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Inleiding op het onderzoek

De gemeente West Betuwe maakt gebruik van de visitatie die de VNG aanbiedt om de grip op de uitgaven in 
het sociaal domein te verbeteren. De visitatiecommissie (hierna commissie) richt zich op het versterken van de 
grip zodat de gemeente de ontwikkelingen beter kan voorspellen en zelf kan bijsturen waar dat gewenst en 
mogelijk is. De visitatie is dus voornamelijk gericht op het versterken van de positie van de gemeente in het 
sociaal domein en niet primair op het terugdringen van tekorten. Tekorten kunnen uiteraard wel mede worden 
veroorzaakt door een gebrek aan grip.

Meerdere gemeenten hebben zich aangemeld voor een visitatietraject. Uit de aanmeldingen maakt de VNG 
een selectie op basis van onder andere urgentie van de lokale opgave, omvang van de gemeente en diversiteit 
in problematiek. West Betuwe is geselecteerd voor een visitatietraject vanwege de lokale omstandigheden. 
Daaronder verstaan we bijvoorbeeld de recente fusie tot de huidige gemeente West Betuwe, waardoor tijdens 
de harmonisatie mogelijkheden bestaan om het sociaal domein (fundamenteel) anders in te richten. Verder ver-
staan we daaronder ook lokale omstandigheden als de geografische ligging en de actuele financiële situatie.
De rapportage die nu voor u ligt, is gebaseerd op schriftelijke cijfermatige- en beleidsinformatie en op gesprek-
ken met lokaal betrokkenen. Op woensdagmiddag 12 en donderdagochtend 13 februari 2020 heeft het intake-
bezoek plaatsgevonden. De gemeente en de commissie hebben toen op basis van een onderzoeksvraag het 
bestuurlijke gesprek gevoerd. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de gemeente een onderzoeksvraag aan de 
commissie geformuleerd en haar diverse documenten toegestuurd. Die zijn meegenomen in dit onderzoek. Tij-
dens een bestuurlijk gesprek op woensdag 25 februari hebben we samen een concept tussenrapportage 
besproken. Deze rapportage is vertrouwelijk, dat wil zeggen dat de gemeente West Betuwe zelf beslist over 
eventuele verspreiding. Het advies is in de eerste plaats bedoeld voor de gemeente West Betuwe zelf.

Zoals gezegd biedt de VNG de visitatie aan om de grip op de uitgaven te verbeteren, maar die financiële 
beheersbaarheid in het sociaal domein is niet alleen een lokaal probleem. De visitatie door onafhankelijke 
experts is daarom ook bedoeld om inzichten en verbetermogelijkheden op landelijk niveau te verkrijgen, zo 
spraken de VNG en BZK af. De VNG bundelt de inzichten uit de afzonderlijke rapportages en trekt daaruit 
lering, in vertrouwelijke afstemming met relevante partners waaronder betrokken ministeries.

De rapportage is als volgt opgebouwd: 
• In hoofdstuk 1 omschrijven we kort de situatie van de gemeente West Betuwe en de meest recente ontwik-

kelingen binnen het sociaal domein wat betreft het creëren van grip. 
• In hoofdstuk 2 werken we het vraagstuk van de gemeente verder uit. Het kan zijn dat de formulering van het 

vraagstuk afwijkt van de vraag zoals u die in de aanvraag voor de commissie formuleerde. Dat is het geval 
als de bestuurlijke en ambtelijke intake daartoe aanleiding geven. 

• In hoofdstuk 3 maken we een analyse van de situatie in de gemeente West Betuwe op basis van onze bevin-
dingen. 

• De analyse leidt vervolgens tot een aantal conclusies die in hoofdstuk 4 worden omschreven. 
• Hoofdstuk 5 beschrijft onze aanbevelingen op basis van de conclusies. 
• In de bijlagen staan enkele ondersteunende bronnen, waarnaar verwezen wordt in de verschillende hoofd-

stukken.

Disclaimer
Deze rapportage is geschreven op basis van een bestuurlijk en ambtelijk intakegesprek, een documentstudie 
en aanvullende gesprekken met onder andere het college van West Betuwe. We maken vooraf een voorbehoud 
over de diepgang en de juistheid van deze rapportage, vanwege de beperkte doorlooptijd in combinatie met 
de wijze van informatieverzameling. Er is geen onafhankelijke toetsing geweest, hoewel de gemeente West 
Betuwe de mogelijkheid heeft gekregen om de feitelijke juistheid te controleren. De VNG staat ook na dit 
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visitatietraject in verbinding met West Betuwe. Ze biedt waar nodig ondersteuning bij het uitwerken van de vol-
gende stap op weg naar betere grip op de uitgaven in het sociaal domein.

Grip… een begrip
In dit onderzoek staat het begrip ‘grip’ centraal. Grip op de uitgaven, op de uitvoering en op de inhoude-
lijke opgave in het sociaal domein om eventuele tekorten terug te kunnen dringen. In dit kader zetten we 
kort uiteen op welke manier we het begrip ‘grip’ in dit onderzoek hanteren en hebben onderzocht. Daar-
mee voorkomen we dat het woord verkeerd begrepen wordt in dit verband. (Zie bijlage I voor een uitge-
breide toelichting op het begrip.) 

Grip in het sociaal domein betekent: 
1. inzicht hebben in de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dat houdt in dat er inzicht moet zijn in het 

gebruik van zorg, budgetverloop, in-, door- en uitstroom maar ook in de voortgang van genomen maat-
regelen. Daarnaast vraagt het om redeneerlijnen (beleidstheorieën) die de inzet van middelen en de 
uitvoering van activiteiten koppelen aan meetbare resultaten en (in)directe effecten.

2. sturing geven op basis van het bij punt 1 genoemde inzicht en ook inzicht in de dynamieken die keuzes 
met zich meebrengen. 

De praktijk wijst uit dat er vaak onvoldoende inzicht is in de ontwikkelingen in het sociaal domein, omdat 
redeneerlijnen vaak niet zijn uitgewerkt en geoperationaliseerd. Daarnaast is er ook onvoldoende inzicht in 
de gevolgen van de verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden. Daardoor worden er soms keuzes 
gemaakt die elkaar niet optimaal ondersteunen of erger nog, die elkaar tegenwerken. De mate waarin 
gemeenten grip hebben hangt sterk af van de mate waarin zij scoren op de bovengenoemde aspecten. 

In dit onderzoek brengen we langs deze aspecten in kaart op welke manier de gemeente opereert in het 
sociaal domein en in welke mate ze sturing kan geven. Daarnaast staan we stil bij de consistentie en mate 
waarin een centrale visie naar de verschillende onderdelen wordt doorvertaald. Dit als randvoorwaarde om 
überhaupt van grip te kunnen spreken.
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Huidige situatie West Betuwe

[Dit hoofdstuk is gebaseerd op een beschrijving die de gemeente West Betuwe heeft aangeleverd, aangevuld 
met cijfers die de commissie gedurende het onderzoek heeft verzameld.] 

Algemene situatie
De gemeente West Betuwe is ontstaan per 1 januari 2019 door het samengaan van de voormalige gemeenten 
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Bij de start telde de gemeente 50.697 inwoners. De gemeente bestaat 
uit 26 kernen, met elk een eigen identiteit en goede sociale cohesie. De gemeente West Betuwe is een groene 
en agrarische plattelandsgemeente in een cultuurhistorische omgeving. Het jaar 2019 heeft sterk in het teken 
gestaan van de fusie. De dienstverlening aan de burgers is doorgegaan. De gemeente werkt aan nieuw beleid 
voor het sociaal domein, ter besluitvorming in het vierde kwartaal van 2020. 
 
Organisatie toegang 
Inwoners kunnen vanaf 1 januari 2019 in de nieuwe gemeente West Betuwe terecht bij het gemeentelijke Team 
Sociaal voor ondersteuning en advies over zaken waar men in het dagelijks leven tegenaan loopt. Dan gaat het 
om vraagstukken op het gebied van gezin, relatie, werk, inkomen, schulden, wonen, zorg, gezondheid, mantel-
zorg en dagbesteding. Het Team Sociaal werkt in de buurt, in en tussen de kernen en gaat bij voorkeur op huis-
bezoek. Rollen van de medewerkers zijn: onderzoeken, ondersteunen, indiceren en regievoeren. Het gaat om 
enkelvoudige en meervoudige casuïstiek. Er zijn drie type consulenten, de A-consulent (voor meervoudige 
casuïstiek), de B-consulent (voor enkelvoudige casuïstiek) en de consulent schuldhulpverlening.  

In het fusiejaar 2019 lag de nadruk op inrichting van het basiswerkproces, het opvangen van de toename van 
het aantal ondersteuningsvragen en het implementeren van de nieuwe werkwijze.  
In 2020 ligt de nadruk op het realiseren van de transformatiedoelstellingen (preventie, vroeg-signalering), de 
positionering van de toegang (o.a. gebiedsgericht werken en de samenwerking met ketenpartners versterken), 
deskundigheidsbevordering en een eenduidige integrale werkwijze. 
 
Samenwerking in de regio 
De gemeente West Betuwe werkt samen met zeven andere gemeenten in de regio: Buren, Culemborg, 
Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en Maasdriel. Buren, Culemborg, West Betuwe, 
Neder-Betuwe, Tiel en West Maas en Waal werken ook samen op het gebied van inkoop van zorg en onder-
steuning en contractmanagement. Afstemming tussen de inkooporganisatie en gemeenten loopt ambtelijk via 
het verbindingsofficierenoverleg en bestuurlijk via het portefeuillehoudersoverleg. Er is afstemming over beleid 
op het gebied van Jeugd en Wmo. Het contractmanagement Jeugd en Wmo is geborgd in een dienstverle-
ningsovereenkomst (DVO) van de gemeenten en de regio Rivierenland. Er vindt momenteel een evaluatie 
plaats van de DVO. 

Werkzaak Rivierenland verzorgt de uitvoering van de Participatiewet, Wet Sociale Werkvoorziening en nieuw 
beschut werk. Dit is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de eerder genoemde acht gemeenten. De 
voormalige gemeente Lingewaal was tot de fusie betrokken in een andere gemeenschappelijke regeling (Avres) 
voor de Participatiewet. Ontvlechting daarvan wordt begin 2020 afgerond. Ook andere gemeenten in de regio 
(o.a. Culemborg en Tiel) zijn bezig met onderzoek naar en maatregelen voor financiële beheersing van het soci-
aal domein. Deze onderzoeken worden gedeeld en afgestemd.  
 
