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Indicator 1

Definitie2

Frequentie

Ook op
wijkniveau
beschikbaar?3

Bron

1. Huidige situatie

1.1 Samenstelling huishoudens
Aantal huishoudens per 1000 inwoners,
naar type huishouden.

Aantal huishoudens per 1000 inwoners
1. Alleenstaande huishoudens
2. Samenwonenden zonder kinderen
3. Samenwonenden met kinderen
4. Eenoudergezinnen
Huishoudens bestaan uit een of meer personen
die alleen of samen in een woonruimte zijn
gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud
voorzien. De indeling van het huishouden hangt af
van de relaties van de huishoudensleden ten
opzichte van de referentiepersoon.

Jaarlijks

Ja

CBS – Kerncijfers Wijken en
Buurten

1.2 Huishoudens met en zonder zorg en
ondersteuning
Percentage huishoudens met en zonder
zorg en ondersteuning

Verhouding tussen huishoudens met en zonder
zorg en ondersteuning, ten opzichte van het
totaal aantal huishoudens.
1. Met zorg en ondersteuning
2. Zonder zorg en ondersteuning
Onder zorg en ondersteuning wordt verstaan de
individuele voorzieningen op grond van de Wmo
2015, de Jeugdwet en/of de Participatiewet.
Wanneer huishoudens meerdere voorzieningen
tegelijkertijd ontvangen, betreft dit de
zogenaamde stapeling van voorzieningen. De
gestapelde staafdiagram toont het aantal

Halfjaarlijks

Ja

CBS –Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein

Halfjaarlijks

Ja

CBS – Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein

1.3 Stapeling per voorziening
Aantal huishoudens met zorg en
ondersteuning per 1.000 huishoudens,
naar aantal voorzieningen en vergeleken
met de referentiegroep.
1

De eenheid in deze kolom betreft de eenheid zoals de indicator in het rapport van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt gepresenteerd. In de database van Waarstaatjegemeente.nl
kunnen de meeste indicatoren in een andere eenheid worden getoond.
2
Voor een toelichting op specifieke begrippen, zie de definitielijst op de website van VNG Realisatie.
3
De cijfers van de wijken binnen een gemeente tellen niet altijd op tot het totaal van de gemeente. Dit komt omdat van sommige personen en huishoudens niet bepaald kan worden in welke
wijk ze wonen.
2

1.4. Stapeling per domein
Aantal huishoudens met zorg en
ondersteuning per 1.000 huishoudens,
naar domein en vergeleken met de
referentiegroep.

huishoudens met voorzieningen per 1.000
huishoudens, naar aantal voorzieningen.
1. 1 voorziening
2. 2 voorzieningen
3. 3 voorzieningen
4. 4 voorzieningen
5. 5 voorzieningen
6. 6 of meer voorzieningen
Gemeenten kunnen met elkaar vergeleken
worden op basis van grootteklasse. De
referentiegroep wordt bij deze indicator getoond.
Gemeenten zijn hierbij ingedeeld in vijf
grootteklassen op basis van aantal inwoners:
< 25.000 inwoners
25.000 – 50.000 inwoners
50.000 – 100.000 inwoners
100.000 – 300.000 inwoners
300.000 inwoners
Wanneer huishoudens meerdere voorzieningen
tegelijkertijd ontvangen, betreft dit de
zogenaamde stapeling van voorzieningen. De
gestapelde staafdiagram toont het aantal
huishoudens met voorzieningen per 1.000
huishoudens, naar domein.
1. Alleen jeugdwet (jeugd)
2. Alleen Participatie-wet (P-Wet)
3. Alleen Wmo
4. Jeugd en P-Wet
5. Jeugd en Wmo
6. P-Wet en Wmo
7. Jeugd, P-Wet en Wmo

Halfjaarlijks

Ja

Gemeenten kunnen met elkaar vergeleken
worden op basis van grootteklasse. De
referentiegroep wordt bij deze indicator getoond.
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CBS – Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein

2. Ontwikkelingen per domein

2.1 Ontwikkeling van het percentage
jongeren met Jeugdzorg-trajecten
Percentage jongeren met Jeugdzorgtrajecten, naar type traject per half jaar.

