pgb) of een financiële tegemoetkoming. Hierbij komen ook de uitgavencijfers 
van het pgb aan de orde.
Bij het lezen van de tabellen zal het opvallen dat de optelling van uitsplitsingen soms 
niet overeenkomt met de totalen. Dat komt doordat niet alle gemeenten de uit-
splitsingen kunnen maken. Voor de gemiddelden geldt dat de afzonderlijke gemiddelden 
van elke waarde worden weergegeven.
In figuur 5.1 is de verdeling van het aantal cliënten en voorzieningen weergegeven. Voor 
hulp bij het huishouden gaat het om het aantal cliënten. Bij de wrv-voorzieningen gaat 
het om de woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen (zowel individueel 
als collectief vervoer). Voor de rolstoelen en het individueel vervoer gaat het om het aan-
tal uitstaande voorzieningen en bij het collectief vervoer om het aantal pashouders. Van-
wege het eenmalige karakter van de verstrekkingen bij wonen is hier het aantal nieuw 
toegekende woonvoorzieningen (inclusief verhuis- en inrichtingskosten vergoedingen) 
weergegeven. Deze figuur toont de verdeling van het aantal voorzieningen naar soort. 
Op basis daarvan kunnen we niet het totale aantal unieke cliënten aangeven. Een  cliënt 
kan immers gebruikmaken van meerdere voorzieningen, bijvoorbeeld hulp bij het 
 huishouden en collectief vervoer.
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Figuur 5.1

Gebruik wrv-voorzieningen en hulp bij het huishouden in de steekproef, 2010 (in procenten)

hulp bij het huishouden (29%)

individuele vervoersvoorzieningen (21%)

collectief vervoer (30%)

rolstoelen (13%)

woonvoorzieningen (7%)

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

5.2 Hulp bij het huishouden

Het aantal cliënten dat hulp bij het huishouden ontvangt verschilt sterk per gemeente. 
Gemiddeld hebben de gemeenten uit de steekproef 29 cliënten met hulp bij het huis-
houden per 1000 inwoners (tabel 5.1). Dit varieert van 19 tot 46 cliënten per 1000 
inwoners. Cliënten ontvangen gemiddeld 160 uur hulp; dat is ongeveer 3 uur per week. 
Dit varieert in de gemeenten in de steekproef tussen 105 en 190 uur per cliënt, oftewel 
tussen 2 en 3,7 uur per week (niet in tabel).
Hulp bij het huishouden kan zowel in natura als in de vorm van een pgb worden ver-
strekt. Als een cliënt een indicatie heeft voor hulp bij het huishouden, maar liever zelf 
de uitvoering en planning van de werkzaamheden regelt, dan kan het pgb uitkomst 
bieden. Hetzelfde geldt als het aanbod van hulp in natura niet (helemaal) aansluit bij de 
behoefte.
In de steekproef heeft gemiddeld 17% van de cliënten een pgb. Bij de nieuwe toekennin-
gen ligt dit aanzienlijk lager (10%) en in de uitgaven juist iets hoger (18%). Dit komt door-
dat cliënten met een pgb naar verhouding meer uren hulp ontvangen dan cliënten met 
hulp in natura, gemiddeld 220 uur versus gemiddeld 141 uur (niet in tabel).
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Tabel 5.1

Cliënten en uren hulp bij het huishouden in de steekproef, absoluut, per 1000 inwoners en variatie 

tussen gemeenten, 2010 (in aantallen)

absoluut
per 1000  inwo- 
 ners  inwoners range (n)

aantal cliënten 39.777 29 19-46 35
natura 32.956 24 12–41 35
pgb 6.818 5 2-18 35

aantal geleverde uren 4.176.137 4.663 2.438-8.351 22
natura 3.802.642 3.306 1.856-6.910 27
pgb 1.092.020 1.216 64-4.509 23

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Bij huishoudelijke hulp is nog onderscheid te maken naar het type hulp. Over het al-
gemeen maakten gemeenten in 2010 onderscheid tussen eenvoudige hulp (hh1), de 
meer complexe ondersteuning (hh2) en hulp bij een ontregeld huishouden (hh3). 
Bij de eerste vorm (hh1) gaat de gemeente ervan uit dat de cliënt nog zelf de regie over 
het huis houden kan voeren. Bij de tweede vorm (hh2) is het ook nodig dat de cliënt 
ondersteuning krijgt bij de regie en organisatie van het huishouden. In de aw bz werd 
dit onderscheid niet gemaakt en werd voornamelijk de duurdere vorm van hulp (hh2) 
verleend. In een deel van de gemeenten hebben deze cliënten bij de herindicatie deze 
duurdere hulp behouden, terwijl andere gemeenten dit gewijzigd hebben naar de een-
voudigere vorm. De derde vorm van hulp (hh3) is vaak tijdelijk om het huishouden weer 
op orde te krijgen. In de steekproef heeft 76% van de cliënten met hulp in natura hh1, 
23% hh2 en 1% hh3.

Sinds 1 januari 2010 moeten zorgaanbieders de mensen die huishoudelijke hulp leveren 
in dienst hebben. Door de wetswijziging kunnen cliënten via een zorgaanbieder geen 
alfahulp meer krijgen. Alfahulpen leveren de eenvoudigste vorm van hulp bij het huis-
houden. De cliënt is de werkgever van de alfahulp, maar laat de werkgeverstaken (met 
name bemiddeling) aan de zorgaanbieder (of een andere organisatie) over. Vóór de wets-
wijziging konden zorgaanbieders zelf kiezen of bij een cliënt alfahulp of hulp in natura 
geleverd werd, maar nu moet de cliënt kiezen voor een pgb of hulp in natura. Met een 
pgb kan de cliënt een alfahulp inhuren. Cliënten die een alfahulp hadden en deze vaste 
hulp wilden behouden, hebben er voor gekozen om de hulp in te huren via een pgb, al 
dan niet met ondersteuning voor de werkgeverstaken. Cliënten die de werk geversrol 
liever niet zelf wilden hebben, hebben gekozen voor hulp in natura. Het aandeel  cliënten 
met een pgb dat dit gebruikt voor een alfahulp is in dit onderzoek 62%. Na de wets-
wijziging zijn sommige gemeenten in overleg met zorgaanbieders op zoek gegaan naar 
een goede tussenvorm om de alfahulp te kunnen behouden. Hierdoor zijn er grote 
verschillen tussen gemeenten in het aandeel alfahulp binnen het pgb, maar ook ten 
opzichte van hulp in natura.
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Gegevens over het aantal nieuwe toekenningen over 2010 bleken voor hulp bij het huis-
houden minder vaak beschikbaar te zijn dan het totaal aantal bestaande cliënten. Reden 
kan zijn dat gevraagd is naar het aantal nieuwe toekenningen exclusief de herindicaties. 
In sommige registratiesystemen kan dit niet gesplitst worden. Het aantal nieuwe toe-
kenningen (voor zover bekend) bedraagt 9,2 per 1000 inwoners. Het merendeel van de 
nieuwe toekenningen (90%) is een nieuwe toekenning in natura; de overige 10% is in de 
vorm van een pgb (tabel 5.2).

Tabel 5.2

Nieuwe toekenningen hulp bij het huishouden in de steekproef, in natura en in pgb, absoluut,  

per 1000 inwoners en variatie in gemeenten, 2010 (in aantallen)

absoluut
per 1000 inwo-
ners inwoners range (n)

aantal nieuwe toekenningen 8498 9,2 3,8-23,7 23
natura 7540 8,3 3,5-21,5 21
pgb 740 0,9 0,3-5,9 19

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

5.3 Aantallen wrv-voorzieningen

Onder de wrv-voorzieningen vallen de woonvoorzieningen, rolstoelen en 
vervoers voorzieningen. Bij de uitvraag van gegevens aan gemeenten is voor de wrv-voor-
zieningen gevraagd een onderscheid te maken tussen levering in natura, een financiële 
tegemoetkoming en een pgb. In de praktijk blijkt dat gemeenten vaak geen onderscheid 
maken tussen een pgb en een financiële tegemoetkoming. Bij voorzieningen als scoot-
mobielen en rolstoelen is dat vooral omdat die gegevens niet als zodanig geregistreerd 
worden. Het aantal pgb’s is vaak met wat zoekwerk nog te achterhalen, maar uitgaven 
worden niet apart geboekt. Daarnaast speelt bij veel voorzieningen de onduidelijkheid 
tussen een pgb en een financiële tegemoetkoming. Bij een woning aanpassing of een 
kilometervergoeding is het onderscheid bijvoorbeeld niet relevant. In de berekening 
van het aandeel pgb ten opzichte van het totaal nemen wij het pgb en de financiële tege-
moetkoming daarom samen.

Aantallen woonvoorzieningen
Woonvoorzieningen zijn aanpassingen aan de woning, trapliften en roerende voor-
zieningen als tilliften en po-stoelen. Daarnaast zijn de verhuis- en inrichtingskosten 
apart uitgevraagd. Het toekennen van woonvoorzieningen heeft een eenmalig karakter, 
dus komen alleen de nieuwe toekenningen aan bod. Gemiddeld is per 1000 inwoners 
sprake van 7 nieuwe toekenningen voor woonvoorzieningen; dit varieert in de steek-
proef van 1 tot 13 (tabel 5.3). 14% van de woonvoorzieningen is via een pgb of financiële 
tegemoetkoming verstrekt. In de uitgaven is het aandeel groter (27%) doordat juist de 
goedkopere voorzieningen in natura verstrekt worden.
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Binnen de woonvoorzieningen is een klein deel (ongeveer 5%) van de nieuwe toekennin-
gen een verhuis- en inrichtingskostenvergoeding.

Tabel 5.3

Nieuwe toekenningen wonen in de steekproef, naar type, absoluut, per 1000 inwoners en variatie in 

gemeenten, 2010 (in aantallen)

absoluut
per 1000 inwo-
ners inwoners range (n)

woonvoorzieningen 9022 6,7 1,2 - 13,3 34
verhuis- en inrichtingskosten 431 0,4 0 - 2,4 29 

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Bij aanvang van het onderzoek is ook gekeken of onderscheid te maken is tussen de 
roerende woonvoorzieningen en woningaanpassingen. Deze uitsplitsing bleek voor 
gemeenten erg arbeidsintensief en is dus achterwege gelaten. Bovendien riep het ook 
discussie op over de grens tussen beide typen voorzieningen. Zo werden trapliften in 
het verleden vaak beschouwd als een woningaanpassing; een onroerende woonvoor-
ziening zat immers aard- en nagelvast aan de woning. Met de komst van demontabele 
trapliften worden deze steeds vaker als een roerende voorziening beschouwd. Bij grote 
 aanpassingen kan er bovendien sprake zijn van een combinatie.

Aantallen rolstoelen
Tabel 5.4 toont het aantal nieuw toegekende rolstoelen. Van de 31 gemeenten die 
gegevens konden aanleveren komt het totaal op 4905 nieuwe toekenningen. Dit zijn 
4 rolstoelen per 1000 inwoners. Het aantal uitstaande rolstoelen bedraagt 18.445; per 
1000 inwoners gemiddeld 13. Het aantal uitstaande rolstoelen varieert in de steekproef 
van 3 tot 22 per 1000 inwoners. Van de nieuwe toekenningen is maar een klein deel 
 verstrekt via een pgb of financiële tegemoetkoming, nog geen 1%.