Inkoop, bekostiging en contractmanagement
Inkoop van Wmo-ondersteuning en Jeugdhulp vindt plaats in regionaal verband. Dit is op basis van een open 
house-constructie. De inschatting is dat er in West Betuwe zo’n 180 aanbieders actief zijn. Regionaal zijn 
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analyses gemaakt van de omvang van de geleverde zorg door deze aanbieders. In de GR en vanuit individuele 
gemeenten zijn uren beschikbaar voor contractmanagement. Gemeente West Betuwe ervaart dat de GR 
beperkt stuurt op de regionale contracten. De gemeenten in de regio verkennen andere inkoopsystemen en 
organisatieafspraken om tot meer sturing te komen. De gemeente West Betuwe onderzoekt ook de lokale posi-
tionering van inkoop en contractmanagement in de eigen organisatie. 

Monitoring/gebruik data 
De gemeente West Betuwe heeft data beschikbaar uit zowel regionale databronnen en de gemeentelijke moni-
tor sociaal domein, als uit lokale databronnen. Dit betreft voornamelijk data op euro’s en aantallen cliënten en 
voorzieningen. In 2019 is de gemeente gestart deze data te ontsluiten in het dashboard ‘West Betuwe in cijfers’. 
De afdeling sociaal domein is in september 2019 gestart met monitoring van de ontwikkelingen in het lokaal 
sociaal team en de gecontracteerde zorg op basis van de aanwezige data. Ook vindt op basis van beschikbare 
data nu een aanzet tot een analyse plaats van de oorzaken van de tekorten. Regionaal en lokaal wordt het dash-
board in 2020 doorontwikkeld om meer specifieke sturingsinformatie te genereren.

West Betuwe in cijfers
Vlak na de fusie, in het voorjaar 2019, bleken bij de jaarrekeningen 2018 van de drie oud-gemeenten tekorten in 
het sociaal domein, op de onderdelen Wmo en Jeugd. In de eerste bestuursrapportage 2019 heeft het college 
de raad geïnformeerd over de te verwachte tekorten op het sociaal domein. Op dat moment was het te ver-
wachten tekort voor 2019 € 1,5 miljoen. De verwachting was dat dit bedrag ook voor 2020 nodig zou zijn. Om 
ruimte te maken voor onderzoek en maatregelen, heeft het college de raad voorgesteld om tijdens de onder-
zoeksperiode (2019-2022) vanuit de algemene reserve € 2,25 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
sociaal domein. 

De financiële overschrijdingen in West Betuwe zijn stevig. Op basis van de voorlopige cijfers die de visitatie-
commissie heeft gebruikt is de overschrijding op Jeugdhulp 16% en Wmo 11% ten opzichte van de begroting. 
In de begroting is de ophoging naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage 2019 al verwerkt. Ten 
opzichte van de initiële begroting is het tekort in 2019 ruim € 3,5 miljoen.

Om grip op het sociaal domein te krijgen, heeft een ambtelijke projectgroep de volgende opdracht gekregen. 
Zorg voor:
i inzicht in de ontwikkeling van de kosten en ondersteuningsvragen sociaal domein en preventie; 
ii inzicht in de oorzaken van reeds ontstane tekorten en mogelijke toekomstige tekorten; 
iii inzicht in maatregelen die nodig zijn om de kosten binnen de financiële kaders te laten plaatsvinden vanaf 

2022.
De inzichten van de commissie in deze rapportage en in het doorlopen proces zullen naar verwachting bijdra-
gen aan deze opdracht van de ambtelijke projectgroep.
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2  Onderzoeksvraag 

De VNG biedt de visitatietrajecten aan, omdat er tekorten zijn in het sociaal domein. Veel gemeenten worden 
daarmee geconfronteerd. Los van de vraag wat de exacte oorzaak van deze tekorten is, bestaat consensus over 
het belang voor gemeenten om grip te hebben en houden op de uitgaven in het sociaal domein. Niet met de 
belofte dat daarmee voor alle gemeenten automatisch de tekorten kunnen worden opgelost. Wel met de over-
tuiging dat het zonder grip haast niet mogelijk is om die op te lossen. De centrale vraag in de visitatietrajecten 
luidt dan ook: Hoe kunnen gemeenten de grip op de uitgaven in het sociaal domein verbeteren en behouden? 

Hoewel grip het centrale thema is in alle visitatietrajecten, is iedere gemeente uniek in de wijze waarop zij het 
sociaal domein heeft georganiseerd en, daarvan afgeleid, de monitoring- en sturingsmechanismen heeft inge-
richt. We verzoeken gemeenten die zich aanmelden daarom ook nadrukkelijk om een eigen vraagstuk te formu-
leren binnen het thema grip en dit toe te spitsen op de lokale situatie.

West Betuwe vraagt het advies van de visitatiecommissie tegen de achtergrond van de tekorten, en de maatre-
gelen die de gemeente neemt of wil nemen om die tekorten weg te werken. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 
1. Tijdens de intakegesprekken tussen de gemeente West Betuwe en de commissie licht de gemeente dit ver-
der toe. Het jaar 2019 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de fusie. De gemeente is trots dat 
gedurende het hele fusieproces alle processen in het sociaal domein gewoon zijn doorgelopen. Cliënten heb-
ben de zorg en ondersteuning gekregen waar ze behoefte aan hadden. Tegelijkertijd is en wordt gewerkt aan 
grip op drie lagen: zicht (cijfers), inzicht (duiding) en er is gestart met initiatieven om te komen tot beheersing. 
De adviezen van de commissie kunnen helpen bij het zetten van de volgende stap bij het verkrijgen van grip.

Op basis van deze intakegesprekken richt de commissie haar advies op het samenspel tussen enerzijds het wer-
ken aan harmonisatie en een visie op het sociaal domein en anderzijds aan maatregelen die nodig zijn om 
ombuigingen in het sociaal domein te realiseren, zowel inhoudelijk als financieel. Uit de gesprekken is duidelijk 
geworden dat de gemeente een vrij goed beeld heeft van de mogelijkheden om te komen tot grip en de 
gewenste ombuigingen. De commissie heeft ook geconstateerd dat meerdere initiatieven door de recente 
fusie pas kort zijn gestart. 

De gemeente staat dus aan het begin van de route op weg naar grip en heeft behoefte aan een set van samen-
hangende interventies, waarbij prioritering nodig zal zijn. Een integraal beleidsplan (geagendeerd voor de raad 
in december 2020) gaat daarbij helpen, maar het nemen van maatregelen kan daar niet op wachten. 

De commissie richt zich daarom op twee samenhangende onderdelen van het lokale vraagstuk: 
A Welke (tussentijdse) interventies kan de gemeente inzetten om grip te krijgen op uitgaven en verrassingen 

te voorkomen? 
B Hoe kunnen deze interventies worden vormgegeven parallel aan het ontwikkeltraject van een visie en inte-

graal beleid voor het sociaal domein?
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3  Bevindingen en analyse

3.1  Bevindingen
In deze paragraaf presenteren we allereerst onze bevindingen over grip in de gemeente West Betuwe. We 
doen dat op basis van de gesprekken die zijn gevoerd en de documenten die we hebben bestudeerd. Deze 
bevindingen worden gestructureerd aan de hand van de eerdergenoemde onderdelen van grip (visie, monito-
ring, toegang en inkoop). De bevindingen staan niet in volgorde van belangrijkheid, maar gaan van meer alge-
mene bevindingen naar specifieke onderdelen van de betreffende bevinding of van lokaal naar regionaal 
niveau.

Visie, beleid, uitgangspunten 
1 (Lokaal) Veel activiteiten in 2019 en 2020 staan in het teken van de fusie. De gemeente heeft twee jaar uitge-

trokken voor harmonisatie op verschillende beleidsvelden, waaronder het sociaal domein. West Betuwe 
wenst najaar 2020 een integraal beleid aan de raad voor te leggen over het sociaal domein. Het ontbreken 
van een integraal beleid betekent ook dat de gemeente nog geen concrete doelstellingen en prioritering 
van activiteiten heeft om de gewenste ontwikkelingen te realiseren.
a Voorafgaand aan de fusie heeft de gemeente een bidbook opgesteld. Kern hiervan is “Leefbaarheid en 

goede zorg in de kernen is belangrijk. Zowel de jeugd als ouderen kunnen deelnemen aan activiteiten, 
waarbij voor de ouderen het bieden van mobiliteit van groot belang is”. Dit zal ook de leidraad zijn voor 
het sociaal domein in West Betuwe.

b De visie op het sociaal domein van gemeente West Betuwe is: “Een krachtige, inclusieve samenleving 
waarin iedereen zich naar vermogen kan ontwikkelen en bij kan dragen, vanuit zijn eigen cultuur en ach-
tergrond. We stimuleren en faciliteren initiatieven uit de samenleving. Mensen zijn betrokken bij elkaar, 
helpen elkaar en krijgen ondersteuning gericht op zelfredzaamheid op het moment dat ze dit nodig 
hebben”.

c Met de raad is een traject van drie jaar afgesproken voor onderzoek en maatregelen om te komen tot 
een bezuiniging in het sociaal domein. Deze periode wordt gebruikt om maatregelen te nemen, zodat 
de gemeente straks nauwkeuriger op middelen kan sturen. Daarbij was ook een taakstellende bezuini-
ging geformuleerd van € 1 miljoen.

d Een integraal beleidsplan voor Jeugd, Wmo en Participatie staat in het vierde kwartaal van 2020 op de 
bestuurlijke agenda, samen met een visie op welzijnswerk en een plan gericht op vroegsignalering 
schuldhulpverlening. In de tweede helft van 2020 staan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
op de agenda, gericht op inclusie van inwoners met psychische kwetsbaarheid.

e De gemeente is recent een denktank Sociaal Domein gestart, waarin raadsleden, burgerraadsleden, 
leden van de adviesraad en inwoners samen nadenken over de ontwikkelingen in het sociaal domein. De 
denktank heeft gesproken over kernwaarden bij de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo. Aan de hand 
van casuïstiek is verkend wat de verklaring is voor de hoge kosten.

f Uit het hierboven geschetste proces blijkt dat er op dit moment nog geen integraal beleid bestaat met 
concrete doelen en prioritering van activiteiten om de visie en de transformatieopgave te realiseren.