2.2 Aantal jongeren met Jeugdzorgtrajecten vergeleken
Aantal jongeren met Jeugdzorg-trajecten
per 1.000 jongeren, naar type traject.

Gemeenten zijn hierbij ingedeeld in vijf
grootteklassen op basis van aantal inwoners:
< 25.000 inwoners
25.000 – 50.000 inwoners
50.000 – 100.000 inwoners
100.000 – 300.000 inwoners
> 300.000 inwoners
Percentage jongeren per categorie Jeugdzorgtraject ten opzichte van het totaal aantal
Jeugdzorg-trajecten.
1. Jeugdhulp zonder verblijf, aantal per
1.000 jongeren tot 18 jaar.
2. Jeugdhulp met verblijf, aantal per 1.000
jongeren tot 18 jaar.
3. Jeugdbescherming, aantal per 1.000
jongeren tot 18 jaar.
4. Jeugdreclassering, aantal per 1.000
jongeren van 12 tot 23 jaar.
De grafiek toont de trendlijnen met de
ontwikkeling van de percentages per half jaar.
Aantal jongeren met jeugdzorg-trajecten per
1.000 jongeren.
1. Jeugdhulp zonder verblijf, aantal per
1.000 jongeren tot 18 jaar.
2. Jeugdhulp met verblijf, aantal per 1.000
jongeren tot 18 jaar.
3. Jeugdbescherming, aantal per 1.000
jongeren tot 18 jaar.

Halfjaarlijks

Ja

CBS – Beleidsinformatie Jeugd

Halfjaarlijks

Nee

CBS – Beleidsinformatie Jeugd

4.

Jeugdreclassering, aantal per 1.000
jongeren van 12 tot 23 jaar.
Onderverdeling naar gemeente en
referentiegroep
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2.3 Ontwikkeling van het aantal
inwoners met Wmo voorzieningen
Aantal personen met Wmovoorzieningen, naar type voorziening en
totaal per half jaar.

2.4 Aantal inwoners met Wmo
voorziening per categorie
Aantal personen met Wmovoorzieningen per 1.000 inwoners, naar
type voorziening

Aantal inwoners met een Wmo-voorziening per
categorie ten opzichte van het totaal aantal
personen met een Wmo-voorziening.
1.
Ondersteuning Thuis
2.
Hulp bij het huishouden
3.
Verblijf en Opvang
4.
Hulpmiddelen en Diensten
5.
Totaal
De grafiek toont de trendlijnen met de
ontwikkeling van de aantallen per half jaar.
Omdat inwoners gebruik kunnen maken van
meerdere voorzieningen, kan het totaal aantal
inwoners met een voorziening afwijken van de
opgetelde totalen per categorie. Per categorie
wordt een inwoner slechts één keer meegeteld.
Daarnaast wordt een inwoner met voorzieningen
in meerdere categorieën in al die categorieën
afzonderlijk meegeteld.
Aantal inwoners met een Wmo-voorziening per
1.000 inwoners, naar type voorziening.
1. Cliënten met hulp bij het huishouden
2. Begeleiding
3. Persoonlijke verzorging
4. Dagbesteding
5. Kortdurend verblijf
6. Woonvoorzieningen
7. Rolstoelen
8. Vervoersvoorzieningen
9. Vervoersdiensten
10. Woondiensten

Halfjaarlijks

Ja

CBS – Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein

Halfjaarlijks

Ja

CBS – Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein

Onderverdeling naar gemeente en
referentiegroep.
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2.5 Gemeentelijk beleid naar type Wmo
voorziening
Het gemeentelijk beleid per jaar, naar
type voorziening.