Tabel 5.4

Nieuwe toekenningen en uitstaande rolstoelen in de steekproef, absoluut, per 1000 inwoners en 

 variatie in gemeenten, 2010 (in aantallen)

absoluut
per 1000 inwo-
ners inwoners range (n)

nieuwe toekenningen 4.905 3,9 1,8-8,1 31
uitstaande rolstoelen 18.445 13,3 3,4-22,4 35

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

In het kader van de Wmo kunnen gemeenten ook sportvoorzieningen  verstrekken. 
De meest voorkomende is de sportrolstoel. Over 2010 bleek het voor de meeste 
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 gemeenten niet mogelijk deze uitgaven en aantallen te splitsen van de rolstoelen. Vanuit 
de Benchmark Wmo blijkt dat het procentueel om een klein aandeel van de uitgaven aan 
rolstoelen gaat (1%).2

Aantallen vervoersvoorzieningen
Onder individuele vervoersvoorzieningen vallen voorzieningen in natura, zoals een 
scootmobiel of speciale fiets, maar ook kilometer- of taxivergoedingen. In de steek-
proef is het aantal nieuwe toekenningen voor individueel vervoer gemiddeld 4,8 per 
1000 inwoners (tabel 5.5). Het aantal uitstaande individuele vervoersvoorzieningen komt 
gemiddeld op 22,1 per 1000 inwoners. Dat aantal varieert in de steekproef van 3 tot 61. 
Van het aantal nieuwe toekenningen is 19% een pgb of financiële tegemoetkoming. In de 
uitgaven gaat 20% naar pgb’s of financiële tegemoetkomingen.

Tabel 5.5

Nieuwe toekenningen en uitstaande individuele vervoersvoorzieningen in de steekproef, absoluut, 

per 1000 inwoners en variatie in gemeenten, 2010 (in aantallen)

absoluut
per 1000 
 inwoners range (n)

nieuwe toekenningen 6.199 4,8 0,8-13,2 32
uitstaand 28.694 22,1 2,9-61,2 32 

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Naast een individuele vervoersvoorziening hebben de meeste gemeenten een systeem 
van collectief vervoer. In tabel 5.6 wordt het aantal bestaande en nieuwe pashouders 
weergegeven. Net als bij de uitgaven voor het collectief vervoer kan het gebruik ervan 
sterk variëren tussen gemeenten. Dit heeft te maken met de toegang tot het collectief 
vervoer. Het aantal pashouders ligt in vergelijking met het gebruik van de andere indi-
viduele voorzieningen erg hoog. Het kan echter zijn dat mensen een pas hebben, maar 
er geen of weinig gebruik van maken. In de steekproef hebben twee gemeenten geen 
 collectief vervoer, vandaar dat daar het aantal pashouders nul is.

Tabel 5.6

Nieuwe en bestaande pashouders voor het collectief vervoer in de steekproef, absoluut, per 

1000  inwoners en variatie in gemeenten, 2010 (in aantallen)

absoluut
per 1000 
 inwoners range (n)

nieuwe pashouders 7.739 6 0-25 33
bestaande pashouders 41.965 33,2 0-64 30

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)
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Noten

1 De aantallen per 1000 inwoners zijn berekend door de aantallen van de totale groep gemeenten te 

delen door het totale inwonertal van deze gemeenten en vervolgens te vermenigvuldigen met 1000. 

Grotere gemeenten tellen hierdoor zwaarder mee in het gemiddelde dan kleine gemeenten.

2 Bron: Benchmark Wmo 2011 (sgbo/bmc).
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6 Analyse van de verschillen in uitgaven tussen 
gemeenten

6.1 Verschillen in uitgaven

De Wmo-uitgaven zijn de programma- en uitvoeringskosten tezamen. Ontvangen 
eigen bijdragen of andere inkomsten zijn hierop niet in mindering gebracht. De Wmo- 
uitgaven variëren per gemeente. Tabel 6.1 geeft deze variatie weer.

Tabel 6.1

Variatie in Wmo-uitgaven per inwoner in de steekproef, 2010 (in euro’s; n = 37)

Wmo-uitgaven uitgaven per inwoner

gemiddelde 225

95% betrouwbaarheidsinterval:

ondergrens 209
bovengrens 240

mediaan 216
standaarddeviatie 45
minimum 157
maximum 330

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Zoals we in hoofdstuk 4 gezien hebben zijn de Wmo-uitgaven onder te verdelen in 
uitvoeringskosten en programmakosten. Gemiddeld in de steekproef is 86% van 
de Wmo-uitgaven bestemd voor programmakosten en 14% voor uitvoeringskosten. 
Het  minimumaandeel programmakosten is 73% en het maximumaandeel is 95%.
Binnen de programmakosten is vervolgens een onderscheid te maken tussen de uitgaven 
voor individuele voorzieningen en de uitgaven voor algemene, collectieve en preventieve 
activiteiten. Hierbinnen gaat het grootste deel naar de individuele Wmo-voorzieningen 
(69%).

Tabel 6.2 en figuur 6.1 geven de spreiding in de Wmo-uitgaven voor de gemeenten in de 
steekproef weer met een uitsplitsing naar uitvoeringskosten, individuele voorzieningen 
en algemene, collectieve en preventieve voorzieningen.
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Figuur 6.1

Spreiding in Wmo-uitgaven per inwoner in de steekproef, 2010 (n = 37)
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Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Tabel 6.2

Variatie in Wmo-uitgaven per inwoner naar kostensoort in de steekproef, 2010 (in euro’s; n = 37)

Wmo-uitgaven
uitvoerings-
kosten

individuele 
 voorzieningen

algemene, collectieve en 
 preventieve voorzieningen

gemiddelde  33 137a  54 
95% betrouwbaarheidsinterval:

ondergrens  30 125  46 
bovengrens  37 149  62 

mediaan  33 129  51 
standaarddeviatie  10 36  24 
minimum  13 81  20 
maximum  54 241 130 

a In hoofdstuk 4 staat een gemiddelde van € 133 per inwoner; dat is het gemiddelde van de gehele 
groep. Het gemiddelde van € 137 per inwoner is het gemiddelde van de gemeenten, waarbij elke 
gemeente even zwaar meetelt ongeacht de grootte.

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

De gemiddelde uitgave aan individuele voorzieningen per inwoner is € 137, maar de 
spreiding is redelijk groot (€ 81 tot € 241). Ook bij de algemene, collectieve en preventieve 
activiteiten zien we een grote spreiding (van € 20 tot € 130). Bij de uitvoeringskosten is 
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de spreiding in absolute zin kleiner, doordat het om kleinere bedragen gaat. De hoogste 
uitgave per inwoner is echter 4 keer zo groot als de laagste uitgave. Bij de uitgaven voor 
individuele voorzieningen is deze factor 3 en bij de algemene, collectieve en preventieve 
activiteiten 6,5.

6.2 Verklaring van verschillen in uitgaven door productiecijfers

Onderzocht is of de verschillen in Wmo-uitgaven per inwoner verklaard kunnen worden 
door de productiecijfers, in dit geval door het aantal uitstaande voorzieningen per inwo-
ner.1 Met andere woorden hebben gemeenten die meer voorzieningen verstrekken ook 
hogere uitgaven? Na de inventarisatiefase is besloten om alleen de productiecijfers van 
de individuele voorzieningen te verzamelen (zie hoofdstuk 2) en in verband te brengen 
met de uitgaven.
Tabel 6.3 vermeldt per gemeente het aantal uitstaande individuele voorzieningen en 
toont de samenhang met de uitgaven (tabel C.2 in de bijlage bevat een uitsplitsing naar 
individuele voorzieningen).

Tabel 6.3

Samenhang tussen Wmo-uitgaven per inwoner en productiecijfers in de steekproef, 2010  

(Pearsons r; n = 24)

correlatie met 
productiecijfers

verklaarde 
variantie (%)

totale Wmo-uitgaven (uitvoeringskosten plus programmakosten) 0,67* 44
programmakosten (w.o. uitgaven individuele voorzieningen) 0,68** 47
uitgaven individuele voorzieningen 0,65* 43

** = p < 0,001; * p < 0,01

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Zowel de totale Wmo-uitgaven, de programmakosten als de uitgaven voor individuele 
Wmo-voorzieningen hangen positief samen met het aantal uitstaande individuele Wmo-
voorzieningen. De uitgaven per inwoner zijn hoger naarmate het aantal uitstaande 
individuele Wmo-voorzieningen per 1000 inwoners toeneemt. Het is niet verrassend 
dat al deze uitgaven ongeveer een gelijke samenhang hebben met de productiecijfers, 
 aangezien ze onderdeel zijn van elkaar. De Wmo-uitgaven bestaan immers voor een 
groot deel uit programmakosten (86%) en de individuele Wmo-uitgaven vormen ver-
volgens weer een belangrijk onderdeel (69%) van die programmakosten. De uitgaven 
aan individuele Wmo-voorzieningen maken in totaal meer dan de helft van de totale 
Wmo-uitgaven uit (59%). Maar ook de uitvoeringskosten hebben in de praktijk voor het 
grootste deel betrekking op de individuele voorzieningen.

Ongeveer 43%-47% van de bovenstaande uitgaven worden verklaard door de productie-
cijfers (percentage verklaarde variantie); het merendeel van de uitgaven (53%-57%) 
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niet. Dit komt vooral doordat de uitgaven voor rolstoelen en individuele vervoers-
voorzieningen nauwelijks te verklaren zijn uit de productiecijfers (zie tabel C.2 in de 
bijlage). Er is echter ook een grote spreiding in de gemiddelde uitgaven per rolstoel (€ 359 
tot € 2522). De gemiddelde prijs is € 875 met een standaarddeviatie van € 524. Bij rolstoe-
len en individuele vervoersvoorzieningen zijn prijsverschillen mogelijk de oorzaak voor 
het ontbreken van een significante relatie met de productiecijfers. Deze prijsverschillen 
ontstaan door verschil in contracten (zowel inkoopprijs als kwaliteits- en serviceniveau), 
maar ook door een grote variatie in het soort verstrekkingen. De variatie in soort en 
kosten van verstrekkingen kan samenhangen met het beleid (zoals hoogte van vergoe-
dingen, eigenbijdragesystematiek, verstrekkingenbeleid, aanwezigheid alternatieven) 
of specifieke kenmerken van de gemeente (nabijheid voorzieningen, woonvormen voor 
specifieke doelgroepen, bergachtige omgeving), maar ook door incidentele dure voor-
zieningen, zoals een elektrische rolstoel met specifieke aanpassingen.
De verschillen in de uitgaven aan collectief vervoer zijn deels te verklaren door de ver-
schillen in het aantal uitstaande vervoerspasjes. Verder kunnen hier tariefverschillen 
een rol spelen en de mate van gebruik van het collectief vervoer door de pashouders. 
De verschillen in uitgaven voor woonvoorzieningen kunnen vrij goed verklaard wor-
den door het aantal nieuwe toekenningen. Daarnaast kan een enkele dure woning-
aanpassing grote invloed hebben op de hoogte van de uitgaven.