2 (Regionaal) In de recente inkoopstrategie (2018) zijn keuzes gemaakt, gericht op vier lastig te combineren 
uitgangspunten van de inkoopvisie. Regionaal wordt ook invulling gegeven aan het transformatieplan, 
gericht op kwetsbare jongeren. 
a De eerste inkoopronde Wmo en Jeugdhulp in 2014 (looptijd 2015-2018) startte met als oogmerk ‘transi-

tie’, continuïteit van zorg voor de cliënt. Individuele gemeenten waren contractpartner of subsidiever-
strekker. De regionale projectgroep Wmo/Jeugd bereidde de inkoop- en subsidieprocessen voor. Het 
inkoopbureau van de regio Rivierenland begeleidde en faciliteerde. In het regionale transitiearrange-
ment waren transformatiedoelen en financiële kaders opgenomen voor de grootste aanbieders. Voor de 
zwaardere vormen van Jeugdhulp werd tussen de gemeenten financiële solidariteit afgesproken.
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b In 2018 is de inkoopvisie geactualiseerd. Strategische uitgangspunten zijn 1. Sturen op kwaliteit en resul-
taat 2. Kostenbeheersing 3. Vertegenwoordiging van inwoners/cliënten en zorgaanbieders en 4. Keuze-
vrijheid van inwoners met betrekking tot de benodigde zorg in relatie tot inkoopvorm. 

c Gemeenten hebben via deze uitgangspunten expliciet prioriteit gevraagd voor sturing op kosten. Dit 
blijkt in de praktijk lastig, wat ook al doorklonk in de inkoopvisie zelf: “Ten aanzien van kostenbeheersing 
adviseren wij om nader onderzoek te doen naar de knelpunten bij de beheersing van de kosten om zo 
op deze knelpunten toegesneden keuzes te kunnen maken voor de inkoop. Het integraal invoeren van 
budgetplafonds kan negatieve gevolgen hebben voor wachtlijsten, het alleen sturen op volume via de 
toegang kan onvoldoende mogelijkheden bieden voor de budgetbeheersing, met name als gevolg van 
rechtstreekse verwijzingen vanuit de jeugdwet”. Helaas is in de praktijk inderdaad gebleken dat sturing 
op kosten lastig is, zie punt 5 hieronder. 

d Regio Rivierenland heeft bij het ministerie een transformatieplan ingediend ter waarde van € 537.530,- 
(voor de periode van 2019-2020). Dit transformatieplan heeft als doel een sluitende aanpak te organise-
ren rondom kwetsbare jongeren.

Toegang
3 De toegang, Team Sociaal, is voor inwoners van West Betuwe herkenbaar vormgegeven. Ze omvat een 

klantcontactcentrum (KCC), drie breed werkende gebiedsteams en een backoffice. Ze verleent ook hulp bij 
enkelvoudige en meervoudige casuïstiek. Het jaar 2020 staat in het teken van gebiedsgericht werken, des-
kundigheidsbevordering en een integrale werkwijze die door alle professionals wordt toegepast.
a De dienstverlening aan inwoners verloopt via een klantcontactcentrum (KCC) waar mensen met al hun 

vragen terechtkunnen. Daarachter staan Team Sociaal en een backoffice. West Betuwe ziet de dooront-
wikkeling van Team Sociaal als een belangrijke pijler in de doorontwikkeling van het sociaal domein.

b Doordat er verschillen waren tussen de toegangsteams van de drie voormalige gemeenten, bestond er 
binnen Team Sociaal geen eenduidige werkwijze. Medewerkers hadden behoefte aan een visie op de 
toegang sociaal domein, duidelijkheid over het inrichtingsmodel en een duidelijke opdracht met kaders 
waarbinnen het team kan werken. Ook zijn diverse knelpunten gesignaleerd. 

c Een ambtelijke werkgroep werkt daarom aan een visie en inrichting van de toegang tot het sociaal 
domein. De daarin geformuleerde visie is: “De kracht van team sociaal zit in het integraal en gebiedsge-
richt werken, dichtbij de inwoners. Uitgangspunt is de eigen kracht van de individuele inwoner, zijn/haar 
netwerk en de kracht van de samenleving. Samen zorgen we voor een sterke basisstructuur van infor-
mele hulp en algemene voorzieningen en dat inwoners de professionele ondersteuning krijgen die ze 
nodig hebben”.

d Het concept visiedocument constateert onder andere dat de toegang fungeert als sturingsinstrument 
op de realisatie van de gemeentelijke visie en de transformatiedoelstellingen van het sociaal domein in 
West Betuwe. Dit concept visiedocument voor de toegang is daarmee input voor de ontwikkeling van 
het beoogde integrale beleid voor Wmo, Jeugd- en Participatiewet. 

e Het team is gericht op de volgende transformatiedoelstellingen. Ervoor zorgen:
• dat mensen sneller geholpen worden bij zorg- of ondersteuningsvragen; 
• dat mensen zorg en ondersteuning krijgen die zoveel mogelijk aansluit op hun persoonlijke (thuis)

situatie, mogelijkheden en sociale netwerk; 
• dat mensen die anderen zorg of hulp (willen) bieden, daarvoor alle ruimte en steun krijgen; 
• dat de omvang en de kosten van de ingezette voorzieningen beperkt worden. 

f De inrichting en positionering van het team is vormgegeven aan de hand van zeven bouwstenen. Die 
bouwstenen zijn: opdracht, organisatievorm (met een front- mid- en backoffice), doelgroep, taken, 
samenstelling, inrichtingsmodel en aansturing. Er is een frontoffice met een goede herkenbaarheid en 
bereikbaarheid waar alle vragen en meldingen van inwoners en netwerkpartners binnenkomen. De 
midoffice (het Team Sociaal) wordt verdeeld over drie gebiedsteams. De backoffice faciliteert en onder-
steunt de front- en de midoffce. De gebiedsteams van de midoffice zijn breed samengesteld. Een deel 
van de professionals richt zich op cliënten met enkelvoudige problemen. Een ander deel van de profes-
sionals ondersteunt cliënten met problemen op meerdere domeinen. Zo mogelijk verlenen deze profes-
sionals zelf ook lichte ondersteuning. Er is een teamcoach voor de dagelijkse leiding aan het Team Soci-
aal. Om een integrale aanpak te kunnen realiseren, is de doelgroep van de toegang 0 tot 100 jaar. De 
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consulenten van de midoffice werken gebiedsgericht en zijn voor de inwoners en netwerkpartners her-
kenbaar en dichtbij.

g In 2019 heeft de toegang vooral vraaggericht gewerkt. Daarbij kon lichte ondersteuning worden gege-
ven en vond er waar nodig toeleiding plaats naar de juiste hulp en ondersteuning. Belangrijk is daarom 
de conclusie in de conceptvisie van Team Sociaal (januari 2020) dat signalering en preventie óók onder-
delen zijn van de opdracht van de toegang. Deze taken zullen dus in de toekomst ook meegenomen 
moeten worden in het werkproces van de consulenten. Team Sociaal gaat in 2020 ook haar regierol ver-
der uitwerken. 

h 2020 staat in het teken van de doorontwikkeling van de toegang. Er zijn daarvoor concreet actiepunten 
benoemd, die nodig zijn voor het realiseren en borgen van randvoorwaarden op vele domeinen, waar-
onder de opdracht, de taken en rollen en de organisatievorm. 

i Uit de managementrapportage van Team Sociaal blijkt dat veel belang wordt gehecht aan het binnen 
een termijn afsluiten van dossiers. Er is sprake van hoge werkdruk. Het aantal aanmeldingen was in 2019 
veel hoger dan voorzien. Vooral in de eerste helft van het jaar was het aantal aanvragen hoger dan de 
daarvoor beschikbare formatie. Er is geen eenduidige verklaring voor deze stijging. Consulenten verwij-
zen door de hoge werkdruk vaker dan gewenst door naar gespecialiseerde ondersteuning. 

j Er zijn geen bezwaren bekend van cliënten tegen de beschikking die zij (niet) hebben ontvangen. Dit kan 
er enerzijds op duiden dat alle cliënten de ondersteuning krijgen die ze wensen. Anderzijds kan het ook 
zijn dat de grenzen van wat cliënten zelf kunnen doen, niet vaak en/of niet scherp worden opgezocht.

k Op dit moment ontvangen de consulenten van Team Sociaal beperkte feedback over de kosten van spe-
cialistische Jeugdhulp waar ze naar verwijzen.

 
4 Naast de gemeente, verlenen ook GI’s en huisartsen (overige wettelijk verwijzers Jeugd) toegang. Cijfers 

over verwijzingen, verwijzers en de kosten van verwijzingen naar Wmo-ondersteuning of tweedelijns Jeugd-
hulp zijn bekend. Analyses zijn recent beschikbaar. De duiding van deze cijfers is nog beperkt. 
a Het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen per 1000 jongeren is stabiel laag in 

vergelijking met de controlegroepen. 
b In West Betuwe is sprake van een hoger aandeel van verwijzingen naar Jeugdhulp via de huisarts dan in 

andere gemeenten (zie bijlage II). Volgens de voorlopige CBS-cijfers was het percentage verwijzingen 
door de huisarts in 2019 53,5%; volgens de eigen cijfers 49%. Landelijk ligt dit percentage op 34,3% 
(2018).

c West Betuwe signaleert dat verwijzingen vanuit de huisarts minder kosten dan verwijzingen door Team 
Sociaal. De gemeente heeft nog niet uitgezocht hoe dat komt. Mogelijk doen huisartsen met name ver-
wijzingen naar Jeugd-GGZ. Dit is een vorm van Jeugdhulp die veel wordt ingezet, maar per jeugdige 
minder kost dan zorg voor jeugd met een meer complexe zorgvraag. De problematiek en de kosten per 
verwijsstroom kunnen sterk verschillen. 

d Het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van Jeugd-GGZ is hoog, maar de gemeente heeft geen beeld of 
dit hoger is dan het landelijke gebruik van Jeugd-GGZ. Na twee jaar van stijging (2017-2018) lijkt het 
gebruik van Jeugd-GGZ in 2019 te stabiliseren. 

e De gemeente wenst de verwijsstromen om te buigen: minder via de huisarts en meer via Team Sociaal. 
Met dit oogmerk werken in een aantal huisartspraktijken praktijkondersteuners Jeugd-GGZ (POH-jGGZ) 
die verbonden zijn met Team Sociaal. Zij kunnen drie tot vijf keer contact hebben met cliënten. Ook den-
ken ze mee bij eventuele verwijzing en overwegen ze toeleiding via Team Sociaal. Als je verwijsstromen 
verschuift naar Team Sociaal, heeft dat consequenties voor de werkdruk en benodigde formatie bij Team 
Sociaal. Daar moet rekening mee gehouden worden bij het opstellen van een financiële businesscase.

f POH-jGGZ waren vorig jaar actief bij huisartsen in Lingewaal en bij enkele huisartsen in Geldermalsen. 
De gemeente kan nog niet vaststellen of de inzet van POH-jGGZ bijdraagt aan de beoogde doelen, 
maar de ervaringen van betrokkenen zijn inhoudelijk positief. Ook landelijk bestaat het beeld dat deze 
interventie positief bijdraagt aan het bieden van passende ondersteuning aan jeugdigen1. 