Deze tabel bevat informatie over het gekozen
lokale beleid in een gegeven jaar, naar type
voorziening.
1. Hulp bij het huishouden
2. Begeleiding
3. Dagbesteding

Jaarlijks

Nee

CBS – Monitor Abonnementstarief

Halfjaarlijks

Ja

CBS – Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein

Gemeenten bieden hun voorzieningen op een van
de volgende manieren aan.
Alleen maatwerkvoorzieningen
Voornamelijk maatwerkvoorzieningen
Evenveel algemene als
maatwerkvoorzieningen
Voornamelijk algemene voorzieningen
Alleen algemene voorzieningen

2.6 Aantal inwoners met Wmovoorzieningen vergeleken
Aantal personen met een Wmovoorziening per 1.000 inwoners, naar
type voorziening.

Waneer gemeenten een bepaalde voorzieining
niet aanbieden dan is ‘niet van toepassing’
ingevuld.
Aantal personen met Wmo-voorzieningen per
1.000 inwoners van de betreffende doelgroep.
1. Ondersteuning Thuis
2. Hulp bij het Huishouden
3. Verblijf en Opvang
4. Hulpmiddelen en Diensten
5. Totaal
Onderverdeling naar gemeente en
referentiegroep.
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2.7 Aantal inwoners in beschermd
wonen per regio
Aantal inwoners in beschermd wonen
per 1.000 inwoners, naar beschermd
wonen-regio.

De figuur toont het aantal inwoners met een
arrangement beschermd wonen per 1.000
inwoners, naar beschermd wonen-regio.
1. <1.6
2. 1.6 < 2.0
3. 2.0 < 2.4
4. 2.4 < 2.8

5.

Halfjaarlijks

Ja

CBS – Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein

Halfjaarlijks

Ja

CBS –
Bijstandsuitkeringenstatistiek

>= 2.8

De regio waartoe de gemeente behoort is rood
omrand.

2.8 Aantal inwoners met een
bijstandsuitkering
Aantal inwoners met een
bijstandsuitkering per halfjaar, naar
leeftijdscategorie.

De kruistabel toont het absolute aantal personen
met een bijstandsuitkering op grond van de
Participatiewet per halfjaar, naar
leeftijdscategorie:
1. Bijstand gerelateerde uitkering tot
AOW-leeftijd
2. Bijstand gerelateerde uitkering vanaf
AOW-leeftijd

3.

Bijstandsuitkeringen (totaal)
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2.9 Aantal inwoners met een
bijstandsuitkering vergeleken
Aantal inwoners met een
bijstandsuitkering per 1.000 inwoners
per halfjaar, naar leeftijdscategorie.

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering per
1.000 inwoners, naar leeftijdscategorie
1. Bijstand gerelateerde uitkering tot
AOW-leeftijd
2. Bijstand gerelateerde uitkering vanaf
AOW-leeftijd
3. Bijstandsuitkeringen (totaal)

Halfjaarlijks

Nee

CBS –
Bijstandsuitkeringenstatistiek

Onderverdeling naar gemeente en
referentiegroep.

2.10 Aantal inwoners met een reintegratie/participatievoorziening

Het absolute aantal inwoners met een reintegratievoorziening wordt getoond per half jaar.

Halfjaarlijks

Nee

CBS – Statistiek Re-integratie door
Gemeenten

2.11 Aantal reintegratie/participatievoorzieningen
per 1.000 inwoners vergeleken

Het aantal personen met een reintegratievoorziening per 1.000 inwoners van 15 –
74 jaar, naar halve jaren.

Halfjaarljks

Nee

CBS - Statistiek Re-integratie door
Gemeenten

Vergelijking tussen gemeente en referentiegroep.
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Uitgangspositie
3.

3.1 Leeftijdsopbouw
Percentage inwoners per
leeftijdscategorie, gemeente en
referentiegroep

Het percentage inwoners per leeftijdscategorie
1. Jonger dan 18 jaar
2. 18 tot 23 jaar
3. 23 tot 27 jaar
4. 27 tot 50 jaar
5. 50 tot 68 jaar
6. 68 tot 75 jaar
7. 75 jaar en ouder

Jaarlijks

Ja

CBS – Kerncijfers Wijken en
Buurten

Vergelijking tussen gemeente en referentiegroep.

