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Aan het College van B&W van de gemeente West Betuwe 
Postbus 112 
4191 CC Geldermalsen 

Geldermalsen, 21 juli 2020 

Betreft: Advies visie sociaal domein 

Geacht College, 
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Adviesraad 
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sociaal domein West Betuwe 
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De Adviesraad Sociaal Domein heeft in juni een toelichting gekregen van dhr. E. Voeten over 
de visie op het sociaal domein. Daarbij waren bijgevoegd de afwegingskaders sociaal domein 
van 22 april 2020. 

De Adviesraad Sociaal Domein constateert dat de genoemde afwegingskaders 'Een sterke 
samenleving', 'Betaalbaar en efficiënt', 'Iedereen doet mee naar vermogen' 'Inwoner/gezin 
centraal' en 'Normaliseren is de basis' uitgangspunt zijn. Deze zijn volgens de Adviesraad 
Sociaal Domein ambitieus, lettende op de situatie dat er tekorten bestaan in het sociaal 
domein en bezuinigd moet gaan worden is aangegeven. De Adviesraad zal nauwlettend volgen 
hoe de gemeente dit verder vorm gaat geven. Dit ook omdat tegelijkertijd wordt aangegeven 
dat minder maatwerk de optie zou kunnen worden en dit ook m.b.t. de onduidelijkheid wat 
de mogelijke financiële gevolgen van COVID19 binnen het werkgebied van de Wmo zullen zijn. 

Uit de cliëntervaringsonderzoeken 2018 en 2019 blijkt dat het Sociaal Team zeer 
professioneel en goed bezig is. Dat inlevingsvermogen, begrip, en serieus genomen worden 
voor de hulpaanvrager van essentieel belang is, zeker omdat voor veel mensen de drempel 
om hulp te vragen hoog is. Ons advies is dan ook om het Sociaal Team juist vanuit de 
hulpvragen steeds meer inwoners te coachen bij het vinden van oplossingen om het leven 
weer op de rit te krijgen. 

Wel vragen wij aandacht voor het volgende: 

Advies 1: 

De Adviesraad vraagt aandacht het taakveld sociaal domein kritisch te onderzoeken 

Argument 1 

Wanneer we kijken naar de kosten van het taakveld Sociaal domein, 'Informatie visie en 
financiën Sociaal domein' bij gemeenten met een aantal inwoners tussen 50.001 en 75.000, 
zien we dat de nettolasten per inwoner fors lager zijn (38%) ten opzichte van de gemeenten 
waarmee vergeleken wordt; alleen bij geëscaleerde zorg 18- heeft West Betuwe hogere 
kosten dan de gemeenten waarmee vergeleken wordt. Hoe kan het dat in onze gemeente de 
kosten voor geëscaleerde zorg 18+ op € 4,30 per inwoner ligt t.o.v. € 133,50 landelijk? ( zie 
tabel 3) 



Tabel 3: Lasten in € per inwoner (2018) 

Taakveld West Betuwe 50.001 - 75.000 mw Weinig stedelijk Nederland 

6.1 Samenkrachten burgerparticipatie 118,4 111,3 91,2 115,9 

6.2 Wijkteams 49,1 47,2 45,6 56,8 

6.3 Inkomensregelingen 208,2 430,5 283,4 471,1 

6.4 Begeleide participatie 70,1 144,3 145,5 142,3 

6.5 Arbeidsparticipatie 8,6 43,2 28,8 51,9 

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 48,7 35,7 36,1 35,6 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 105,4 169,5 148,7 174,4 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 151,0 223,3 215,1 228,8 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 4,3 93,1 11,6 133,5 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 49,0 43,9 27,1 41,4 

Totaal 812,8 1.342,0 1.033,1 1.451,7 

Advies 2: 
Onderzoek de kosten bij jeugd ambulant en jeugd GGZ. 

Argument 2 
Bij jeugd ambulant en jeugd GGZ is sprake van veel cliënten met relatief lage kosten per cliënt 
en hier zal dus gezocht moeten worden naar vermindering van het aantal cliënten; bij 
jeugdhulp residentieel gaat het om een relatief gering aantal cliënten met hoge kosten per 
cliënt en hier zal dan ook gezocht moeten worden naar een verlaging van de kosten per cliënt. 
Hoe kan dit eerste worden bereikt? Betekent dit verhoging van de zorgmaatstaf waardoor 
bestaande 'indicatieniveau 's' buiten de boot zullen gaan vallen? Voor wat betreft het laatste 
(drukken kosten per cliënt); is dit te bewerkstelligen middels 'alleen' onderhandelen of 
betekent dit inboeten op kwaliteit? 

Wij menen met het bovenstaande adviezen te hebben voldaan aan uw verzoek en wachten 
uw afwegingen en besluit daarin af. 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe 

M.C. Korteweg ( secretaris) 

Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe 
Herman Kuijkstraat 15-16 
4191 AH Geldermalsen 