1 Zie de publicatie van het Nederlands Jeugdinstituut over de inzet van jeugdprofessionals bij de huisarts.

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Meerwaarde-van-een-jeugdprofessional-bij-de-huisarts
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Sturing via inkoop en contractmanagement 
1 Inkoop van Wmo en Jeugdhulp (2019-2021) is belegd bij regiobureau Rivierenland. Circa 180 aanbieders 

bieden op basis van regionale contracten zorg of ondersteuning aan de inwoners van West Betuwe. West 
Betuwe ervaart beperkte sturing vanuit de regio op de kwaliteit en uitgaven van Jeugdhulp. Contractma-
nagement wordt ingevuld in de samenwerking van het regiobureau en de regiogemeenten. Contractge-
sprekken komen nog heel beperkt tot stand. In deze gesprekken wordt wel gebruikgemaakt van signalen 
van gemeenten, maar nog nauwelijks van analyseresultaten. 
a De inkoopafspraken Wmo en Jeugdhulp zijn gemaakt op basis van een zogenaamde open house-con-

structie. Dat houdt in dat regio Rivierenland in principe een raamovereenkomst aangaat met alle zorg-
aanbieders die voldoen aan de gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen. Inwoners hebben zo maximale 
keuzevrijheid. Er is niet gekozen voor budgetplafonds. 

b In de praktijk zijn zo ruim 250 aanbieders gecontracteerd, waarvan circa 180 in 2019 daadwerkelijk zorg 
of ondersteuning hebben geleverd aan inwoners van West Betuwe. 

c De gemeente ervaart beperkte sturing vanuit de regio, gericht op financiële beheersing en kwaliteit. De 
gemeente is van mening dat dit een gevolg is van de gekozen open house-constructie in combinatie 
met de invulling van het contractmanagement. 

d Het contractmanagent en de gesprekken met de aanbieders door het regiobureau kwamen in de prak-
tijk lastig van de grond. Er vonden alleen gesprekken plaats wanneer er sprake was van signalen of knel-
punten. Recent is afgesproken dat regiobureau Rivierenland samen met ambtenaren vanuit de diverse 
gemeenten invulling geeft aan structurele voortgangsgesprekken, met name met de grote aanbieders. 
In deze gesprekken worden zoveel mogelijk de ervaringen meegenomen van de consulenten in de 
gebiedsteams. Betrokkenen geven aan dat het nog steeds lastig is in deze gesprekken te sturen op kwa-
liteit en kostenbeheersing, omdat hierover in de contracten beperkt afspraken zijn gemaakt. 

e Het regiobureau faciliteert transformatietafels om het gesprek te voeren met zorgaanbieders over 
diverse thema’s. De gemeente constateert dat na deze gesprekken niemand zich eigenaar lijkt te voelen. 
Motivatie, capaciteit en/of een cultuur om zaken echt op te pakken lijkt te ontbreken. De verbindingsof-
ficieren zijn daarom regionaal het gesprek gestart over de samenwerking en de rolverdeling in de regio. 
Zij dringen aan op prioritering en actiegerichtheid. 

f West Betuwe heeft de behoefte om andere opties en inkoopsystemen te onderzoeken binnen de regio, 
omdat ze beperkte sturingsmogelijkheden ervaart op de regionale contracten. West Betuwe onderzoekt 
op dit moment ook de lokale positionering van inkoop en contractmanagement in de organisatie (waar-
onder sociaal domein). Daarover vindt in 2020 besluitvorming plaats. 

6 De gemeente heeft de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) geman-
dateerd aan een regionaal werkende GR. Voor inwoners met problemen op meerdere leefdomeinen is daar-
mee integraliteit van een aanpak niet vanzelf geborgd. 
a De uitvoering Participatiewet en Wsw is gemandateerd aan de GR Werkzaak. De gemeente heeft geen 

directe formele beïnvloedingsmogelijkheid, maar wel via het algemeen bestuur. Daarin zijn acht 
gemeenten vertegenwoordigd. 

b Team Sociaal verwijst inwoners door naar Werkzaak, als er sprake is van problematiek rond werk en inko-
men. Sinds 2019 doet de gemeente West Betuwe ervaring op met een geïntegreerde aanpak, door mid-
del van ‘klantprofiel 4’ en bij de schuldhulpverlening. 

Monitoring, datagebruik, sturen en leren 
7 De gemeente West Betuwe is sinds najaar 2019 bezig om informatie te verkrijgen uit het berichtenverkeer 

met aanbieders van Wmo en Jeugdhulp. De bedoeling is om deze informatie intensiever te gaan gebruiken 
voor lokale sturing en in gesprekken met regionaal gecontracteerde aanbieders.
a Gemeente West Betuwe en de drie voormalige gemeenten hebben afgelopen jaren geworsteld om uit 

beschikbare declaratiegegevens goede prognoses van de uitgaven te maken. Een van de verklaringen is 
de grote vertraging waarmee declaraties worden ingestuurd. West Betuwe ontvangt en betaalt nog 
steeds afrekeningen over 2017. Omdat goede prognoses nog niet gemaakt kunnen worden, wordt de 
gemeente nog steeds verrast door de ontwikkeling van de uitgaven. 

b In West Betuwe is in najaar 2019 een data-analist aangesteld die de beschikbare gegevens van het 
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sociaal domein verzamelt en analyseert. Deze inzichten zijn een begin van het gesprek om de ontwikke-
lingen te duiden en waar mogelijk om te buigen.

c De gemeente ontwikkelt het dashboard ‘West Betuwe in cijfers’. Dit dashboard maakt het mogelijk ver-
schillende doorsnedes te maken van aantallen en kosten (per voorziening, per product, per verwijzer). 
Dit dashboard is nog niet ingericht met prestatie-indicatoren die gericht zijn op concrete beleidsdoel-
stellingen. 

d Tiel en Culemborg, andere grote gemeenten in Rivierenland, gaan steviger inzetten op monitoring. 
Door lokaal en regionaal data-analyses uit te voeren, ontstaan vergelijkende cijfers die relevant kunnen 
zijn in het voortgangsgesprek met de aanbieders. 

e De financiële overschrijdingen in West Betuwe zijn stevig (Jeugdhulp 16% en Wmo 11%) ten opzichte 
van de begroting, in elk geval op basis van de cijfers die beschikbaar waren op het moment van het visi-
tatietraject. Het totaal van het brede sociaal domein daarentegen is 3%. In deze begroting is de opho-
ging naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage 2019 al verwerkt. Omdat op moment van afron-
ding van deze rapportage nog geen definitieve cijfers konden worden meegenomen in het rapport, is 
de tabel met begroting en resultaten 2019 niet hierbij opgenomen. Dit om verwarring te voorkomen.

f Uit de gegevensrapportage (bijlage II) blijkt een relatief laag voorzieningengebruik in vergelijking met 
andere gemeenten. Ook de kosten per inwoner lijken in West Betuwe lager dan de landelijke cijfers.

g Net als in alle gemeenten is sprake van een stijging van dit gebruik in de afgelopen jaren. 
h Recent heeft onderzoeksbureau Rebel de verwachte toekomstige ontwikkelingen in het gebruik van 

voorzieningen en kosten van de Wmo en de Jeugdhulp in kaart gebracht. Enkele belangrijke conclusies 
zijn:
• De verwachting is dat de zorgkosten voor de gemeente West Betuwe toe zullen nemen in de peri-

ode tot 2040, grotendeels veroorzaakt door de vergrijzing.
• De zorgkosten per kern laten een grote spreiding zien (laagste is € 3 en hoogste € 379 per inwoner). 

Rebel merkt daarbij op dat deze bandbreedte wordt bepaald door uitbijters, bijvoorbeeld van kinde-
ren die zorg met verblijf ontvangen. 

• Tot 2028 is de verwachting dat de totale kosten (zonder inflatie) vrijwel constant blijven door de ver-
grijzing die nu inzet (een opdrijvend effect op Wmo). Tegelijkertijd verwacht men een terugloop van 
het aantal 0-20-jarigen (daling van uitgaven Jeugdhulp). 

Governance & samenwerking
8 De regionale samenwerking is vormgegeven als DVO. Op basis daarvan voert het regiobureau Rivierenland 

onder andere de regionale inkoop uit. Op dit moment vindt een evaluatie plaats. 
a Regiobureau Rivierenland ondersteunt de regiogemeenten op basis van een DVO (looptijd tot eind 

2020) waarin de volgende taken zijn opgenomen: 1. inkoop en aanbesteding; 2. contractmanagement 
en -beheer; 3. advisering en signalering van strategische beleidsontwikkelingen; 4. verantwoordingspro-
ces; 5. procesoptimalisatie; 6. beschermingstafel.

b De regionale overlegstructuren zien er overzichtelijk en gestructureerd uit; zowel onderling tussen 
gemeenten, als die met de aanbieders. Het proces van inhoudelijke agendering, de tijdlijnen en ook de 
voorbereiding zijn duidelijk.

c Binnen elke gemeente is een medewerker als verbindingsofficier/accountmanager betrokken bij deze 
taken van het regiobureau. De medewerkers borgen ook afstemming met de gemeentelijke organisatie.

d Op dit moment loopt er een evaluatie van de DVO over de opzet van de DVO en de rol van de verbin-
dingsofficieren. Centrale vraag van de evaluatie is: Wat heeft de DVO opgeleverd voor de deelnemende 
gemeenten? De deelnemende gemeenten zijn bezig om de balans op te maken en te bepalen of ze wil-
len blijven deelnemen aan de DVO. 

e In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek is besloten de looptijd van de DVO te verlengen tot 
eind 2021 en ambtelijke werkgroepen te starten om de huidige DVO te optimaliseren. Het doel is om 
samen te komen tot een vervolgproces om een strategische visie te ontwikkelen die onderliggend is aan 
de regionale samenwerking. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een nieuwe DVO na 2021. Ook 
moet er een regionaal inkoopmodel komen voor na 2021, als de huidige open house-constructie 
afloopt.
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3.2  Analyse
Voor West Betuwe heeft 2019 sterk in het teken gestaan van de fusie en de daarvoor benodigde harmonisatie 
van beleid. Specifiek voor het sociaal domein is met de raad een verandertraject van drie jaar afgesproken. 
Deze periode is nodig voor de harmonisatie en om maatregelen te kunnen treffen die ervoor zorgen dat de uit-
gaven in het sociaal domein gaan dalen. Daarbij is aanvankelijk een taakstellende bezuiniging van € 1 miljoen 
op het sociaal domein geformuleerd. 