3.2 Werkloze beroepsbevolking
Aantal werkloze personen per jaar,
gemeente en referentiegroep

De werkloze beroepsbevolking wordt hier
weergegeven als het aantal werkloze personen
per 1.000 inwoners tussen de 15 – 75 jaar. Een
vergelijking wordt gemaakt tussen gemeente en
referentiegroep. De 5 meest recente jaren
worden getoond.

Jaarlijks

Nee

CBS – Arbeidsdeelname

3.3 Werkloze jongeren
Percentage werkloze jongeren per jaar,
gemeente en referentiegroep

Werkloze jongeren wordt hier weergegeven als
het percentage werkloze jongeren van 16 tot en
met 22 jaar. Een vergelijking wordt gemaakt
tussen gemeente en referentiegroep. De 5 meest
recente jaren worden getoond.

Jaarlijks

Ja

CBS – Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein
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3.4 Voortijdig schoolverlaters
Aantal voortijdig schoolverlaters per
1.000 leerlingen, naar leeftijdscategorie.

Het aantal voortijdig schoolverlaters in het
Voortgezet onderwijs en het MBO per 1.000
leerlingen, naar leeftijdscategorie.
1. Jonger dan 18 jaar
2. 18 tot 23 jaar
Een vergelijking wordt gemaakt tussen gemeente
en referentiegroep.

Jaarlijks

Nee

Dienst Uitvoering Onderwijs

3.5 Leerlingen in het Speciaal
Basisonderwijs
Aantal leerlingen in het Speciaal
Basisonderwijs per 1.000 leerlingen, per
jaar.

Het aantal leerlingen in het Speciaal
Basisonderwijs per 1.000 leerlingen, per jaar. De
drie meest recente jaren worden getoond. Een
vergelijking wordt gemaakt tussen gemeente en
referentiegroep.

Jaarlijks

Nee

Dienst Uitvoering Onderwijs

3.6 Kinderen in uitkeringsgezinnen
Percentage kinderen tot 18 jaar in
uitkeringsgezinnen, per jaar.

Het percentage kinderen tot 18 jaar, die in een
gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet
rondkomen. Een vergelijking wordt gemaakt
tussen gemeente en referentiegroep. De 5 meest
recente jaren worden getoond.

Jaarlijks

Ja

CBS – Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein

3.7 Kindermishandeling
Aantal gevallen kindermishandeling per
100.000 inwoners, naar type registratie.

Aantal bekende gevallen met betrekking tot
kindermishandeling bij Veilig Thuis per 100.000
inwoners, naar type registratie
1. Gestarte adviezen

Halfjaarlijks

Nee

CBS – Beleidsinformatie Veilig
Thuis

2.

Meldingen
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Resultaten
4.

3.8 Kwetsbaarheid
Percentage inwoners dat als kwetsbaar
wordt beschouwd, naar type
problematiek.

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat als
kwetsbaar wordt beschouwd, naar type
problematiek.
1. Psychische problematiek, totaal aantal
personen
2. Twee of meer aandoeningen, totaal
aantal personen
3. Verminderde mobiliteit, volwassenen
van 19+
4. Eenzaamheid, volwassenen van 19+
Een vergelijking wordt gemaakt tussen gemeente
en referentiegroep.

4-jaarlijks &
Jaarlijks

Nee

Vektis, GGD-GHOR/RIVM

4.1 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Percentage cliënten dat in het
cliëntervaringsonderzoek Wmo aangaf
het (helemaal) eens en (helemaal)
oneens te zijn met stellingen over de
ervaren effectiviteit van de
ondersteuning, naar stelling.

Deze indicator toont de resultaten van het meest
recente cliëntervaringsonderzoek in de
gemeente. Percentage cliënten dat in het
cliëntervaringsonderzoek Wmo aangaf het
(helemaal) eens en (helemaal) oneens te zijn met
stellingen over de ervaren effectiviteit van de
ondersteuning, naar stelling.
1. Aansluiten op behoefte
2. Eigen regie
3. Zelfredzaamheid

Jaarlijks

Nee

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Per kwartaal

Nee

CBS

4.