De uitgaven voor hulp bij het huishouden zijn redelijk tot goed te verklaren door het 
aantal cliënten (dit geldt vooral bij de pgb-verstrekkingen, zie tabel C.2 in de bijlage). 
Het aantal uren hulp is echter belangrijker voor de verklaring van de uitgaven dan het 
aantal cliënten, maar deze twee variabelen hangen wel met elkaar samen. Immers, 
vooral de uren bepalen door vermenigvuldiging met het tarief de uitgaven. 87% van 
de verschillen tussen gemeenten in uitgaven aan hulp bij het huishouden per inwoner 
 kunnen worden verklaard door het aantal uren.2

6.3 Verklaring van verschillen in uitgaven door achtergrondkenmerken

We hebben tevens onderzocht of verschillen in uitgaven verklaard kunnen worden door 
achtergrondkenmerken van gemeenten. Relevante achtergrondkenmerken zijn de mate 
van vergrijzing (aandeel inwoners ouder dan 65 jaar), het aandeel huishoudens met een 
laag inkomen, de mate van stedelijkheid, de regio in het land en het aantal inwoners.
Er is inderdaad een positief verband tussen Wmo-uitgaven en de mate van vergrijzing 
en het aandeel huishoudens met een laag inkomen. Geen verband is er met de mate van 
stedelijkheid, de regio en het aantal inwoners (zie ook tabel C.3 in de bijlage).

Vergrijzing en aandeel huishoudens met een laag inkomen
De mate van vergrijzing en het aandeel huishoudens met een laag inkomen verklaren 
respectievelijk 20% en 29% van de verschillen in Wmo-uitgaven tussen gemeenten. 
Gemeenten met een meer vergrijsde bevolking hebben hogere Wmo-uitgaven per inwo-
ner dan minder vergrijsde gemeenten. Dat ligt voor de hand, want een groot deel van de 
individuele Wmo-voorzieningen wordt immers toegekend aan ouderen.
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Gemeenten met een groter aandeel huishoudens met een laag inkomen hebben hogere 
Wmo-uitgaven dan gemeenten met een kleiner aandeel. Dat komt doordat gezond-
heidsverschillen vaak samenhangen met inkomen. Daarnaast speelt mee dat vanwege 
de inkomensafhankelijke eigen bijdrage burgers met een relatief hoog inkomen minder 
snel een beroep op de Wmo zullen doen.

Als we de uitvoeringskosten buiten beschouwing laten en alleen kijken naar de pro-
grammakosten dan geeft dit hetzelfde beeld (zie tabel C.4 in de bijlage). Dit zien we 
eveneens als we verder inzoomen op de individuele voorzieningen binnen de program-
makosten (tabel C.5 in de bijlage). Hoe meer oudere inwoners hoe hoger de uitgaven per 
inwoner aan individuele Wmo- voorzieningen. Dit komt met name door de relatie tussen 
vergrijzing en de uitgaven aan hulp bij het huishouden3 en de uitgaven aan woonvoor-
zieningen4. Voor de rolstoelen en vervoersvoorzieningen is er geen significant verband 
tussen de mate van vergrijzing en de uitgaven per inwoner voor deze voorzieningen.
Tussen het aandeel huishoudens met een laag inkomen en de uitgaven aan individuele 
Wmo-voorzieningen is ook een zwak positief verband gevonden. Hoe hoger het aandeel 
huishoudens met lage inkomens in gemeenten hoe hoger de uitgaven aan individuele 
Wmo-voorzieningen per inwoner. In vergelijking met de totale Wmo-uitgaven is bij de 
individuele voorzieningen de relatie met de vergrijzing groter en de relatie met het aan-
deel huishoudens met een laag inkomen kleiner. Bij de uitgaven voor de algemene, col-
lectieve en preventieve activiteiten zien we geen samenhang met de mate van vergrijzing 
en het aandeel huishoudens met een laag inkomen (zie tabel C.5 in de bijlage).

Stedelijkheid, inwonertal en regio
Stedelijkheid en aantal inwoners kunnen de verschillen in de totale Wmo-uitgaven per 
inwoner niet verklaren. Het is dus niet zo dat gemeenten met veel inwoners per inwoner 
meer of minder uitgeven dan kleine gemeenten. Uiteraard geven grote gemeenten 
in absolute zin wel meer uit dan kleine gemeenten. Opvallend is dat de verschillen 
in de totale inkomsten wel sterk samenhangen met stedelijkheid. De meest stedelijke 
gemeenten ontvangen significant meer inkomsten per inwoner dan de minder en minst 
stedelijke gemeenten. Dit heeft te maken met de verdeelsleutel die wordt gebruikt om te 
bepalen welk bedrag elke gemeente ontvangt van het rijk.

Er is ook geen verband gevonden tussen de totale Wmo-uitgaven per inwoner en de regio 
waar de gemeente zich bevindt.5 Dit geldt ook als we alleen naar de programmakosten en 
daarbinnen naar de individuele voorzieningen kijken.6 Wel vinden we voor stedelijkheid 
en gemeentegrootte significante verbanden met onderdelen van de Wmo-uitgaven. Meer 
stedelijke gemeenten geven per inwoner meer uit aan maatschappelijk werk dan minder 
stedelijke gemeenten.7 Bij gemeentegrootte zien we een matige, positieve samen-
hang met uitgaven voor kwetsbare inwoners (bijvoorbeeld maatschappelijke opvang). 
Gemeenten met meer inwoners geven significant meer uit per inwoner aan onder-
steuning van kwetsbare inwoners dan gemeenten met minder inwoners.8 De uitgaven 
per inwoner lopen op naarmate de gemeente groter is.
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Ook is gekeken of verschillen in uitgaven voor alleen individuele Wmo-voorzieningen 
verklaard kunnen worden door de regio waar de gemeente zich bevindt. De uitgaven per 
inwoner aan alle individuele Wmo-voorzieningen samen kunnen niet verklaard worden 
door regionale verschillen, maar er zijn wel verschillen tussen de regio’s waar te nemen 
in de uitgaven voor hulp bij het huishouden.9 In het westen van het land wordt signifi-
cant minder uitgegeven per inwoner aan huishoudelijke hulp (€ 72) dan in het oosten van 
het land (€ 110).

Bij de uitgaven voor de algemene, collectieve en preventieve activiteiten zien we geen 
samenhang met de regio en de mate van stedelijkheid. Wel is er een relatie met inwoner-
tal. Naarmate de gemeente meer inwoners heeft zijn de uitgaven per inwoner op dit 
onderdeel hoger (zie tabellen C.5 en C.6 in de bijlage).

Combinatie van achtergrondkenmerken
We hebben ook getoetst of de verschillen in Wmo-uitgaven per inwoner verklaard kun-
nen worden door de combinatie van de mate van vergrijzing en het aandeel huishoudens 
met een laag inkomen. Daarbij is steeds gekeken naar het effect van één achtergrond-
kenmerk waarbij het effect van het andere constant gehouden wordt. De samenhang 
tussen het aandeel huishoudens met een laag inkomen en de productiecijfers is dermate 
groot, dat de productiecijfers in de analyse niet meegenomen zijn. Hieruit blijkt dat de 
verschillen tussen gemeenten in Wmo- uitgaven per inwoner voor 44% verklaard kunnen 
worden door verschillen in de mate van vergrijzing en het aandeel huishoudens met een 
laag inkomen samen. Het effect van het aandeel huishoudens met een laag inkomen is, 
evenals in de enkelvoudige correlatieanalyse, sterker dan het effect van vergrijzing (zie 
tabel C.7 in de bijlage).
De verschillen in uitgaven aan individuele Wmo-voorzieningen tussen gemeenten 
kunnen voor 53% verklaard worden door verschillen in de mate van vergrijzing en het 
aandeel huishoudens met een laag inkomen. Het effect van vergrijzing is sterker dan het 
effect van het aandeel huishoudens met een laag inkomen (zie tabel C.8 in de bijlage).

Een groot deel van de verschillen in uitgaven tussen gemeenten kan dus niet verklaard 
worden uit de verzamelde gegevens. We weten niet zeker of er meer factoren zijn die 
samen de verschillen in Wmo-uitgaven of uitgaven aan individuele Wmo-voorzieningen 
verklaren, omdat de steekproef te klein is om meer predictoren op te nemen om nog een 
betrouwbaar model te schatten.
Een mogelijke, niet onderzochte verklaring kan zijn dat gemeenten verschillen in de 
hoogte van de tarieven, prijzen en de omvang van de subsidies die zij betalen aan leve-
ranciers en uitvoerders van maatschappelijke ondersteuning, maar ook de politieke 
samenstelling van het gemeentebestuur kan een rol spelen in de (beleids)keuzes die 
gemaakt worden.
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Noten

1 Bij woonvoorzieningen zijn in plaats van de uitstaande voorzieningen de nieuwe toekenningen 

genomen.

2 Pearsons r = 0,93; p < 0,001; tweezijdig n = 22.

3 Pearsons r = 0,56; p < 0,001; tweezijdig n = 37.

4 Pearsons r = 0,40; p < 0,05; tweezijdig n = 37.

5 Sum of squares (73.412); df (36); F (2,496); p = 0,08; n = 37.

6 Sum of squares voor het kenmerk regio (36.657); df (33); F (2,802); p = 0,06; n = 37.

7 Pearsons r = 0,428; p < 0,013 tweezijdig; n = 37.

8 Pearsons r uitgaven maatschappelijke opvang en aantal inwoners = 0,42; p < 0,05; tweezijdig n = 37.

9 Sum of squares (34.766); df (36); F (3,884); p < 0,05); n = 37.
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7 Relatie tussen uitgaven en budget

7.1 Relatie tussen totale gemeentelijke Wmo-uitgaven en Wmo-budget

In dit hoofdstuk gaat het om de vraag hoe de werkelijke gemeentelijke Wmo-uitgaven in 
2010 zich verhouden tot:
-	 het fictieve Wmo-budget dat de gemeenten voor dat jaar van het rijk hadden 

 gekregen;
-	 het totaal van de Wmo-gerelateerde inkomsten;
-	 de begroting van de gemeentelijke Wmo-uitgaven;
-	 en de vraag hoe eventuele discrepanties te verklaren zijn.

Zoals vermeld blijft er onzekerheid of alle Wmo-uitgaven in beeld zijn. De onzekerheid 
zit met name bij de thema’s leefbaarheid en sociale samenhang, openbare geestelijke 
gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en huiselijk geweld. Een andere vraag is of 
de inkomsten en uitgaven met de gekozen afbakening volledig op elkaar aansluiten. 
Bij de inkomsten vanuit het rijk is immers moeilijk te achterhalen welke taken bij welke 
inkomstenstromen horen. De uitgaven van jeugdgezondheidszorg en huiselijk geweld 
zijn niet in het onderzoek betrokken, maar mogelijk waren er wel inkomsten voor deze 
taken. Samen met het ontbreken van de vier grote steden in het onderzoek achten 
we het niet verantwoord om de inkomsten en uitgaven naast elkaar te zetten voor de 
beantwoording van onderzoeksvraag 5 ‘Hoe verhouden de werkelijke gemeentelijke 
Wmo-uitgaven in 2010 zich tot het fictieve Wmo-budget?’. Ook een vertaling van de uit-
gaven naar een landelijk beeld wordt om dezelfde redenen niet gemaakt.

