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Onderwerp Reactie advies visie sociaal domein
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Hartelijk dank voor uw uitgebreide advies voor het beleidsplan sociaal domein 2021-2024. Aan de 
hand van de vijf afwegingskaders en het adviesrapport van de visitatiecommissie van de VNG heeft u 
een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het beleidsplan. Op 27 oktober zal de 
raad besluiten over het opgestelde beleidsplan. In deze brief lichten wij toe hoe wij uw adviezen in dit 
plan hebben verwerkt.

Ambitie en voorzieningenniveau
In uw advies geeft u aan de afwegingskaders voor het sociaal domein ambitieus te vinden in 
combinatie met de bestaande tekorten op de begroting van het sociaal domein en de onzekerheid over 
de financiële gevolgen van Covid-19. U geeft aan de ontwikkelingen van de gemeente nauwlettend te 
volgen, omdat een van de doelstellingen is om minder gespecialiseerd maatwerk te bieden.

Het uitgangspunt van het beleidsplan is dat er zorg wordt geboden waar dat noodzakelijk is, maar 
wordt afgeschaald waar dat mogelijk is. Met het oog op de financiële beheersbaarheid van het sociaal 
domein wordt in het beleidsplan voorgesteld te investeren in preventie en het aanbod van collectieve 
voorzieningen. Een voorbeeld van zo’n voorziening is lichte dagbesteding in dorpshuizen, waarbij dure 
beschikkingen voor dagbesteding voorkomen kan worden. Uiteraard zullen wij u blijven informeren 
over deze ontwikkelingen en waar dat gepast is om uw advies vragen.
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Team sociaal
Daarnaast benadrukt u de goede resultaten van Team Sociaal. U adviseert het team ‘inwoners vanuit 
de hulpvraag te coachen bij het vinden van oplossingen om het leven weer op de rit te krijgen’. Wij 
onderschrijven dit en stellen in het beleidsplan voor meer te investeren in laagdrempelige toegang en 
vroegsignalering van problemen. De regierol van de consulent is een belangrijke schakel in de 
transformatie. Vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak zorgt de consulent voor een adequaat 
plan van aanpak, waarbij door de betrokken informele en formele hulp- en zorgverleners wordt 
gewerkt aan concrete doelen. Zij zijn zodoende de casusregisseur, voeren het keukentafelgesprek, 
doen de brede uitvraag op het gebied van basisvoorzieningen en maatwerkvoorzieningen, maken een 
SMART onderzoeksverslag met advies en beschikking en monitoren de te behalen resultaten van de 
specialist/zorgverlener. In 2021 krijgen alle consultenten een in company training om deze 
vaardigheden van consultenten verder te ontwikkelen.

Onderzoek van het taakveld sociaal domein
U vraagt in uw brief aandacht voor de kosten van het sociaal domein. De visitatiecommissie van de 
VNG heeft een uitgebreide analyse gemaakt van het taakveld, waarbij zij een vergelijking hebben 
gemaakt met het landelijk gemiddelde en vergelijkbare gemeenten. Naar aanleiding van deze analyse 
is gestart met een uitgebreide analyse van het zorggebruik in onze gemeente. Onder andere op basis 
van cijfers, maar ook door de dossiers van de duurste 250 cliënten te onderzoeken.

We hebben onderzocht waar de hoge uitgaven vandaan komen. Dit heeft geleid tot een uitgebreide 
analyse van woningaanpassingen en kosten voor jeugd ggz, waar in het beleidsplan ook verschillende 
maatregelen voor zijn genoemd die in de uitvoeringsagenda verder zullen worden uitgewerkt. Uw 
vraag wat de precieze oorzaak is van de relatief lage kosten voor geëscaleerde zorg 18+ kunnen we 
echter niet met zekerheid beantwoorden. De cijfers hebben veel vragen opgeroepen en de focus heeft 
gelegen op de (relatief) hoge kosten. Wij nemen echter uw advies om het taakveld kritisch te 
onderzoeken ter harte. In het beleidsplan wordt voorgesteld een Datawarehouse in te richten om met 
behulp van betrouwbare data de voortgang van het zorggebruik en eventuele afwijkingen goed in 
beeld te houden. 
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Onderzoek kosten van jeugdzorg
U merkt ten slotte op dat er relatief veel cliënten zijn die ambulante jeugdzorg en/of jeugd-ggz 
ontvangen. U vraagt naar de mogelijkheden om deze kosten in balans te brengen met onze begroting. 
Wij hebben deze posten uitgebreid onderzocht en stellen in het beleidsplan voor op verschillende 
manieren tot een verlaging van de kosten te komen. Een greep uit de voorgestelde maatregelen:

- Verbeterde samenwerking met huisartsen. Huisartsen zijn medeverwijzers voor jeugd-ggz, 
waarbij de kosten worden betaald door de gemeente. Door de inzet van een 
praktijkondersteuner wordt getracht het aantal verwijzingen naar jeugd-ggz te verlagen.

- Verbeterde samenwerking met scholen, zodat problemen vroeg worden gesignaleerd. 
- In afstemming met jeugdzorgaanbieders onderzoeken wat zij nodig hebben om sneller 

resultaten te bereiken en zorg af te kunnen schalen.
- Ter voorbereiding op de nieuwe inkoop per 2022 wordt momenteel onderzocht welk 

inkoopmodel het beste aansluit bij de beleidsdoelen.

Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor uw bijdrage aan het nieuwe beleidsplan sociaal domein.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,

de secretaris, de burgemeester,

Karen Coesmans Servaas Stoop