4.2 Inwoners van 70 jaar en ouder die
zelfstandig of in een zorginstelling
wonen
Aantal inwoners van 70 jaar en ouder
per 1.000 inwoners, naar type
woonvorm.

Kwaliteit van leven
Een vergelijking wordt gemaakt tussen gemeente
en referentiegroep
Het aantal inwoners van 70 jaar en ouder per
1.000 inwoners, naar type woonvorm
1. Zelfstandig wonend
2. Wonend in een instelling
Een vergelijking wordt gemaakt tussen gemeente
en referentiegroep.
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4.3 Aantal inwoners naar reden
beëindiging Wmo-voorzieningen
Het aantal beëindigde wmovoorzieningen per half jaar, naar type
beëindiging.

Deze tabel bevat informatie over het aantal
beëindigde wmo-voorzieningen per half jaar, naar
type beëindiging.
1. Totaal beëindigd
2. Overlijden
3. Levering volgens plan beëindigd
4. Verhuizing naar andere gemeente
5. Overig/onbekend

Halfjaarlijks

Nee

CBS – Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein

4.4 Jongeren met een beëindigd
Jeugdzorg-traject naar reden
beëindiging
Het aantal beëindigde jeugdzorgtrajecten per half jaar, naar type
beëindiging.

Deze tabel bevat informatie over het aantal
beëindigde jeugdzorg-trajecten per half jaar, naar
type beëindiging.
1. Beëindigd volgens plan
2. Waarvan in overeenstemming
3. Waarvan eenzijdig door cliënt
4. Waarvan eenzijdig door aanbieder
5. Waarvan wegens externe
omstandigheden
6. Voortijdig afgesloten

Halfjaarlijks

Nee

CBS – Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein
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4.5 Herhaald beroep op Jeugdzorg in de
Jeugdzorgregio
Aantal jongeren die een herhaald
beroep op jeugdzorg hebben gedaan per
half jaar, naar type voorziening.

4.6 Kosten
Begrote en gerealiseerde kosten voor
Wmo en Jeugdzorg per jaar, naar type
voorziening.

Aantal jongeren die een herhaald beroep op
jeugdzorg hebben gedaan per half jaar, naar type
voorziening.
1. Jeugdbescherming
2. Jeugdreclassering
3. Jeugdhulp
Gegevens zijn alleen beschikbaar op
jeugdzorgregio niveau.
Herhaald beroep betekent dat de desbetreffende
jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de
verslagperiode dezelfde maatregel al eens eerder
heeft ontvangen.
De tabellen tonen de begrote en geraliseerde
kosten van het meest actuele jaar voor Wmo en
Jeugdzorg in duizend euro’s, naar type
voorziening.

Halfjaarlijks

Nee

CBS – Beleidsinformatie Jeugd

Jaarlijks

Nee

CBS – Monitor Abonnementstarief

Wmo-maatwerkvoorzienignen:
1. Hulp bij het huishouden
2. Ondersteuning thuis
3. Hulpmiddelen en diensten
4. Verblijf en opvang
5. Totaal Wmo-maatwerkvoorzieningen
Jeugdzorg:
1. Jeugdhulp zonder verblijf – geleverd
door wijkteam
2. Jeugdhulp zonder verblijf – niet
geleverd door wijkteam
3. Jeugdhulp met verblijf
4. Kinderbeschermingsmaatregelen
5. Jeugdreclassering
6. Activiteiten in het preventieve justitiële
kader
7. Totaal jeugdzorg
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De kosten omvatten het volgende:
De begrote kosten betreffen het budget
dat is gereserveerd op grond van de
voorzieningen die in de gegeven
periode zijn toegekend of voorzien. De
uitvraag van begrotingscijfers voor de
GMSD betreft niet de budgetten die
door het Rijk ter beschikking zijn
gesteld, maar de door de Raad
vastgestelde begroting.

-

De gerealiseerde kosten die betaald zijn
of kosten van voorzieningen die in de
periode zijn afgesloten waarvan de
betaling later plaats kan vinden. De
vuistregel bij twijfel is het aanhouden
zoals door de Raad wordt behandeld.
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