7.2 Relatie tussen uitgaven voor individuele Wmo-voorzieningen en Wmo-
budget

Voor de Wmo-uitgaven als geheel is het dus niet mogelijk om de inkomsten en uitgaven 
tegen elkaar af te zetten. Voor het onderdeel individuele voorzieningen kunnen we dat 
iets beter doen. Over de afbakening daarvan is nauwelijks discussie en er zijn geen signa-
len van een onderschatting van de uitgaven. Wel van belang is natuurlijk dat het niet om 
geoormerkte budgetten gaat; gemeenten hebben dan ook alle vrijheid om binnen hun 
begroting te schuiven met posten.
Voor de individuele voorzieningen is op hoofdlijnen een vergelijking te maken tussen de 
inkomsten en de uitgaven en meer specifiek voor de hulp bij het huishouden en de wrv-
voorzieningen (woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen). In tabel 7.1 
is terug te vinden hoe die uitsplitsing gedaan is. Voor de toedeling van de uitvoerings-
kosten aan de individuele voorzieningen moest een schatting gemaakt worden. Uit-
gegaan is van 75% van de totale uitvoeringskosten, evenredig verdeeld over hulp bij het 
huishouden en de wrv-voorzieningen.
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Tabel 7.1

Inkomsten en uitgaven individuele voorzieningen per inwoner in de steekproef, 2010 (in euro’s; n = 37) 

hulp bij het huishouden wrv-voorzieningen

individuele 
 voor zieningen 
totaal

inkomstena 95 84 176
opgebouwd uit 87% van de Wmo-uitkering 3% van de Wmo-uitkering

uitkering nadeelgemeenten subcluster Wvg uit de algemene uitkering
80% van de eigen bijdragen 20% van de eigen bijdragen

Uitkering rolstoelvoorzieningen
uitgaven 101 57 158

opgebouwd uit uitgaven hulp bij het huishouden uitgaven wrv-voorzieningen
37,5% van de uitvoeringskosten uitgaven collectieve woonvoorzieningen

37,5% van de uitvoeringskosten
uitgaven als %  
van de inkomsten 107 69 90

a Inkomsten van de provincie voor het collectief vervoer zijn niet meegenomen, evenmin als overige 
inkomsten uit bijvoorbeeld de verkoop van hulpmiddelen. Het gaat op het niveau van de steekproef om 
verhoudingsgewijs kleine bedragen.

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Opvallend is vervolgens dat de inkomsten voor de wrv-voorzieningen heel dicht liggen 
bij de inkomsten voor hulp bij het huishouden. Dit terwijl de uitgaven ongeveer de helft 
bedragen. De conclusie is dat de gemeenten in de steekproef voor de wrv-voorzieningen 
naar schatting 69% van het budget uitgeven. Voor de hulp bij het huishouden ligt dat 
naar schatting op 107%. Het verschil zit met name in de hogere uitvoeringskosten1 voor 
hulp bij het huishouden.2 Op de individuele voorzieningen als geheel bedragen de 
 uitgaven in de steekproef 90% van de inkomsten.

De inkomsten uit het subcluster Wvg zijn dus aanzienlijk hoger dan de uitgaven voor de 
woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen (inclusief een toerekening 
van de uitvoeringskosten). Dit sluit aan bij conclusies uit het onderzoek over 2010 van 
Cebeon in het kader van de herijking van het gemeentefonds (Cebeon 2011). Daarin stelt 
men dat er een onderbesteding is van het cluster maatschappelijke zorg en dat dit met 
name in het subcluster Wvg zit.

7.3 Beeldvorming bij gemeenten

Gemeenten krijgen geen informatie over het totale Wmo-budget dat zij ontvangen van 
het rijk. De gegevens over een aantal gerichte uitkeringen zijn bekend, maar het Wmo-
deel in de algemene uitkering is onbekend. Dit vormt verreweg het grootste deel van de 
inkomsten, zoals we in hoofdstuk 3 zagen. In de gesprekken met de gemeenten kwam 
dit ook aan de orde. Over het algemeen heeft men geen zicht op het totale budget. Op 
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basis van budgetten uit het verleden proberen gemeenten soms wel een schatting te 
maken van de hoogte van het budget. Voor hulp bij het huishouden zijn de inkomsten 
wel bekend. Drie gemeenten konden aangeven wat volgens hen de rijksinkomsten zijn. 
Als we die gegevens naast de budgetten zetten waar we in dit onderzoek op uitkomen, 
dan zitten deze gemeenten veel te laag met hun schatting (een factor 2 tot 3).

In het deelonderzoek Gemeentelijk Wmo-beleid 2010 (Vonk et al. 2013) stelt twee derde 
van de gemeenten dat zij meer uitgeven dan ze van het rijk voor de Wmo als geheel 
ontvangen. Onduidelijk is hoe gemeenten deze vraag geïnterpreteerd hebben. Uit voor-
liggend onderzoek komt naar voren dat de meeste gemeenten geen (goed) zicht hebben 
op het fictieve Wmo-budget en dat ook niet kúnnen hebben. Vaak blijkt er verwarring te 
zijn met het budget dat gemeenten voor de hulp bij het huishouden ontvangen. Dit deel 
is wel bekend en wordt regelmatig als het ‘Wmo-budget’ benoemd. Deze verwarring 
wordt mogelijk veroorzaakt door de naam van deze integratie-uitkering: ‘Wmo-
uitkering’. Er zijn ook gemeenten die het budget niet willen weten; het is immers niet 
relevant aangezien het geen geoormerkte budgetten zijn. Daarnaast hebben we in dit 
onderzoek gezien dat er juist een tekort is op het onderdeel hulp bij het huishouden. De 
kans is aanwezig dat zo’n tekort geprojecteerd wordt op de gehele Wmo.

7.4 Begroting versus werkelijke uitgaven

We hebben alleen de gerealiseerde uitgaven verzameld. Daarbij is bewust gekozen voor 
onderzoek bij gemeenten zelf, en niet voor gebruik van de Iv3-gegevens van het cbs. 
De vraag of gemeenten meer of minder uitgegeven hebben dan zij zelf hebben begroot, 
kan indicatief wel beantwoord worden via de Iv3-gegevens.3 Aan de voor de Wmo rele-
vante Iv3-posten is landelijk in 2010 € 316 per inwoner uitgegeven, terwijl € 289 per 
inwoner begroot was; 10% meer dan begroot dus. Ook in de steekproef zijn de uitgaven 
volgens de Iv3-gegevens hoger dan begroot (4%; begrote uitgaven zijn € 256, gereali-
seerde uitgaven € 265 per inwoner). Een verklaring kan liggen in de verhoging van de 
tarieven voor hulp bij het huishouden. In 2010 is de inzet van alfahulp wettelijk gewijzigd 
In veel gemeenten stegen de uitgaven doordat de alfahulp vervangen is door een duur-
dere medewerker in loondienst van de zorgaanbieder. Mogelijk was dit nog niet in de 
begroting verwerkt.

Opvallend is dat de Wmo-uitgaven in de steekproef die verzameld zijn in dit onderzoek 
lager zijn dan de uitgaven op de relevante Iv3-posten voor dezelfde steekproef (€ 225 
versus € 265 per inwoner), terwijl de indruk was dat in dit onderzoek juist een bredere 
definitie gehanteerd is. Zo zijn hier ook de uitgaven voor de Centra voor Jeugd en Gezin 
en voor openbare geestelijke gezondheidszorg meegenomen, terwijl deze niet in de defi-
nitie van de betreffende Iv3-posten zitten. Op basis van de beschikbare gegevens kunnen 
we niet duiden waar het verschil in zit.
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7.5 Kanttekeningen bij een tweede meting

Dit onderzoek is een eerste meting van de Wmo-inkomsten en -uitgaven. Deze meting 
zou in de derde Wmo-evaluatie herhaald kunnen worden om na te gaan of er ver-
schuivingen optreden in de Wmo-uitgaven, met name van individuele voorzieningen 
naar collectieve en algemene. Dat wordt namelijk beoogd met de zogeheten ‘gekantelde 
werkwijze’, waarbij niet de voorziening maar de vraag van de burger centraal staat. 
Dit kan leiden tot meer inzet van algemene en collectieve voorzieningen in plaats van 
individuele. De kanteling stelt ook de eigen kracht van de burger centraal, wat kan leiden 
tot een groter beroep op eigen kracht en het netwerk van de burger. Een afname van de 
uitgaven voor individuele voorzieningen kan hier een indicatie voor zijn.

Het is goed mogelijk om over bijvoorbeeld 2013 of 2014 een tweede meting van de ge-
meentelijke Wmo-uitgaven uit te voeren, maar het is de vraag of de huidige beperkingen 
in de gemeentelijke registraties dan verholpen zijn. Wel zal op een vergelijkbare manier 
een beeld gegeven kunnen worden van de ontwikkelingen in de uitgaven (stijgingen, 
dalingen en verschuivingen) voor de taken die wij nu als Wmo-taken hebben aange-
merkt, mits de wijze van registreren van de deelnemende gemeenten ongewijzigd blijft. 
Zolang de precieze omvang van een deel van de Wmo-gelden die gemeenten vanuit het 
gemeentefonds ontvangen onbekend is, moeten de Wmo-inkomsten van gemeenten 
deels geschat worden.

Bij de interpretatie van verschillen in uitgaven tussen 2010 en een later jaar moet men 
rekening houden met meerdere factoren. Het is niet mogelijk geïsoleerd het financiële 
effect van de ‘kanteling’ in beeld te brengen. Sinds 2010 zijn veel gemeenten gecon-
fronteerd met tekorten op de begroting, wat geleid heeft tot bezuinigingen die vaak in 
de periode 2011–2013 doorgevoerd zijn. Ook op het terrein van de Wmo is dat gebeurd, 
zowel bij de individuele als de algemene en collectieve voorzieningen. Voor individuele 
voorzieningen wordt bijvoorbeeld vaker een eigen bijdrage gevraagd en de normtijden 
voor hulp bij het huishouden zijn diverse keren bijgesteld (Pons et al. 2013: 22). Ook de 
voorgenomen korting op het budget voor hulp bij het huishouden in 2015 kleurt op dit 
moment al de beslissingen van gemeenten in hun beleid en bij het afsluiten van contrac-
ten. Daarnaast zijn de subsidies voor algemeen toegankelijke (welzijns)voorzieningen 
vaak gekort.
In een tweede meting zal men bovendien rekening moeten houden met de voor-
bereidingskosten die gemeenten na 2010 hebben gemaakt voor de decentralisatie van 
aw bz-taken en voor wijzigingen in de Wmo die in 2015 moeten ingaan. Voor een deel 
zullen deze herkenbaar in de gemeentelijke financiën terug te vinden zijn, maar met 
name de inzet van personeel zal sterk verweven zijn met de ‘reguliere’ inzet.

Bij een tweede meting is het raadzaam de onderzoeksvragen te herformuleren en de 
steekproef uit te breiden met een aantal gemeenten, waaronder in ieder geval enkele 
van de vier grote steden, zodat de resultaten mogelijk wel vertaald kunnen worden naar 
een landelijk beeld. Bij het herformuleren van de onderzoeksvragen is het raadzaam het 
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 accent te leggen op de vergelijking met 2010 om zo zicht te krijgen op de ontwikkeling 
van de inkomsten en de uitgaven en eventuele verschuivingen binnen de uitgaven-
posten.

Noten

1 In 2011 heeft in de Wmo-uitkering een bijstelling voor de uitvoeringskosten plaatsgevonden. Macro 

is hiervoor € 70 miljoen toegevoegd, waardoor dit budget bijna verdubbeld is. Bron: september-

circulaire 2010, ministerie van bz k.

2 Als voor hulp bij het huishouden zowel de inkomsten als de uitgaven voor de uitvoeringskosten 

buiten beschouwing gelaten worden, dan bedragen de uitgaven 97% van de inkomsten. 