West Betuwe is pas vrij recent gestart met het analyseren en duiden van de beschikbare cijfers over het zorgge-
bruik. Het inzicht in de beschikbare cijfers moet worden vergroot. Alleen dan kan er een goed gesprek worden 
gevoerd over de oorzaken en kunnen benodigde en passende maatregelen worden genomen. West Betuwe 
heeft hier nog een weg te gaan. Dat blijkt onder andere uit paragraaf 3.1: op meerdere punten kan de 
gemeente nog geen eenduidige verklaring geven voor de getoonde cijfers. Voor het duiden van de cijfers is 
een gesprek nodig met onder andere Team Sociaal en via het contractmanagement met de aanbieders van 
Wmo en jeugdhulp. Het is belangrijk om bij deze duiding de verwachte (kwalitatieve) ontwikkeling van de lokale 
zorgvraag (per wijk) te combineren met kwantitatieve inzichten uit de te ontwikkelen dashboards. 

Deze inzichten zijn nodig om een integraal beleidsplan op te stellen voor Jeugd, Wmo en Participatie. Dit staat 
in het vierde kwartaal van 2020 op de bestuurlijke agenda. Het ontbreken van een integraal beleid betekent ook 
dat de gemeente nog geen concrete prioritering van activiteiten heeft om de gewenste ontwikkelingen te reali-
seren.

In West Betuwe is dus sprake van een ingewikkelde samenloop. Parallel aan het ontwikkeltraject van een inte-
grale beleidsvisie op het sociaal domein zijn op korte termijn interventies nodig om grip te krijgen op de uitga-
ven in het sociaal domein.
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4 Conclusie

Momenteel bevindt de gemeente West Betuwe zich zowel in een harmonisatie als transformatie. Hierbij kunnen 
we het niveau van grip het beste definiëren als: beperkt en in ontwikkeling. De analyse in hoofdstuk 3 is de basis 
voor de conclusies die de commissie in dit hoofdstuk formuleert als antwoord op de vragen uit hoofdstuk 2:

A Welke (tussentijdse) interventies kan de gemeente op een goede manier doen om grip te krijgen op uitga-
ven en verrassing te voorkomen? 

B Hoe kunnen deze interventies worden vormgegeven parallel aan het ontwikkeltraject van een visie op het 
sociaal domein?

Ad A.
Onze bevindingen laten zien dat de gemeente is gestart met veel interventies die zullen bijdragen aan de 
gewenste grip. De commissie ziet dat de juiste lijnen zijn uitgezet, passend bij de huidige inrichting van het 
sociaal domein in West Betuwe: 
• Team Sociaal gaat werken vanuit een (nu nog concept)visie, met nadruk op positionering en versterking van 

de eigen rol.
• Door inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen (POH-jGGZ, verbonden aan Team Sociaal) verwacht de 

gemeente het aantal verwijzingen Jeugd door de huisarts te verlagen.
• De gemeente heeft goede stappen gezet om inzicht te krijgen in cijfers, als voorwaarde voor het krijgen van 

grip op het sociaal domein.
• De actuele evaluatie van de regionale samenwerking zal er naar verwachting aan gaan bijdragen dat regio-

nale samenwerking beter gaat aansluiten bij de lokale doelen.
In hoofdstuk 5 formuleren we naar aanleiding van bovenstaande punten een aantal aanbevelingen die kunnen 
helpen deze ontwikkellijnen te versterken. 

Ad B.
In het visietraject voeren we idealiter gesprekken met alle stakeholders, wat moet leiden tot vaststelling van een 
gedragen document in de gemeenteraad. Daarin is een versnelling nodig, doordat er sprake is van krappe ter-
mijnen en door de noodzaak van de vele activiteiten in het kader van bovenstaande interventies.

Het bidbook van de gemeente en zeker ook de conceptvisie die Team Sociaal geformuleerd heeft, kunnen vol-
gens de commissie een goed vertrekpunt zijn. Verder verwachten wij dat de inzichten uit dit rapport en de 
gesprekken gedurende dit visitatietraject zullen bijdragen aan focus in de gesprekken met stakeholders en 
gesprekken tussen college en de raad. 
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5 Aanbevelingen 

Op basis van de conclusie in hoofdstuk 4 geeft de commissie onderstaande aanbevelingen. Daarbij bieden we 
West Betuwe de mogelijkheid om gebruik te maken van de hulp van de VNG, in de vorm van nazorg. De VNG 
staat, net als het NJi, Movisie en Divosa, in verbinding met veel gemeenten die net als u de grip op het sociaal 
domein willen verkrijgen en behouden. De commissie adviseert u dan ook om hier gebruik van te maken in de 
uitwerking van de aanbevelingen. 

1 Samen de stip op de horizon bepalen 
College en de raad moeten invulling geven aan ‘doen wat nodig is’ voor die inwoners van West Betuwe die 
hulp en ondersteuning het hardste nodig hebben. De dialoog hierover moet zijn gericht op een gedeeld beeld 
over een passend en betaalbaar sociaal domein, dat uitstijgt boven ‘recht hebben op zorg’. Daarbij kan het 
gesprek worden gevoerd rond de afweging ‘ieder het gelijke, of ieder het zijne’.

De eerste grote stap die West Betuwe moet zetten, is het formuleren van een gedeelde en gedragen visie op 
het sociaal domein. De visie is immers onmiskenbaar de sleutel tot succes in West Betuwe. Zonder deze visie 
hangen alle maatregelen namelijk in het luchtledige en dan leiden ze niet tot de gewenste ombuiging.

Het organiseren van bijeenkomsten met betrokkenen (inwoners, aanbieders, huisartsen e.a) om een visiedocu-
ment op te stellen is in een normale situatie zinvol om tot een gedeelde visie te komen op het sociaal domein. 
De situatie waarin West Betuwe zich bevindt, vraagt echter om veel snellere interventies om het lek boven te 
krijgen. Bovendien staat op de bestuurlijke agenda dat er in het laatste kwartaal van 2020 een visiedocument 
moet liggen.

Het bidbook, opgesteld in het kader van de fusie, omvat naar het oordeel van de commissie alle herkenbare 
waarden die passen bij West Betuwe, waaruit leidende principes kunnen worden afgeleid. Een belangrijk prin-
cipe om toe te voegen, is betaalbaarheid. Door dit bidbook te gebruiken voor het opstellen van een visie op 
het sociaal domein, kan West Betuwe tijd en energie besteden aan het zo snel mogelijk leggen van een basis 
om de financiële problematiek in het sociaal domein aan te pakken. De visie helpt om dit op een gestructu-
reerde en houdbare manier te doen, en op basis van gemeenschappelijke waarden. Een uitgebreidere aanpak 
kan gebruikt worden wanneer herijking van deze waarden en principes op een later moment aan de orde is.

De commissie verwacht dat het mogelijk is om binnen enkele weken tot hooguit twee maanden het ambtelijk 
voorbereidend werk te doen voor een gesprek tussen college en raad. Dit moet leiden tot een document met 
leidende principes die aantonen dat de gemeente keuzes maakt om het sociaal domein toekomstbestendig en 
financieel houdbaar in te richten. Ook richtinggevende uitspraken rond dilemma’s moeten in het document 
worden opgenomen. Dilemma’s als ‘doen wat goed is’ versus ‘alleen doen wat nodig is’ raken zowel het cliënt-
perspectief als het opdrachtgeversperspectief. Dit soort richtinggevende uitspraken geven steun aan lastige 
keuzes die ambtenaren en professionals in de dagelijkse praktijk van West Betuwe moeten maken.

De commissie adviseert daarom: 
• Neem de raad op korte termijn mee om samen de ernst van de huidige situatie te doorgronden. De raad 

kan vanuit een realistischer perspectief meedenken over een visie op het sociaal domein, als de raad beter 
zicht heeft op de mogelijkheden (en onmogelijkheden) in het sociaal domein, gezien de knellende financi-
ele positie.

• Organiseer een gesprek tussen college en raad om de visie op het sociaal domein echt scherper te maken, 
opdat benodigde keuzes gemaakt kunnen worden. De commissie adviseert ambtelijk een goed voorbereid 
raamwerk op te stellen met leidende principes en dilemma’s. Het verdient aanbeveling deze zoveel mogelijk 
af te leiden uit bestaande documenten en inzichten. Deze visie vormt het kader voor het inzetten van 
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benodigde maatregelen en het maken van de gevraagde keuzes. Een voorbeeld van een document waar 
dit voor kan gebeuren is de inkoopvisie: de visie is al helder opgeschreven, maar het uitwerken van deze 
visie in handvatten voor de praktijk vraagt om scherpe keuzes.

• Keuzes maken betekent ook risico’s creëren. Bouw als gemeente checks & balances in, zoals een sociaal 
ombudsman of meer inzet op cliëntondersteuning. Zo kan de gemeente goed signalen oppikken van de 
effecten van haar keuzes en van inwoners die mogelijk tussen wal en schip vallen.

• Voer op korte termijn het gesprek met stakeholders over de stip op de horizon. West Betuwe kan zo’n pro-
ces versneld vormgeven door bijvoorbeeld ‘de kunst af te kijken’/kennis uit te wisselen met een gelijksoor-
tige gemeente die zo’n proces al heeft doorlopen. De VNG kan hier suggesties toe doen. Het is ook moge-
lijk om door een externe procesbegeleider het gesprek met stakeholders te laten begeleiden. De externe 
procesbegeleider kan dan als ‘breekijzer’ fungeren door neutraal uit te leggen wat de rol is van dit kader en 
bevestigen dat dit aansluit op de al ingeslagen wegen. Ook kan een procesbegeleider aangeven dat dit 
soort keuzes in alle gemeenten nodig blijken en kan hij/zij borgen dat de uitkomsten een samenhangend 
geheel blijven vormen (zie bijlage I). 

