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Achtergrond visitatiecommissie
-

Aanleiding
75 aanmeldingen, West Betuwe 14e traject

-

Centrale vraag: hoe kunnen gemeenten de grip op de uitgaven in het
sociaal domein verbeteren en behouden?

-

Keuze West Betuwe: (1) recente fusie / harmonisatie geeft ruimte voor
fundamentele keuzes, (2) geografische ligging, (3) actuele financiële
situatie (aanhoudende tekorten).

Vraagstuk West Betuwe in twee delen:
1.

Welke (tussentijdse) interventies kan de gemeente inzetten om grip te
krijgen op uitgaven en verrassingen te voorkomen?

2.

Hoe kunnen deze interventies worden vormgegeven parallel aan het
ontwikkeltraject van een visie en integraal beleid voor het sociaal
domein?

Conclusies visitatie West Betuwe
Mate van grip: beperkt maar in ontwikkeling
1.
•
•

2.
•
•

Interventies voor grip en voorspelbaarheid:
Goede stappen: visie Team Sociaal, POH-jGGZ. Ook stappen voor
inzicht in cijfers.
Evaluatie regionale samenwerking (Dvo jeugd/wmo) voor aansluiting bij
lokale doelen.
Ontwikkeltraject visie / integraal beleid:
Versnelling nodig
Bidbook en conceptvisie Team Sociaal goed startpunt

Aanbevelingen
1.
-

Samen de stip op de horizon bepalen: “zonder visie hangen
maatregelen in luchtledige”
College met o.a. Raad toewerken naar leidende principes en
richtinggevende uitspraken rond dilemma’s
Randvoorwaarden benoemd, zoals aandacht voor signalen van
inwoners en procesvorm. Gebruik kennis van andere gemeenten!

Aanbevelingen -vervolg2.
-

-

Versterk de ingezette stappen om de tekorten terug te dringen: winst te
behalen op inkoop, monitoring en toegang (Jeugd en Wmo)
Concretiseer beleid naar meetbare doelen, zodat monitoring kan.
Aandacht voor duiding (van data) samen met stakeholders.
Blijf investeren in een sterke toegang met duidelijke regierol en meer
inzicht in verwijsstromen en kosten.
Zet in op stevig opdrachtgeverschap en partnerschap richting
aanbieders. In (evaluatie) regionale samenwerking: daadkracht,
eigenaarschap en professioneel opdrachtgeverschap. Schaarste vraagt
prikkel en wellicht beperking aantal aanbieders.
Verrassingen zullen op korte termijn blijven bestaan