3 De indruk bestaat dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten in de wijze waarop de Iv3-gegevens 

bij het cbs aangeleverd worden. De veronderstelling is dat gemeenten hier zelf over de jaren wel 

consequent in zijn, waarmee deze gegevens wel bruikbaar zijn voor een vergelijking van begrote en 

gerealiseerde uitgaven.
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Summary and conclusions

Local authority spending on social support in 2010

Research design
In the second evaluation of the Social Support Act (Wet maatschappelijke onder steuning 
– Wmo), commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport, the 
 Netherlands Institute for Social Research (scp) investigates among other things how 
municipalities are actually implementing the Wmo, what support is offered to citizens 
under the Act and what differences there are in social participation between people with 
and without disabilities. The present study of municipal income and expenditure in rela-
tion to the Wmo, carried out by the bmc research bureau, forms part of this evaluation. 
The central research question is accordingly:

How do local authorities spend their Wmo budget?
This question can be broken down into the following subquestions:
1 How big is the budget that Dutch municipalities received and spent on developing 

and implementing their Wmo policy in 2010?
2 How much (in absolute terms and as a percentage of total Wmo-expenditure per 

 municipality) did local authorities actually spend on developing and implementing 
their Wmo policy?

3 What level of production was achieved in 2010, where possible (and where known 
by local authorities) broken down by specific individual, collective and general 
 provisions?

4 What differences and correspondences are there between municipalities in the per-
centage distribution of their Wmo expenditure across the various items referred to in 
question 2, and can these be related to the production achieved in 2010?

5 How does the actual Wmo expenditure in 2010 relate to:
-	 the notional Wmo budget received by municipalities from central government for 

that year?
-	 total Wmo-related income (see question 1)?;
-	 the budget for local authority Wmo expenditure in 2010?
-	 And how can any discrepancies be explained?

This summary is built around these research questions with reference to the relevant 
chapters in the report between parentheses.

This study provides a first measurement of Wmo income and expenditure. If a second 
measurement is carried out as part of the third Wmo evaluation, it will be possible to 
ascertain whether any shifts have taken place from spending on individual provisions 
to spending on collective and general provisions and activities – one of the objectives of 
the ‘new direction’ (de ‘kanteling’) for municipal Wmo policy. At the start of this study it 
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was not clear whether the research questions could in fact be answered, and in this sense 
the study can also be seen as a feasibility study.

The study was conducted in a sample of 37 municipalities that are representative of 
all Dutch municipalities in terms of the characteristics population ageing, degree 
of urbanisation, region and proportion of low-income households. The network of 
34 medium-sized Dutch municipalities (the ‘G32 municipalities’) are also proportion-
ally represented, but their absolute number in the sample is small (three, including 
two ‘central municipalities’ (centrumgemeenten)). None of the four largest municipali-
ties (Amsterdam, The Hague, Rotterdam and Utrecht, the ‘G4 municipalities’) took 
part in the study. Consequently, the results can be generalised principally to small and 
medium-sized municipalities; they do not present a national picture for the whole of the 
Netherlands.

The data were collected in the period April-June 2013. Following the mapping phase in 
April, the actual data collection took place in May and June. This study was largely car-
ried out using desk research in combination with statistical material gathered from 
municipalities. This was supplemented with interviews with local authority financial 
and policy staff. The municipalities in the sample provided data from their ledgers, an-
nual reports and recording systems. In some cases, researchers made on-site visits to 
collect data from municipal records.

In addition to the data gathering exercise from municipalities, data were also drawn 
from other studies and records: data on government budgets related to the Wmo 
from the Ministry of the Interior and Kingdom Relations; data from the Central 
Administration Office (c a k); data from Statistics Netherlands (cbs) from its Information 
for Third Parties database (Iv3); data from scp provisions-research; and benchmark data 
from sgbo Benchmarking/bmc. The Iv3 data from cbs were used only to look at the re-
lationship between spending items and between budgeted and actual expenditure. These 
data are not suitable for obtaining a reliable picture of municipal Wmo expenditure in 
absolute terms.

Defining the scope of the Social Support Act (Wmo)
The Social Support Act (Wmo) is about participation. Its aim is to provide social support 
intended to enable people to take part in society. It was essential for this study to make 
a selection of which items of expenditure would be included and which would not. To do 
this, local authorities were asked what they believe falls within the scope of the Wmo. 
This resulted in the following list of eligible Wmo expenditure items:
-	 individual provisions (domestic help, wheelchairs, individual transport facilities, 

home adaptations, collective transport);
-	 socio-cultural work;
-	 help for older persons;
-	 informal care policy;
-	 volunteering policy;
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-	 social work;
-	 Youth and Family Centres;
-	 hostels, women’s shelters;
-	 Wmo board.
Some of the expenditure that is related to the goals of the Wmo is also interwoven with 
other policy domains and was therefore included in this study to only a limited extent. 
This mainly involves expenditure relating to liveability and social cohesion and to 
domestic violence.

Question 1: How big is the budget that Dutch municipalities received and spent on 
developing and implementing their Wmo policy in 2010? (Chapter 3)
Municipalities receive funding for the Wmo from a variety of sources. Most of it comes 
from central government via the Municipalities Fund. This funding is made up of a 
complex mix of general resources and specific funding that can be linked wholly or par-
tially to the Wmo (the ‘notional’ Wmo budget). In addition to the funding from central 
government, municipalities receive income from co-payments from clients who receive 
individual provisions. Income is sometimes also generated from the sale of mobility 
aids or the reclaiming of personal budgets. Finally, the provincial authorities sometimes 
contribute to the implementation of the Wmo.

With the exception of provincial grants, the above funding is not ring-fenced. This 
means that local authorities are not forced to spend the money they receive on the Wmo, 
but are free to decide within their own budgets which resources will be deployed for the 
Wmo. This may be more or less than the ‘notional’ Wmo budget.

The total Wmo budget in the 37 municipalities in the sample was an estimated €411 mil-
lion in 2010, equivalent to €286 per inhabitant. This total is arrived at by adding together 
the amounts received from central government, the provincial authorities and the mu-
nicipality itself. By far the largest share of the Wmo-budget (94%) comes from central 
government.

Table S.1

Source of Wmo budget in the sample municipalities, 2010 (in euros; n = 37)

absolute average per inhabitant

central government 388,667,575 271
municipality 20,080,857 14
provincial authority 2,553,009 2
total 411,311,440 286

Source: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Interestingly, the differences in income between the sample municipalities are  closely 
related to the degree of urbanisation: the most urbanised municipalities receive 



82

de wmo-uitg aven van gemeenten in 2010

 significantly more income per inhabitant than the less and least urbanised munici-
palities. This is related to the allocation formula used for distributions from the 
Municipalities Fund.

A number of caveats apply to the figures presented here. For some of the income re-
ceived from central government, it is difficult to ascertain precisely which amounts 
are intended for which tasks. To address this, we first made a selection of tasks which 
definitely fall within the Wmo (see chapter 2). The associated payment received from the 
Municipalities Fund was then calculated and, where necessary, estimated. In municipali-
ties which interpret the Wmo more broadly, this can lead to an underestimation of the 
income. During the analysis it also transpired that the (partly estimated) income per 
inhabitant was lower in the sample than in the Netherlands as a whole. This may be due 
to the non-participation of the G4 municipalities, which receive some decentralisation 
funding. Consequently, the results do not provide a nationally representative picture.

Question 2: How much (in absolute terms and as a percentage of total Wmo-
expenditure per municipality) did local authorities actually spend on developing 
and implementing their Wmo policy? (Chapter 4)
The total Wmo expenditure in the sample amounts to €323.3 million, equivalent to €225 
per inhabitant. This expenditure goes on tasks that fall within the selection referred to 
earlier. Here again, for some municipalities this selection may have been too narrow, for 
example where spending on safety policy party falls within the scope of the Wmo (social 
cohesion and liveability expenditure), without this being recognisable as such in the 
overall expenditure.

Wmo expenditure is generally split into implementation and programme costs. 
Programme costs are the costs of provisions and activities. Implementation costs com-
prise municipal overhead costs, contributions to other municipalities and joint bodies 
less any receipts from other municipalities for policy development and implementation, 
external referral costs and other costs, including things such as services and research 
carried out by third parties. The total implementation costs in the sample amount to 
€45.6 million, 14% of total expenditure. That averages to €32 per inhabitant, with the 
range in the sample varying from €13 to €54 per inhabitant.

The programme costs account for 86% of total Wmo expenditure. In the sample, the 
programme costs amount to €278 million, or €194 per inhabitant, with the range being 
between €135 and €313 per inhabitant across the different municipalities. The pro-
gramme costs include spending on individual Wmo provisions, general and collective 
provisions and informal help (including welfare work, social work, informal care, volun-
teering and housing and care services), preventive support for young people (e.g. Youth 
and Family Centres), support for vulnerable citizens (e.g. hostels, women’s shelters, de-
pendency care and public mental health care) and other expenditure (such as support for 
the Wmo board).
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Figure S.1 shows the distribution of expenditure across the various items. A distinction 
can be made between expenditure on individual provisions (domestic help, home and 
transport provisions and wheelchairs, including collective transport) for which citizens 
receive a written decision from the local authority (69%) and spending on provisions and 
activities for which a written decision is not issued (31%). Most of the expenditure in 2010 
thus related to individual provisions.

Figure S.1

Programme costs of the Wmo in the sample, by type of expenditure, 2010 (in percentages; n = 37)

domestic help (46%)

preventive support for young people (5%)

collective provisions and 
informal help (22%)

home adaptations, individual 
transport and wheelchairs (23%)

support for vulnerable citizens (3%)

general and other expenditure (1%)

Source: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Question 3: What level of production was achieved in 2010, where possible (and 
where known by local authorities) broken down by specific individual, collective 
and general provisions? (Chapter 5)
Production data were investigated only for individual provisions, i.e. domestic help, 
home adaptations, wheelchairs, individual transport provisions and collective trans-
port. No comparable production figures are available between municipalities for the 
other activities and provisions. The production figures are used below to explain dif-
ferences in expenditure between municipalities, and in a future second measurement 
could indicate whether municipalities are providing fewer provisions.

On average, the municipalities in the sample provided domestic help to 29 clients 
per 1,000 inhabitants (2.9% of inhabitants), with the actual figures ranging from 19 to 
46 clients per 1,000 inhabitants. Clients received an average of 160 hours help in 2010, 
equivalent to around three hours per week. Domestic help may be given in kind or in the 
form of a personal budget. In the sample, an average of 17% of clients received a personal 
budget, with the number of new personal budget awards averaging 9.2 per 1,000 in-
habitants. The majority of new awards (90%) involved help in kind; the remainder were 
personal budgets. The expenditure per personal budget client is higher than where help 
is given in kind. This is because clients with a personal budget receive relatively more 
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hours of help: 220 hours on average in 2010, compared with 141 hours for clients receiv-
ing help in kind.

The average number of new awards for home adaptations is seven per 1,000 inhabitants, 
with the number varying in the sample from one to 13. 14% of home adaptations were 
provided via a personal budget or financial contribution; the share of total expenditure 
is larger (27%) because it is the cheaper provisions that are provided in kind. A small 
proportion of new awards of home adaptations (roughly 5%) involve help with the costs 
of moving home and furnishing.

The number of new wheelchairs awarded in 2010 averages four per 1,000 inhabitants. 
The number of wheelchairs in issue averages 13 per thousand inhabitants (1.3% of in-
habitants), with the numbers in the sample ranging from three to 22. Only a small 
proportion of new awards (less than 1%) were granted via a personal budget or financial 
 contribution.

Individual transport provisions include provision in kind, for example a mobility scooter 
or adapted bicycle, but also mileage or taxi allowances. The number of new individual 
transport awards in the sample averages 4.8 per 1,000 inhabitants, and the total number 
of individual transport provisions granted averages 22.1 per 1,000 inhabitants (2.2% of 
inhabitants), ranging from three to 61 per 1,000 inhabitants across the municipali-
ties in the sample. 19% of new awards were made via a personal budget or financial 
 contribution.