• De beoogde richtinggevende bestuurlijke uitspraken helpen West Betuwe focus te houden op de gewenste 
resultaten. De (huidige) visie op het sociaal domein moet vertaald worden in een integraal beleidsplan. 
Daarin moet duidelijk worden hoe de ombuigingsdoelstelling gerealiseerd gaat worden. Dit beleidsplan zal 
concrete handvatten en doelstellingen moeten hebben. Ambtenaren hebben dit nodig als kapstok voor het 
formuleren van passende maatregelen. 

• Benut nadrukkelijk de aanwezige capaciteit (kwaliteit en kennis) van het ambtelijk apparaat2. Veel is al in wer-
king gezet en soms zal ook prioritering nodig zijn. Geef in ieder geval de opdracht alle benodigde informa-
tie te verzamelen om het genoemde visietraject voor te bereiden en in dat kader opgedane strategische 
inzichten te bundelen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen van andere gemeenten.

2 De ingezette stappen om de tekorten terug te dringen versterken
Parallel aan het visietraject is het nodig de ingezette stappen om de tekorten terug te dringen, te versterken. 
Vooral op de domeinen Jeugd en Wmo is op de gebieden inkoop, monitoring en de toegang winst te behalen 
(zie onderstaande punten). Voor Participatie is uiteindelijk winst te behalen door verbinding te leggen tussen 
Team Sociaal en Werkzaak. Cliënten met ondersteuningsbehoefte ontvangen zo op meerdere domeinen een 
afgestemd ondersteuningsaanbod.

Voor het succes van onderstaande aanbevelingen is het belangrijk dat de bestuurders commitment uitspreken 
om te doen wat nodig is. Dat moet vanuit een gedeeld en urgent belang om de voorzieningen in het sociaal 
domein zowel effectief als betaalbaar te maken.

a Werk op korte termijn aan het op orde brengen van de basis voor sturing en grip. Breng richting, ordening 
en verbinding aan tussen elementen die nu al deels aanwezig zijn. Denk hierbij aan het zetten van de vol-
gende stappen.
i Concretiseer het beleid met een doelen- of beleidseffectenboom. Daarin moet een gelaagdheid zitten 

van beleidsdoelen (eventueel operationele beleidsdoelen), sturingsdoelen en tussenliggende doelen 
die bijdragen aan het bereiken van sturingsdoelen. Zorg dat sturingsdoelen en tussenliggende doelen 
SMART geformuleerd zijn. Ontwikkel indicatoren waarmee het bereiken van sturingsdoelen meetbaar 
wordt gemaakt en houd daarbij ook aandacht voor niet meetbare (kwalitatieve) ontwikkelingen. Door-
loop ook de volgende stappen van de sturingsloop: na (1) het vaststellen van sturingsdoelen en (2) het 
vertalen naar kpi’s, komt (3) het vaststellen van de beschikbaarheid van gegevens, (4) het daadwerkelijk 
verzamelen en monitoren van de gegevens, (5) het interpreteren en duiden van de resultaten van de 
monitoring en (6) de sturing of bijsturing op basis hiervan. Zorg dat het doorlopen van deze stappen 
ambtelijk ook structureel wordt ingebed.

ii Creëer inzicht op basis van beschikbare data op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. Nodig 

2 Opgemerkt moet worden dat mede voor de harmonisatieopgave tijdelijk extra capaciteit ingehuurd wordt.
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stakeholders uit om deze data vanuit nieuwsgierigheid te duiden. Waar komen hulpvragen in West 
Betuwe eigenlijk vandaan (wie signaleren?)? Wat zijn de 10 meest voorkomende hulpvragen en zijn bij 
dit type vragen alternatieve, bij voorkeur lichtere, ondersteuningsvormen beschikbaar? Wat is de achter-
grond van de cliënten met de hoogste uitgaven? In welke gezinnen is sprake van meerdere hulpvormen 
en aanbieders en in welke gezinnen is sprake van repeterende hulpvragen? Wat is de doorlooptijd van 
vragen? Mist er expertise op vragen? Kan de toegang de vragen goed afhandelen zonder dat deze de 
eigen caseload drukken?3 In hoeverre is er inzicht in het resultaat van een behandeling?

iii Stel voor Jeugd en Wmo, bij voorkeur samen met de andere gemeenten in de regio, dashboards op om 
stuurinformatie beschikbaar te krijgen. Dit geeft direct inzicht voor de toegang en levert input voor 
gesprekken met aanbieders. 

Reactie kennisinstituten (NJi, Movisie en Divosa):
De kennisinstituten adviseren om bij de duiding van cijfers en gesignaleerde ontwikkelingen gebruik te 
maken van de volgende vier vragen uit de oplossingsgerichte benadering: 1. Herkennen we het beeld dat 
uit de cijfers naar voren komt? 2. Kunnen we het beeld verklaren? 3. Wat vinden we van dit beeld? en 4. 
Waar liggen verbetermogelijkheden en -acties? Deze vragen kunnen gebruikt worden bij interne (duiding)
gesprekken en bij gesprekken met maatschappelijke partners, zoals zorgaanbieders en de toegang. De 
bedoeling is daarbij om het tellen en het vertellen bij elkaar te brengen in een leer- en ontwikkelproces 
voor de beweging die je met elkaar wilt maken, of die nu voortkomt uit regulier beleid en uitvoering, uit 
pilots of vanuit maatregelen. 

b Blijf investeren in een sterke toegang.
i Ondersteun Team Sociaal om de visie op de toegang die zij hebben opgesteld, te implementeren. 

Vraag hen zeker ook de regierol duidelijk in te vullen. 
ii Geef medewerkers van Team Sociaal inzicht in patronen van verwijzingen en kosten in West Betuwe. 

Start hierover een positief gesprek over kansen, geformuleerd vanuit de professionaliteit van deze 
medewerkers. Deze input is bruikbaar voor het formuleren van de bovengenoemde visie en doorverta-
ling daarvan naar het uitvoeringskader voor de professionals.

iii Stel samen met Team Sociaal een escalatiemodel op om hen te begeleiden in de sturing op uitgaven. 

Reactie kennisinstituten (NJi, Movisie en Divosa):
• Een middel om kostenbewustzijn bij medewerkers te stimuleren is de Effectencalculator van Movisie. 

Deze tool is een methode om (nieuwe) aanpakken in het sociaal domein te onderzoeken. Aan de hand 
van een echte casus gaan professionals -vaak samen met de cliënt- in gesprek over het effect van de 
betreffende aanpak. In een dialoogsessie vullen ze de Effectencalculator gezamenlijk in. In dit gesprek 
staan drie vragen centraal: 1) Wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt? 2) Welke ondersteu-
ning is hiervoor nodig en wat levert dit op? 3) Wat is het prijskaartje daarvan? 

• Krijg meer zicht op de rol van andere verwijzers en de bekendheid van het aanbod. In hoeverre kosten 
verwijzingen via de huisarts minder dan verwijzingen via de gemeentelijke toegang? Zijn daar verklarin-
gen voor/ideeën over? Komen jongeren misschien vaker terug in hulp (herhaald beroep) als zij via de 
huisarts verwezen zijn? Zien huisartsen en wijkteams andere doelgroepen? Komen er andere (hulp)vra-
gen binnen bij de twee verwijspoorten? Wat kunnen we van elkaar leren? Antwoorden op deze vragen 
vormen aanknopingspunten tot verbeteracties. 

3 De tool die binnen het programma Integraal Werken in de Wijk is ontwikkeld, kan helpen om de uitkomsten uit het formatieonderzoek te 
duiden.

https://www.movisie.nl/publicatie/effectencalculator-evalueren-nieuwe-stijl
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Handreiking-voor-vaststellen-caseload
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c Versterk de regionale samenwerking en zet in op stevig opdrachtgeverschap en partnerschap richting (stra-
tegische) aanbieders. 
i De commissie vindt dat in de evaluatie van en besluitvorming over toekomstige voortzetting van de 

regionale samenwerking, het versterken van daadkracht en eigenaarschap in de regio belangrijke the-
ma’s moeten zijn. De commissie vindt daaraan aanvullend dat de thema’s transformatie, visie en de lei-
dende principes belangrijke thema’s moeten zijn in de gesprekken met aanbieders. Bespreek in 
gesprekken met aanbieders welke acties elke partij (ook de gemeente zelf) neemt om de transformatie 
te realiseren en spreek elkaar daarop aan. 

ii Het invullen van professioneel opdrachtgeverschap vraagt competenties en professionaliteit die regio-
naal kan worden ingevuld. Intensieve samenwerking met ambtenaren van de gemeenten is nodig om te 
borgen dat deze regionale taak voldoende aansluit bij lokale behoeften en signalen.

iii Neem in nieuwe inkoopcontracten een prikkel op (bijvoorbeeld een budgetplafond) die maakt dat aan-
bieders ook voelen dat er sprake is van schaarste. Zo kweek je besef dat gezamenlijk alles moet worden 
gedaan om daarbinnen te prioriteren en de beweging naar voren te versnellen. 

iv Overweeg minder aanbieders te contracteren, opdat opdrachtgeverschap en partnerschap beter inge-
vuld kan worden. 