In addition to individual transport provisions, most municipalities operate a system of 
collective transport. An average of six new transport passes per thousand inhabitants 
were issued in 2010. The number of pass-holders is very high compared with the use of 
the other individual provisions, averaging 33 per 1,000 inhabitants (3.3% of inhabitants). 
It is however possible that people have a pass but hardly use it. The number of pass- 
holders in the sample ranges from 0 to 64 per 1,000 inhabitants.

Question 4: What differences and correspondences are there between 
municipalities in the percentage distribution of their Wmo expenditure across the 
various items referred to in question 2, and can these be related to the production 
achieved in 2010? (Chapter 6)
Wmo expenditure in the sample averages €225 per inhabitant, varying from €157 to 
€330 per inhabitant in the different municipalities. Local authorities spent an average 
of €137 per inhabitant on individual Wmo provisions. Almost half the differences in 
both total Wmo expenditure and expenditure on individual provisions per inhabitant 
can be explained by the production figures for the individual provisions. The expendi-
ture on home adaptations, collective transport and domestic help, in particular, can 
be adequately explained by the number of clients, though in the case of domestic help 
the figures are determined more by the number of hours than by the number of clients. 
If we look at the number of hours’ domestic help, these explain 87% of the differences 
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in expenditure, indicating that higher expenditure is chiefly the result of more hours 
of help provided. Only 13% of the difference is explained by differences in rates and the 
proportion of cheaper and more expensive forms of help. In the case of wheelchairs and 
individual transport, price differences may be the reason for the lack of a significant 
relationship with the production figures. These price differences arise due to differences 
in contracts and the wide variation in the type of provisions.

Apart from production differentials, a small part of the differences in Wmo expenditure 
or expenditure on individual Wmo provisions per inhabitant can be explained by the 
proportion of older people and low-income households in municipalities. Municipalities 
with more older residents and more low-income households spend more per inhabitant 
than other municipalities. The differences in Wmo expenditure per inhabitant are not 
related to the degree of urbanisation, the region or the number of inhabitants in a mu-
nicipality. By contrast, we saw earlier that differences in total income per inhabitant are 
strongly associated with degree of urbanisation.

Taken together, the share of older residents and low-income households explain 44% of 
the differences in total Wmo expenditure per inhabitant and 53% of the differences in 
expenditure per inhabitant on individual Wmo provisions. A large proportion of the 
differences in expenditure between municipalities can therefore not be explained using 
the data collected. One possible explanation which was not studied may be that munici-
palities differ in the rates, prices and grants they pay to suppliers and providers of social 
support. The political makeup of the municipal executive may also play a role in the 
policychoices made.

Question 5: How does the actual Wmo expenditure relate to the notional Wmo 
budget and other income received by municipalities? (Chapter 7)
Given the caveats referred to above, we do not regard it as feasible to compare the total 
Wmo income and expenditure in the sample municipalities, nor to extrapolate these to 
create a national picture. A comparison in broad terms can however be made between 
income and expenditure for individual provisions, and specifically domestic help and 
home adaptations, wheelchairs and transport provisions. There is virtually no dispute 
that these provisions fall within the scope of the Wmo and there are no indications of an 
underestimation of income or expenditure. It does however have to be borne in mind 
that these are not ring-fenced budgets, which means that local authorities are complete-
ly free in how they allocate the funding within the overall municipal budget.

If we compare the expenditure on individual provisions and a proportion of the imple-
mentation costs with the (non-ring-fenced) income that municipalities receive from 
central government and client co-payments, we find that an estimated 69% of the budget 
that was available to the municipalities in the sample for home adaptations, wheelchairs 
and transport was actually spent on those provisions in 2010. The figure for domestic 
help is estimated at 107%; this difference is mainly due to the fact that the implemen-
tation costs for domestic help are higher than the available budget within the Wmo 
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integration funding received. Taking all individual provisions together, the municipali-
ties in the sample spent 90% of the income received.

Perceptions of local authorities
In one of the studies carried out as part of the Wmo evaluation, two-thirds of municipali-
ties reported that they spend more than they receive from central government for the 
Wmo as a whole (Vonk et al. 2013). It is unclear how municipalities interpreted this ques-
tion. It emerged in this study that most municipalities do not have a clear view of the 
notional Wmo budget, and are in fact not able to. The budget is often conflated with the 
budget that municipalities receive for providing domestic help. They are familiar with 
this portion of the funding, and regularly refer to it as the ‘Wmo budget’. There are also 
municipalities which do not want to know the budget, regarding it as irrelevant since the 
funding is not ring-fenced. We have also seen in this study that there is actually a short-
fall on the domestic help component, and it may be that this shortfall is projected on to 
the entire Wmo.

Budgeted versus actual expenditure
This study looks only at actual expenditure. A deliberate choice was made to focus the 
study on municipalities themselves, and not to use the Information for Third Parties 
(Iv3) figures published by Statistics Netherlands (cbs). The cbs figures can however pro-
vide an indicative answer to the question of whether local authorities have spent more 
or less than they budgeted. In 2010, €316 per inhabitant was spent nationally on Iv3 items 
that are relevant for the Wmo, compared with a budgeted spend of €289 per inhabit-
ant. This means actual expenditure was 10% higher than the budgeted spend at national 
level. Actual expenditure (based on the Iv3 figures) was also higher in the sample 
municipalities than budgeted (€256 per inhabitant budgeted, €265 per inhabitant spent, 
a difference of 4%).1 The fact that the actual expenditure is above budget could be due to 
an increase in the rates payable for domestic help following a change in the law on the 
deployment of this provision.

Caveats for a second measurement
It would be quite feasible to carry out a second measurement of municipal Wmo expend-
iture over 2013 or 2014, for example, but it is not clear that this would resolve the present 
limitations in municipal records. What it could do is provide a picture comparable to 
the present study of developments in expenditure (increases, reductions and shifts) on 
provisions that we have defined here as falling within the scope of the Wmo, provided 
the way these items are recorded in the participating municipalities remains unchanged. 
As long as the precise size of a part of the Wmofunding that municipalities receive from 
the Municipalities Fund is unknown, their Wmo income will have to be based partly on 
estimates.

When interpreting any differences in expenditure between 2010 and a later year, account 
will have to be taken of factors that could have influenced this development. It is not 
possible to identify the financial impact of the ‘new direction’ (de ‘kanteling’) in isolation 
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from other factors. Many local authorities have been confronted with shortfalls in their 
budgets since 2010, and in many cases this led to spending cuts in the period 2011-2013. 
Those spending cuts have also impacted on the areas covered by the Wmo, including 
both individual and general and collective provisions. For example, there are now more 
individual provisions for which a client co-payment is required, and the standard time 
allowance for domestic help has been adjusted in several municipalities (Pons et al. 2013: 
22). The proposed cut in the domestic help budget in 2015 is also already impacting on 
local authority policy and contracts. The subsidies for generally accessible welfare and 
other provisions are also being cut in many cases. A second measurement would more-
over have to take account of the preparation costs incurred by local authorities after 2010 
for the decentralisation of tasks previously funded centrally through the Exceptional 
Medical Expenses Act (aw bz) and for other changes to be made to the Wmo from 2015.

It would be advisable in a second measurement to reformulate the research questions 
and to increase the number of municipalities in the sample to include at least one of the 
four largest cities, so that the results obtained can be translated into a national picture. 
When reformulating the research questions, it would make sense to place the emphasis 
on a comparison with 2010, so as to provide an insight into the development in income 
and expenditure and any shifts between expenditure items.

Note

1 The actual expenditure according to the Iv3 figures differs from the figures collected in this study, 

due to slight differences of definition.
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Bijlage A  Onderzoeksvragen tweede Wmo-evaluatie

De onderzoeksvragen voor de tweede Wmo-evaluatie zijn als volgt geformuleerd:

De rol van gemeenten, professionele instellingen en het rijk:
1 Hoe ziet het gemeentelijk Wmo-beleid eruit, op papier en in de praktijk?
2 Hoe verloopt het beleidsproces rond het gemeentelijk Wmo-beleid?
3 Hoe zien de werkwijze en het aanbod van professionele instellingen en hun relaties 

met gemeenten eruit?
4 Waaraan besteden gemeenten hun Wmo-budget?

Het maatschappelijk doelbereik:
5 In hoeverre verschilt de participatie tussen mensen met en zonder beperkingen?
6 Wat is het bereik en het gebruik van gemeentelijke (Wmo-)ondersteuning onder 

 mensen met beperkingen?
7 Welke ervaringen hebben Wmo-(aan)vragers met de (aan)vraagprocedure en vinden 

zij dat ze voldoende gecompenseerd worden (op het gebied van het huishouden, het 
verplaatsen in en om het huis en in de regio, en bij hun sociale contacten en maat-
schappelijke participatie)?

8 In hoeverre zijn het zorggebruik en de participatie van mensen met beperkingen 
veranderd sinds de invoering van de Wmo?

9 Welke initiatieven nemen burgers ten behoeve van mensen met behoefte aan onder-
steuning en hoe verhouden deze zich tot de activiteiten van (welzijns)aanbieders en 
gemeenten?

De relatie tussen Wmo-beleid en maatschappelijk doelbereik:
10 In hoeverre is er een relatie te leggen tussen de invulling van het lokale Wmo-

beleid, de geboden ondersteuning en de participatie van mensen met en zonder 
 beperkingen?

De tweede evaluatie van de Wmo door het scp valt uiteen in de volgende deel-
onderzoeken:
-	 Gemeentelijk beleid en voorzieningen. Vragenlijstonderzoek onder alle Nederlandse ge-

meenten met betrekking tot het lokale Wmo-beleid en de verstrekte voorzieningen.
-	 Ondersteuningsinitiatieven. Kwalitatief onderzoek in vijf gemeenten naar het gemeente-

lijk beleid op het gebied van sociale samenhang en vrijwillige inzet, de rol van profes-
sionele aanbieders en de praktijk van burgers die zich vrijwillig inzetten of initiatief 
nemen om anderen te ondersteunen.

-	 Actorenonderzoek. Vragenlijstonderzoek onder Nederlandse gemeenten, gemeente-
raden, thuiszorginstellingen, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, Wmo-raden 
en ouderenorganisaties. Hierin gaat het om de ontwikkelingen in het aanbod en de 
werkwijze van instellingen sinds de invoeringsjaren van de Wmo, de relaties tussen 
verschillende actoren en de oordelen van actoren over het lokale Wmo-beleid.
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-	 Horizontalisering. Kwalitatief onderzoek in acht gemeenten naar de wijze waarop in-
spraak en horizontale verantwoording in de praktijk werken.

-	 Uitgavenonderzoek. Onderzoek naar de Wmo-gerelateerde inkomsten en uitgaven van 
een beperkte groep gemeenten in het jaar 2010, door bestudering van de gemeente-
lijke grootboeken.

-	 Participatie-onderzoek. Vragenlijstonderzoek onder de algemene bevolking naar onder 
meer de mate van maatschappelijke participatie, het bereik en het gebruik van Wmo-
ondersteuning en het gebruik van informele zorg.

-	 Aanvragersonderzoek. Face-to-facevragenlijstonderzoek onder aanvragers van indivi-
duele Wmo-voorzieningen in 73 gemeenten, naar hun ervaringen met de aanvraag-
procedure, de verleende ondersteuning en de bijdrage daarvan aan hun redzaam-
heid en participatie. Tevens vragenlijstonderzoek onder mantelzorgers van Wmo- 
aanvragers uit het Aanvragersonderzoek over de verleende ondersteuning, ervaren 
belasting, participatie en bekendheid met en gebruik van mantelzorgondersteuning.

-	 np cg -onderzoek. Onderzoek met behulp van het Nationaal Panel Chronisch Zieken 
en Gehandicapten (npcg) van het Nivel, naar bereik en gebruik van gemeentelijke 
ondersteuning en naar verschuivingen in informele en formele zorg (Wmo, aw bz en 
particulier) en participatie, onder mensen met lichamelijke beperkingen.

-	 De Kanteling. Kwalitatief onderzoek in tien gemeenten, waarbij in kaart wordt gebracht 
hoe zij het toeleidingstraject naar ondersteuning hebben vormgegeven en hoe ge-
spreksvoerders en mensen met een ondersteuningsbehoefte over de werkwijze en de 
geboden ondersteuning denken.

-	 Niet-gebruik. Kwalitatief onderzoek onder veertien mensen naar achterliggende rede-
nen van het niet-gebruik van Wmo-ondersteuning door mensen met een lichamelijke 
beperking die zichzelf als onvoldoende redzaam beschouwen.

-	 Jurisprudentie-onderzoek. Analyse van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep 
ten behoeve van het eindrapport van de tweede Wmo-evaluatie.
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Bijlage B Checklist

Per item is het bedrag of aantal geïnventariseerd, maar ook of de betreffende 
 voor ziening/kostenpost wel aanwezig was in de gemeente.

vragen 
vraag- gemeentenaam
nummer gemeentenummer

A Inkomsten
1 Subsidie van de provincie
2 Inkomsten eigen bijdragen ontvangen in 2010
3 Terugvordering pgb (ontvangen in 2010)
4 Overige inkomsten opgenomen in de jaarrekening over 2010 ten behoeve van de Wmo
5 Inkomsten van andere gemeenten voor uitvoering/beleid

6 Weet de gemeente wat de Wmo-brede inkomsten zijn? 

B Uitgaven algemeen
7 Kosten Wmo-raad of andere burger/cliëntparticipatie, specifiek Wmo
8 Directe personeelskosten voor Wmo-beleidsontwikkeling en -uitvoering (excl. overhead)
9 Personeelskosten inclusief gemeentebrede overhead

10
Bijdragen aan andere gemeenten en gemeenschappelijke organen voor beleidsontwikkeling 
en uitvoering

11 Externe indicatie-, advies- en gesprekskosten (inclusief door de ggd)
12 Overige kosten, waaronder dienstverlening en onderzoek door derden

C Uitgaven en aantallen individuele Wmo-voorzieningen
Rolstoelen

13 Uitgaven rolstoelen totaal
13.1 Uitgaven rolstoelen in natura
13.2 Uitgaven rolstoelen via financiële tegemoetkoming
13.3 Uitgaven rolstoelen via pgb
14 Nieuwe toekenning rolstoelen totaal
14.1 Nieuwe toekenning rolstoelen in natura
14.2 Nieuwe toekenning rolstoelen via financiële tegemoetkoming
14.3 Nieuwe toekenning rolstoelen via pgb
15 Aantal uitstaande rolstoelen ultimo 31/12/2010

Individuele sportvoorzieningen
16 Uitgaven sportvoorziening
17 Aantal nieuwe toekenningen sportvoorziening

Individueel vervoer
18 Uitgaven individuele vervoersvoorzieningen totaal
18.1 Uitgaven Individuele vervoersvoorzieningen in natura 
18.2 Uitgaven individuele vervoersvoorzieningen via financiële tegemoetkoming
18.3 Uitgaven individuele vervoersvoorzieningen via pgb
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vragen 
vraag- gemeentenaam
nummer gemeentenummer

19 Nieuwe toekenning individuele vervoersvoorzieningen totaal
19.1 Nieuwe toekenning Individuele vervoersvoorzieningen in natura 
19.2 Nieuwe toekenning individuele vervoersvoorzieningen via financiële tegemoetkoming
19.3 Nieuwe toekenning individuele vervoersvoorzieningen via pgb
20 Aantal uitstaande individuele vervoersvoorzieningen ultimo 31/12/2010 totaal
20.1 Aantal uitstaande individuele vervoersvoorzieningen in natura ultimo 31/12/2010
20.2 Aantal uitstaande individuele vervoersvoorzieningen via financiële tegemoetkoming ultimo 

31/12/2010

Woonvoorzieningen
21 Uitgaven woonvoorzieningen totaal
21.1 Uitgaven woonvoorzieningen in natura
21.2 Uitgaven woonvoorzieningen via financiële tegemoetkoming
21.3 Uitgaven woonvoorzieningen via pgb
22 Nieuwe toekenning woonvoorzieningen totaal
22.1 Nieuwe toekenning woonvoorzieningen in natura
22.2 Nieuwe toekenning woonvoorzieningen via financiële tegemoetkoming
22.3 Nieuwe toekenning woonvoorzieningen via pgb
23 Uitgaven verhuis- en inrichtingskosten
24 Aantal nieuw toegekende verhuis- en inrichtingskosten

Bij beperkte uitsplitsingen
25 Uitgaven woonvoorzieningen en verhuis- en inrichtingskosten
26 Uitgaven individueel vervoer en rolstoelen
27 Uitgaven individueel vervoer, rolstoelen en woonvoorzieningen

Hulp bij het huishouden - uitgaven
28 Hulp bij het huishouden in natura totaal - uitgaven
28.1 Hulp bij het huishouden in natura hh1 - uitgaven
28.2 Hulp bij het huishouden in natura hh2 - uitgaven
28.3 Hulp bij het huishouden in natura hh3 - uitgaven
28.4 Hulp bij het huishouden in natura anders - uitgaven
29 Hulp bij het huishouden via pgb totaal - uitgaven
29.1 Hulp bij het huishouden via pgb alfahulp - uitgaven
29.2 Hulp bij het huishouden via pgb hh1 - uitgaven
29.3 Hulp bij het huishouden via pgb hh2 - uitgaven
29.4 Hulp bij het huishouden via pgb hh3 - uitgaven
29.5 Hulp bij het huishouden via pgb anders - uitgaven
30 Hulp bij het huishouden pgb + natura - uitgaven

Hulp bij het huishouden - aantal cliënten ultimo 31/12/2010
31 Hulp bij het huishouden in natura totaal - cliënten
31.1 Hulp bij het huishouden in natura hh1 - cliënten
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vragen 
vraag- gemeentenaam
nummer gemeentenummer

31.2 Hulp bij het huishouden in natura hh2 - cliënten
31.3 Hulp bij het huishouden in natura hh3 - cliënten
31.4 Hulp bij het huishouden in natura anders - cliënten
32 Hulp bij het huishouden via pgb totaal - cliënten
32.2 Hulp bij het huishouden via pgb alfahulp - cliënten
32.3 Hulp bij het huishouden via pgb hh1 - cliënten
32.4 Hulp bij het huishouden via pgb hh2 - cliënten
32.5 Hulp bij het huishouden via pgb hh3 - cliënten
32.6 Hulp bij het huishouden via pgb anders - cliënten
33 Hulp bij het huishouden pgb + natura - cliënten

Hulp bij het huishouden - uren
34 Hulp bij het huishouden in natura totaal - uren
34.1 Hulp bij het huishouden in natura hh1 - uren
34.2 Hulp bij het huishouden in natura hh2 - uren
34.3 Hulp bij het huishouden in natura hh3 - uren
34.4 Hulp bij het huishouden in natura anders - uren
35 Hulp bij het huishouden via pgb totaal - uren
35.1 Hulp bij het huishouden via pgb alfahulp - uren
35.2 Hulp bij het huishouden via pgb hh1 - uren
35.3 Hulp bij het huishouden via pgb hh2 - uren
35.4 Hulp bij het huishouden via pgb hh3 - uren
35.5 Hulp bij het huishouden via pgb anders - uren
36 Hulp bij het huishouden pgb + natura - uren

Hulp bij het huishouden - nieuwe toekenningen
37 Hulp bij het huishouden in natura - totaal - nieuwe toekenningen
37.1 Hulp bij het huishouden in natura hh1 - nieuwe toekenningen
37.2 Hulp bij het huishouden in natura hh2 - nieuwe toekenningen
37.3 Hulp bij het huishouden in natura hh3 - nieuwe toekenningen
37.4 Hulp bij het huishouden in natura anders -nieuwe toekenningen
38 Hulp bij het huishouden via pgb totaal - nieuwe toekenningen
38.1 Hulp bij het huishouden via pgb alfahulp - nieuwe toekenningen
38.2 Hulp bij het huishouden via pgb hh1 - nieuwe toekenningen
38.3 Hulp bij het huishouden via pgb hh2 - nieuwe toekenningen
38.4 Hulp bij het huishouden via pgb hh3 - nieuwe toekenningen
38.5 Hulp bij het huishouden via pgb anders - nieuwe toekenningen
39 Hulp bij het huishouden pgb + natura - nieuwe toekenningen
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vragen 
vraag- gemeentenaam
nummer gemeentenummer

Collectief vervoer
40 Uitgaven rolstoel- of scootmobielpools, inclusief beheerskosten
41 Uitgaven collectief vervoer, inclusief aanvullende geldsomverstrekkingen aan burgers die 

gebruikmaken van collectief vervoer
42 Aantal pashouders ultimo 31/12/2010
43 Aantal nieuwe pashouders

D Uitgaven voor algemene en collectieve voorzieningen
44 (Mede)financiering van complexgewijze aanpassingen, bouw van aanpasbare/ levensloop-

bestendige woningen
45 Sociaal-cultureel werk
46 Algemeen maatschappelijk werk

Diensten bij wonen en zorg
47 Diensten bij wonen en zorg totaal
47.1 Maaltijdservice
47.2 Boodschappenservice
47.3 Buurtrestaurants/open eettafels
47.4 Klussendienst
47.5 Telefooncirkels/sociale alarmering
47.6 Diensten bij wonen en zorg, anders/overig
48 Mantelzorgondersteuning
49 Ondersteuning van vrijwilligers
50 Overige uitgaven welzijn

Bewonersinitiatieven
51 Uitgaven bewonersinitiatieven/budgetten
52 Onder welke afdeling vallen bewonersinitiatieven?

Bij beperkte uitsplitsingen 
53 Sociaal-cultureel werk + diensten bij wonen en zorg
54 Sociaal-cultureel werk + diensten bij wonen en zorg + mantelzorg + vrijwilligers
55 Sociaal-cultureel werk + diensten bij wonen en zorg + mantelzorg + vrijwilligers+ 

 maatschappelijk werk + bewonersinitiatieven
56 Anders

E Uitgaven ondersteuning kwetsbare burgers (prestatieveld 7, 8, 9)
57 Regiogemeente of centrumgemeente?
58 Openbare geestelijke gezondheidszorg
59 Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg, nazorg detentie (totaal)
59.1 Maatschappelijke opvang inclusief zwerfjongeren
59.2 Vrouwenopvang
59.3 Verslavingszorg
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vragen 
vraag- gemeentenaam
nummer gemeentenummer

60 Overige uitgaven prestatieveld 7, 8, 9 

F Uitgaven Centrum Jeugd en Gezin
61 Centrum Jeugd en Gezin (cjg)

G Overige uitgaven
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Bijlage C Onderzoeksverantwoording

Schattingen kwantitatieve data
Twee gemeenten zijn in de kwantitatieve analyse buiten beschouwing gelaten omdat te 
veel gegevens ontbraken om een betrouwbaar beeld van de totale uitgaven te krijgen. 
Hiermee is de steekproefomvang 37 gemeenten geworden.