Reactie kennisinstituten (NJi, Movisie en Divosa):
Vanuit de kennisinstituten raden we aan om vooraf te formuleren wat de gemeente verstaat onder 
maatschappelijk partnerschap, hoe zich dit verhoudt tot de rol als opdrachtgever en met wie West 
Betuwe een partnerschap aan wil gaan. Een partnerschap ga je aan op resultaten die je gezamenlijk wil 
bereiken. Hierbij heb je oog voor elkaars belangen en elkaars tekortkomingen. Dit houdt in dat men in 
een partnerschap ook ontvankelijk is voor kritiek en verbeterpunten, om met elkaar te leren. Een rand-
voorwaarde voor partnerschap is dat de partners bewust een proces ingaan waarin ze afspraken met 
elkaar maken. 
Het is niet nodig om met iedereen een partnerschap aan te gaan. Sommige partijen kunnen een (strate-
gisch) partner zijn en anderen vervullen een leveranciersfunctie. Bij deze laatste komt de gemeente in 
een meer opdrachtgevende rol. Maar ook bij deze laatste rol zijn er twee partijen; een zorgaanbieder 
accepteert de opdracht (vanuit de visie, leidende principes en randvoorwaarden van de gemeente) en 
gaat hier dus mee akkoord. Het kan de gemeente helpen om een afweging te maken met wie zij een 
partnerschap aan wil gaan (bijvoorbeeld organisaties die met transformatie bezig zijn) en met wie zij 
een zogenaamde leveranciersrelatie wil onderhouden (bijvoorbeeld organisaties met een winstbelang). 
Vervolgens kan de gemeente scherpstellen wat dit inhoudt voor hun eigen (sturings)rol. 

v Voer stevige inhoudelijke gesprekken met de 15 grootste aanbieders (ruim 50% van het budget). Om het 
gesprek over de gezamenlijke ontwikkelopgave te kunnen voeren (en niet alleen over cijfers), is het 
belangrijk dat ook beleidsmedewerkers daarbij aansluiten. Met goede voorbereiding en gerichte analy-
ses kan scherpte in deze gesprekken worden gebracht.

vi De commissie merkt op dat bij het overwegen van alternatieven voor samenwerking of inkoop goed 
moet worden bekeken of het alternatief werkelijk beter is. Andere modellen voor inkoop of samenwer-
king/zelfstandigheid lijken soms belangrijke voordelen te hebben, maar hebben ook altijd nadelen. Een 
verandering vraagt immers veel tijd, inspanning en kosten van alle betrokkenen. Overweeg daarom of 
verbeteren van het bestaande niet een meer aantrekkelijk alternatief kan zijn dan het kiezen voor veran-
deringen. 

vii Stimuleer professionals om op het eigen vakgebied kennis, ervaring en tools op te bouwen, samen met 
collega’s van andere gemeenten. Dit is specifiek van belang bij het ontwikkelen van dashboards die 
nodig zijn voor het inrichten van sturing. 

d Voorkom op korte termijn verrassingen in uitgaven binnen het sociaal domein. 
i Zonder kwalitatief goede data is het niet mogelijk om goede prognoses te maken (garbage in, garbage 

out). Stuur actief op de aanbieders, opdat zij juist, volledig en tijdig gebruikmaken van het gestandaardi-
seerde berichtenverkeer. 
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ii In contractgesprekken of in contractvoorwaarden kan gestuurd worden op tijdigheid van declaraties, 
zodat een zo actueel mogelijk beeld ontstaat van de uitgaven. 

iii De huidige open house-constructie zonder budgetplafond maakt dat West Betuwe ook dit jaar nog ver-
rast zal worden. Bespreek daarom in accountgesprekken de verwachte uitgaven per aanbieder en com-
mitteer ze om aantoonbaar te richten op doelmatige inzet van beperkte financiële middelen, zodat 
ramingen niet worden overschreden. 
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Bijlage I – Grip…

Grip in het sociaal domein heeft steeds te maken met twee onderdelen: inzicht en handelingsperspectief. Om 
grip te kunnen hebben, moet je weten welke ontwikkelingen zich voordoen. Vervolgens moet je hier in meer of 
mindere mate sturing aan kunnen geven óf op kunnen anticiperen. Zonder dit laatste is er geen sprake van grip, 
maar alleen van inzicht. Daarbij is het goed om je te realiseren dat er vrijwel nooit sprake kan zijn van volledige 
grip, zeker in het sociaal domein niet. Er is altijd sprake van (de kans op) externe beïnvloeding die buiten het 
handelings- en zichtsvermogen ligt en waar maar in beperkte mate op geanticipeerd kan worden. Gelukkig 
betreft dit over het algemeen maar een beperkt deel van het domein.

Grip hebben begint zoals gezegd met het hebben van inzicht. Echter ook inzicht komt niet vanzelf en vraagt 
een afbakening en een antwoord op de vraag: waar wil je inzicht in hebben? We willen nu uiteraard niet verzan-
den in een eindeloze exercitie waarin we afpellen tot de kern van de scope van je gewenste inzicht, maar we 
kunnen nu voor het gemeentelijke sociaal domein wel stellen dat de visie het startpunt vormt van grip. Een visie 
verwoordt namelijk een ideaal toekomstbeeld voor (een deel van) de gemeente. Hierin schetst een gemeente 
hoe de lokale samenleving functioneert, welke maatschappelijke resultaten worden bereikt en wat de uitgangs-
punten vormen waarmee dat ideaalbeeld gerealiseerd kan worden. Een visie laat zien wat je als gemeente in de 
kern het allerbelangrijkste vindt, zowel als het gaat om het uiteindelijke doel als om de route die je daarvoor af 
moet leggen. Een visie hoort richting te geven en wel op zo’n manier dat duidelijk is welke richting gekozen 
wordt en op welke manier deze richting bewandeld wordt.

Met name die duidelijkheid blijft een lastig aspect van iedere visie en is ook inherent aan het concept visie. Een 
visie is namelijk een geabstraheerde beschrijving van een toekomstsituatie die in de praktijk altijd veel com-
plexer is en veel nuances kent. De taal die gebruikt wordt voor het beschrijven van een visie bestaat dan ook 
voornamelijk uit abstracte begrippen. Die zijn goed om een beeld te schetsen, maar ontoereikend om een pre-
cies beeld te tekenen, met alle specificaties. Zo blijven veel visies dan ook hangen in containerbegrippen, zon-
der dat ze houvast geven aan de mensen die uitvoering moeten geven aan die visie. Wil je een visie laten wer-
ken? Dan moet je een vertaalslag maken en als gemeente steeds opnieuw zo concreet mogelijk de volgende 
vraag beantwoorden: Wat wil ik concreet zien veranderen op straat/in de wijk/bij mensen thuis? Met een derge-
lijke vertaling wordt een visie namelijk pas hanteerbaar, meetbaar en vervolgens stuurbaar.

Om een visie ook meetbaar te maken, moet deze vertaling eerst nog geoperationaliseerd worden. Dat bete-
kent dat er indicatoren geformuleerd worden die meetbaar zijn en bij voorkeur niet al te veel administratieve 
lasten met zich meebrengen. Over het algemeen is dat een relatief makkelijke doorontwikkeling. De voornaam-
ste moeilijkheid bestaat uit het concreet maken van een visie. Dat gaat namelijk gepaard met het maken van 
keuzes en het trekken van duidelijke grenzen.

Om te komen tot inzicht is er naast deze uitwerking nog één belangrijk aspect nodig en dat is een beleidstheo-
rie (ofwel een effecttheorie). Dat is een uitwerking van de redeneerlijn die loopt van de inzet van middelen 
(input) en de uitvoering van activiteiten (throughput) naar de concrete resultaten (output) en de directe (out-
come) en indirecte (impact) effecten. Deze redeneerlijn maakt in feite zichtbaar met welke concrete handelin-
gen je bepaalde resultaten en effecten verwacht te behalen. Daarbij gaat het in eerste instantie niet om causale 
relaties die al op voorhand zijn vastgesteld. Het mag best zo zijn dat redeneerlijnen achteraf niet blijken te klop-
pen. Door ze echter te expliciteren, wordt het wel mogelijk om ze ook te toetsen en kun je ze naderhand ook 
bijsturen.

Het sturingsaspect van grip is met het juiste inzicht vervolgens niet meer dan draaien aan de knoppen die 
gegeven zijn. Deze knoppen zitten verwerkt in de organisatie van het sociaal domein (bijvoorbeeld de organisa-
tie van de toegang), de gekozen bekostigingssystematiek en de contracten met zorgaanbieders. Uiteraard 
hangt de mate van sturing af van de mate waarin de sturingsmogelijkheden ook geborgd zijn in 
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uitvoeringsrichtlijnen, afspraken en opgenomen contractuele verplichtingen. Er is echter meer mogelijk door 
naast de formele sturingsmogelijkheden ook de informele sturingsmogelijkheden te benutten. Die zitten vaak 
in het regelmatig, in onderling vertrouwen voeren van gesprekken en het creëren van een gezamenlijk eige-
naarschap. Dit kost wel tijd en vaak ook het nodige geduld. Onderling begrip ontstaat namelijk niet zomaar.

Desalniettemin heeft deze vorm van sturing altijd wel de voorkeur boven de formele sturingsmogelijkheden. 
Het sociaal domein is namelijk een complex ecosysteem dat zich nooit helemaal laat vangen in afspraken, con-
tracten of procedures en in een dergelijk ecosysteem heb je meer aan een partner dan aan een opdrachtnemer.
In onderstaand figuur is de vertaling van de visie naar operationele indicatoren en de beleidstheorie schema-
tisch weergegeven.
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Bijlage II – Gegevensrapportage 
voorafgaand aan visitatie 
gemeente West Betuwe

Om een beeld te scheppen van hoe de gemeente West Betuwe er uit ziet in cijfers, is een gegevensrapportage 
opgesteld voorafgaand aan het visitatietraject. Die ligt hier voor u. Het is een globaal en algemeen beeld van 
West Betuwe, het sociaal domein en de gemeentelijke uitgaven daaraan. Daarbij wordt aangetekend dat een 
beeld in cijfers nooit een volledig beeld geeft.

Deze rapportage bestaat uit een selectie van de cijfers over West Betuwe uit de voor de commissie vrij toegan-
kelijke databronnen ten tijde van de voorbereiding op de visitatie. Deze cijfers zijn ontleend aan CBS Statline, 
de gemeentelijke monitor sociaal domein en Informatie voor Derden (IV3), tenzij anders vermeld. Dit zijn de vol-
gende cijfers:

• Algemene kengetallen over West Betuwe en haar sociaal domein (afhankelijk van eventuele opvallendhe-
den in het algemene beeld bevat dit hoofdstuk meer of minder cijfers);

• Gebruik Jeugdhulp;
• Jeugdhulpgebruik per verwijzer; 
• Wmo per arrangement (ondersteuning thuis, hulp bij huishouden, verblijf en opvang, hulpmiddelen);
• Gebruik voorzieningen Participatiewet;
• Uitgaven sociaal domein, inclusief opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Waar mogelijk is geprobeerd deze cijfers uit West Betuwe zoveel mogelijk door de tijd heen te presenteren en 
te vergelijken met gelijksoortige gemeenten, waarbij vaak gekozen is voor een vergelijking met gemeenten van 
vergelijkbare grootte (50.000 tot 100.000 inwoners), gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid (niet stede-
lijk) en gemeenten in heel Nederland. Wanneer wordt gesproken van de controlegroepen, gaat het om deze 
drie groepen, tenzij anders aangegeven.