Bij deze 37 gemeenten is er van uitgegaan dat ontbrekende waarden op variabelen als 
‘overig’ en ‘anders’ betekenen dat de betreffende kostensoort niet aanwezig is (dus 0 is). 
Dit is eveneens gedaan bij drie kostensoorten die zeer weinig voorkomen en relatief 
klein zijn: uitgaven voor sportrolstoelen, collectieve woningaanpassingen en rolstoel/
scootmobielpools.

Bij een deel van de gemeenten ontbraken op een of enkele posten de uitgaven, waar-
door het berekenen van de totale Wmo-uitgaven niet mogelijk was. In totaal gaat het 
om twintig ontbrekende waarden. Besloten is voor deze gemeenten schattingen te 
maken voor de ontbrekende uitgavenposten op basis van het gemiddelde per inwo-
ner in de steekproef. Dit is voor de betreffende gemeente vermenigvuldigd met het 
aantal in woners. Ook in de analyses van de verschillen in uitgaven tussen gemeenten 
(hoofdstuk 6) zijn de geschatte waarden meegenomen aangezien deze maar een klein 
deel van de totale uitgaven betreffen. In totaal is 2,5% van de uitgaven een geschatte 
waarde. In tabel C.1 staat voor welke variabelen schattingen zijn gemaakt en in hoeveel 
 gemeenten.
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Tabel C.1

Aantal geschatte waarden

variabele
aantal geschatte 
waarden wijze van schatten

uitgaven maatschappelijk werk 1 gemiddelde van de steekproef 
uitgaven diensten bij wonen en zorg 1 gemiddelde van de steekproef
uitgaven collectieve woonvoorzieningen  
(complexgewijze aanpassingen e.d.) 3

gemiddelde van de steekproef 

uitgaven individuele 
 vervoersvoorzieningen

1 gemiddelde van de steekproef 

uitgaven collectief vervoer 1 gemiddelde van de steekproef
uitgaven verhuis- en 
 inrichtingskostenvergoedingen

2 gemiddelde van de steekproef 

uitgaven cjg 2 uitgaven gelijkgesteld aan de inkomsten 
vanuit de bdu-cjg

personeelskosten (inclusief 
 gemeentebrede overhead)

9 van 4 gemeenten zijn de personeelskosten 
exclusief gemeentebrede overhead bekend. 
De verhouding in de steekproef tussen 
personeelskosten inclusief en exclusief 
overhead is gebruikt om deze waarde te 
berekenen. Daarnaast zijn van 5 gemeenten 
beide waarden onbekend; in dat geval is het 
gemiddelde van de steekproef gebruikt.

totaal aantal geschatte waarden 20

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Detailtabellen analyses
Hoofdstuk 6 bevat analyses, waarvan hier meer gedetailleerde tabellen worden 
 weergegeven.

Tabel C.2

Samenhang uitgaven individuele Wmo-voorzieningen met productiecijfers (Pearsons r)

correlatie met 
 productiecijfer

verklaarde 
 variantie (R2)  
in % (n)

rolstoelen 0,29 n.s. 8 34
individuele vervoersvoorzieningen 0,32 n.s. 10 30
collectieve vervoersvoorzieningen 0,72** 52 30
woonvoorzieningen (incl. verhuis- en inrichtingskosten) 0,81** 65 27
hulp bij het huishouden natura 0,73** 53 35
hulp bij het huishouden pgb 0,93** 87 35

** p < 0.01; n.s. = niet significant

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)
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Tabel C.3

Samenhang tussen Wmo-uitgaven en vergrijzing, aandeel huishoudens met een laag inkomen, 

 inwoneraantal en stedelijkheid (Pearsons r; n = 37)

achtergrondkenmerken
correlatie met Wmo- uitgaven 
per inwoner

vergrijzing 0,45**
aandeel huishoudens met een laag inkomen 0,54**
stedelijkheid 0,06 n.s.
inwoneraantal 0,03 n.s.

 ** p < 0.01; n.s. = niet significant

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Tabel C.4

Samenhang tussen programmakosten en vergrijzing, aandeel huishoudens met een laag inkomen, 

inwoneraantal en stedelijkheid (Pearsons r; n = 37)

achtergrondkenmerken
correlatie met Wmo-uitgaven 
per inwoner

vergrijzing 0,43**
aandeel huishoudens met een laag inkomen 0,58**
stedelijkheid 0,07 n.s.
inwoneraantal 0,07 n.s.

** p < 0.01; n.s. = niet significant

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Tabel C.5

Samenhang tussen uitgaven individuele Wmo-voorzieningen en vergrijzing, aandeel huishoudens 

met een laag inkomen, inwoneraantal en stedelijkheid (Pearsons r; n = 37)

achtergrondkenmerken
correlatie met Wmo-uitgaven 
per inwoner

vergrijzing 0,59***
aandeel huishoudens met een laag inkomen 0,49**
stedelijkheid -0,11 n.s.
inwoneraantal -0,17 n.s.

*** P < 0.001; ** p < 0.01; n.s. = niet significant

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)
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Tabel C.6

Samenhang tussen uitgaven algemene, collectieve en preventieve activiteiten en vergrijzing, 

 aandeel huishoudens met een laag inkomen, inwoneraantal en stedelijkheid (Pearsons r; n = 37)

achtergrondkenmerken
correlatie met Wmo-uitgaven 
per inwoner

vergrijzing -0,11 n.s.
aandeel huishoudens met een laag inkomen 0,32 n.s.
stedelijkheid 0,31 n.s.
inwoneraantal 0,40*

* p < 0,05; n.s. = niet significant

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Tabel C.7

Verklaring Wmo-uitgaven (per inwoner) (meervoudige regressieanalyse; n = 37)

model 1 model 2 model 3

coeff std.fout bèta coeff std.fout bèta coeff std.fout bèta

constante 90,7 (46,0) 131,2 (25,2) 10,3 (42,7)
vergrijzing 8,2 (2,8) 0,45** 7,7 (2,3) 0,42**
armoede 17,9 (4,7) 0,54** 17,2 (4,1) 0,52***
R2 0,14 0,28 0,44

*** p < 0.001; ** p < 0.01

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)

Tabel C.8

Verklaring uitgaven individuele Wmo-voorzieningen (per inwoner) (meervoudige regressieanalyse;  

n = 37)

model 1 model 2 model 3

coeff std.fout bèta coeff std.fout bèta coeff std.fout bèta

constante -3,6 (32,8) 71,1 (20,8) -59,2 (30,9)
vergrijzing 8,7 (2,0) 0,59*** 8,3 (1,7) 0,57***
armoede 12,7 (3,9) 0,49** 11,9 (3,0) 0,45***
R2 0,33 0,21 0,53

*** p < 0.001; ** p < 0.01

Bron: scp/bmc (Wmo-uitgavenonderzoek’10)
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Afkortingenlijst

a dl Algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, zich wassen, naar 
het toilet gaan en het voeren van een huishouden, waarbij mensen met 
een functiebeperking soms zijn aangewezen op hulp en hulpmiddelen.

aw bz Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; betaalt de langdurige zorg voor 
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Bbag Besluit bijdrage aw bz-gemeenten.
c a k Centraal Administratie Kantoor; uitvoerder van financiële regelingen en 

informatietaken in de zorg- en welzijnssector.
cbs Centraal Bureau voor de Statistiek.
ci z Centrum Indicatiestelling Zorg.
cjg Centrum voor Jeugd en Gezin.
Cluster m z cluster Maatschappelijke Zorg.
G32 34 (middel)grote gemeenten vallend onder het grotestedenbeleid: 

Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, 
Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, 
Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, 
Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, 
Nijmegen, Sittard-Geleen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad, 
Zoetermeer en Zwolle. Gouda en Delft vallen sinds maart 2011 onder het 
grotestedenbeleid.

G4 De vier grootste steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
g gd Gemeentelijke Gezondheidsdienst.
g gz geestelijke gezondheidszorg.
hh1 Huishoudelijke werkzaamheden, eenvoudige hulp bij het huishouden. 

Dit wordt door de meeste gemeenten hh1 genoemd. Het gaat om de 
huishoudelijke werkzaamheden, zoals schoonmaken, boodschappen 
doen, maaltijden bereiden, licht huishoudelijk werk, zwaar huishoudelijk 
werk, de was doen en huishoudelijke spullen op orde houden.

hh2 Huishoudelijke werkzaamheden inclusief organisatie van het 
huishouden. Bij de organisatie van het huishouden gaat het om het 
gedeeltelijk overnemen van de ouderrol (anderen helpen in huis met 
zelfverzorging, anderen in huis helpen bij het bereiden van de maaltijd) 
en de dagelijkse organisatie van het huishouden.

hh3 Hulp die vaak kortdurend bij crisissituaties geboden wordt. Het kan 
ook zijn dat dit ondergebracht is bij hh2. hh3 kan ook ingezet worden 
voor ondersteunende begeleiding. Onder activiteiten bij ontregelde 
huishouding in verband met een psychische stoornis vallen psychosociale 
begeleiding, advies, instructie en voorlichting.

Iv3 Informatie voor Derden.
mo-zaak onder die benaming heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (ci z) de 

Wmo-activiteiten afgesplitst.
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OGGz openbare geestelijke gezondheidszorg.
Pgb persoonsgebonden budget.
v ng Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning.
Wtcg Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
Wvg- Wet voorzieningen gehandicapten.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het 
scp. Een complete lijst is te vinden op www.scp.nl/publicaties.
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Angela van den Broek, Ellen Kleijnen. isbn 978 90 377 0629 1

2013-3 Gezinnen onderweg. Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en 
gezin (2013). Marjolijn van der Klis (red.) isbn 978 90 377 0568 3

2013-4 Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 (2013). Saskia Keuzen-
kamp en Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0648 2

2013-5  Towards Tolerance. Exploring changes and explaining differences in attitudes towards homosexuality 
across Europe (2013). Lisette Kuyper, Jurjen Iedema, Saskia Keuzenkamp.  
isbn 978 90 377 0650 5

2013-6 Sprekend op schrift. Een selectie uit vijftien jaar lezingen en artikelen van Paul Schnabel, 1998-2013 
(2013). isbn 978 90 377 0647 5

2013-7 Acceptance of lesbian, gay, bisexual and transgender individuals in the Netherlands 2013 (2013). 
Saskia Keuzenkamp en Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0649 9

2013-8 Gemeentelijk Wmo-beleid 2010. Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten (2013). 
Frieke Vonk, Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Anna Maria Marangos. 

  isbn 978 90 377 0651 2
2013-9 Aanbod van arbeid 2012 (2013). Jan Dirk Vlasblom, Edith Josten, Marian de Voogd-Hamelink. 

isbn 978 90 377 0654 3
2013-10 De dorpenmonitor (2013). Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners. Anja Steenbekkers 

en Lotte Vermeij (red.) isbn 978 90 377 0634 5
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2013-11 Van Paars 2 naar Rutte II. Rede van Paul Schnabel bij zijn afscheid van het Sociaal en Cultureel 
 Planbureau, 11 maart 2013. isbn 978 90 377 0660 4

2013-12 Kunstminnend Nederland? Interesse en bezoek, drempels en ervaringen. Het culturele draagvlak, deel 12 
(2013). Andries van den Broek. isbn 978 90 377 0652 9
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