Als onderdeel van de gegevensverzameling zijn ook het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van 
de VNG en het Ketenbureau i-Sociaal Domein gevraagd om hun kennis over de gemeente West Betuwe te 
delen.

1  Opvallendheden in deze rapportage
Hieronder worden kort de belangrijkste bevindingen in deze rapportage weergegeven.
• Laag voorzieningengebruik op alle drie de wetten en bijpassende lage uitgaven per inwoner.
• Alleen het gebruik van Jeugdhulp zonder verblijf stijgt duidelijk, maar is nog steeds een stuk lager dan in de 

controlegroepen.
• Zeer hoog aandeel van de huisartsen als verwijzer voor Jeugdhulptrajecten in 2019.
• De grootste overschrijdingen ten opzichte van de begroting zitten op wijkteams en lichte Jeugdhulp (maat-

werkvoorziening 18-), maar ook op zwaardere Jeugdzorg (geëscaleerde zorg 18-) is een overschrijding.
• Geëscaleerde zorg 18- is een iets hogere kostenpost per inwoner vergeleken met de controlegroepen. Op 

basis van de cijfers in deze gegevensrapportage is er lastig een hypothese daarvoor te induceren en dat 
heeft dus mogelijk te maken met een aspect dat niet in deze gegevensrapportage staat (zoals zorgintensi-
teit).

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein/
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2 Kengetallen West Betuwe en haar sociaal domein
• Inwoners: West Betuwe heeft 50.697 inwoners op 1 januari 2019.
• Geografisch en kernen: West Betuwe heeft een oppervlakte van 229,12 km². West Betuwe heeft volgens de 

gemeentewebsite 26 kernen, de grootste daarvan is Geldermalsen met iets meer dan 10.000 inwoners.
• Stedelijkheid: West Betuwe heeft een bevolkingsdichtheid van 235 inwoners per vierkante kilometer, waar-

door het in de controlegroep ‘niet stedelijk’ valt. Ter vergelijking: het Nederlands gemiddelde is ongeveer 
513 inwoners per vierkante kilometer.

• Leeftijdsopbouw: West Betuwe is een gemeente met voornamelijk een relatief gezien grote groep minder-
jarige inwoners en inwoners tussen de 50 en de 68. Zie gestapelde staafdiagram hieronder.

• Lichte vergrijzing: relatief (en absoluut) nemen de drie groepen inwoners ouder dan 50 van 2017 tot 2019 
toe.

• Jongeren tot 18 jaar: West Betuwe telt op 1 januari 2019 10.988 inwoners jonger dan 18 jaar.
• Opleidingen: West Betuwe heeft in 2018 relatief veel hoogopgeleiden in de beroepsbevolking in vergelij-

king met de controlegroepen 50.000-100.000 inwoners en niet stedelijk. Zie tabel hieronder.

laag onderwijsniveau middelbaar onderwijsniveau hoog onderwijsniveau

West Betuwe 21,5 42,8 35,8

50.000 - 100.000 inwoners 22,8 44 33,2

niet stedelijk 24,2 46,7 29,1

Nederland 21,1 41,7 37,2

• Werkzame beroepsbevolking: West Betuwe heeft in 2018 714 werkenden per 1000 inwoners tussen de 15 
en de 75 jaar; dat is aanzienlijk meer dan de controlegroepen (672 voor 50.000-100.000 inwoners, 678 voor 
niet stedelijk, 672 voor Nederland).

• Lage inkomens: 4,5% van de huishoudens (in wat toen nog de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en 
Neerijnen waren) had in 2015 een laag inkomen, waarvan 1,2%punt langdurig laag. Landelijk was dit gemid-
deld 8,2 respectievelijk 3,1% en in de mediane gemeente was dit 5,5% respectievelijk 1,8%.

• Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen: West Betuwe had op 1 januari 2018 een GGI per particulier huis-
houden van € 32.000 per jaar. In de mediane gemeente is dit € 29.400 per jaar.
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• Gestapelde voorzieningen sociaal domein4: West Betuwe heeft relatief weinig huishoudens met meerdere 
voorzieningen in het sociaal domein. Dit is te zien in staafdiagrammen 1 en 2 hieronder. De Y-assen van de 
staafdiagrammen geven weer hoeveel huishoudens per 1000 huishoudens een bepaalde hoeveelheid of 
combinatie van voorzieningen heeft.

4 Gestapelde voorzieningen gaat om het aantal huishoudens -per 1000- dat een bepaalde hoeveelheid (figuur 1) of bepaalde combinatie 
van (figuur 2) voorzieningen heeft. Ter illustratie: in figuur 1 is af te lezen dat in de gemeente West Betuwe ongeveer 70 huishoudens per 
1000 huishoudens precies 1 voorziening in het sociaal domein hebben (en dat is minder dan in de controlegroepen). In figuur 2 is te zien 
dat ongeveer 5 huishoudens per 1000 huishoudens één of meerdere voorzieningen uit zowel de Jeugdwet als de Wmo hebbe. Dat is even-
veel als -of iets meer dan- in de controlegroepen.
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3 Jeugd
• West Betuwe heeft gedurende 2015 tot en met 2018 vergeleken met de controlegroepen een vergelijkbare 

ontwikkeling van het aantal Jeugdhulptrajecten zonder verblijf per 1000 jongeren. Het gebruik is conse-
quent een stuk lager.

• Het aantal Jeugdhulptrajecten met verblijf evenals jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen 
per 1000 jongeren is stabiel laag in vergelijking met de controlegroepen. Daarom is daar geen aparte gra-
fiek aan gewijd.

• Jeugdhulptrajecten per verwijzer: uitgesplitst naar verwijzer hebben West Betuwe en jeugdregio Rivieren-
land (waar West Betuwe deel van uitmaakt) begin 2019 en in 2018 een zeer hoog aandeel van de huisarts als 
verwijzer. Zie de onderstaande drie taartdiagrammen; in de taartpunten staan de percentages van het aantal 
Jeugdhulptrajecten dat door de corresponderende verwijzer is gestart.

• Duur Jeugdhulptrajecten: in de eerste helft van 2019 duurde ongeveer 24% van de trajecten een jaar of 
langer in West Betuwe. Dat is minder dan de ongeveer 30% in regio Rivierenland, en de 31% landelijk.
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4 Wmo
• Gebruik Wmo-voorzieningen: het gebruik per 1000 huishoudens van Hulp bij het Huishouden is in de tweede 

helft van 2018 lager dan in de controlegroepen.

• Ontwikkelingen gebruik Wmo: het gebruik van alle Wmo-voorzieningen is tussen 2015 en 2018 ongeveer 
gelijk gebleven, ook al schommelt het enigszins. De voorlopige cijfers van 2019 laten zien dat het lijkt te stij-
gen.

• Mantelzorg: 15,9% van de volwassen inwoners van West Betuwe geeft aan mantelzorg te verlenen. Dit is meer 
dan de 14,2% in heel Nederland en de 14,8% in de controlegroep 50.000-100.000 inwoners die dat aangeeft en 
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vergelijkbaar met de 16,2% in de niet-stedelijke controlegroep.
• Cliëntervaring Wmo: de verschillende aspecten van de Wmo-voorzieningen in West Betuwe krijgen in 2017 

van de Wmo-gebruikers cijfers tussen 8,2 en 8,4. Dat is op alle aspecten hoger dan het Nederlands gemid-
delde.

• Beschermd wonen: West Betuwe behoort tot de beschermd wonen-regio Nijmegen. In deze regio maken 
2,5 inwoners per 1000 inwoners gebruik van een beschermd wonen-voorziening. Dat is iets meer dan het 
landelijk gemiddelde van 2,0 inwoners per 1000 inwoners.

5 Participatie

• Bijstand: West Betuwe heeft 15 bijstandsontvangers per 1000 inwoners in de eerste helft van 2019; dat is 
minder dan alle controlegroepen.

• Ontwikkeling hoeveelheid inwoners met bijstand: is te zien in de onderstaande grafiek.

• Gebruik re-integratievoorzieningen: West Betuwe ziet gedurende de periode 2016-2018 het gebruik van 
re-integratievoorzieningen schommelen tussen de 8,5 en de 10 voorzieningen per 1000 inwoners. Dat is flink 
onder het gemiddelde in de controlegroepen. 

6 Begroting & realisatie sociaal domein 2017 - 2019
De uitgaven per inwoner in de gemeente West Betuwe ten opzichte van de controlegroepen5 in 20186, het 
meest recent openbaar beschikbare jaar, staan in onderstaande tabel. West Betuwe geeft in totaal € 812,80 per 
inwoner uit aan het sociaal domein; dat is 20 tot 40% minder dan de controlegroepen 50.000-100.000 inwoners 
en weinig stedelijk. Daarnaast vallen de volgende zaken op:

5 Let op: in tegenstelling tot in eerdere vergelijkingsgroepen valt West Betuwe hier niet in de controlegroep niet stedelijk, maar weinig ste-
delijk.

6 Voor zover de commissie kon nagaan heeft IV3 gebruik gemaakt van een cumulatie van de totale uitgaven van Geldermalsen, Lingewaal en 
Neerijnen en het totale inwonertal van deze gemeenten in 2018.
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Posten met hoge uitgaven in vergelijking met controlegroepen
• De kostenposten waar meer per inwoner wordt uitgegeven dan door de controlegroepen 50.000 tot 100.000 

inwoners en weinig stedelijk zijn samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, maatwerkvoorzieningen 
Wmo en geëscaleerde zorg 18-.

Posten met lage uitgaven in vergelijking met controlegroepen
• Daar tegenover staat dat er juist veel minder wordt uitgegeven aan inkomensregelingen, begeleide partici-

patie, arbeidsparticipatie, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18- en geëscaleerde 
zorg 18+.

Posten met afwijkende uitgaven in vergelijking met begroting
• Ten opzichte van de begroting 2018 is in West Betuwe vooral meer uitgegeven aan de wijkteams en maat-

werkdienstverlening 18-, zowel in absolute als in relatieve zin: overschrijdingen van respectievelijk 18% en 
34%.

• Ook aan geëscaleerde zorg 18- is 10% meer uitgegeven dan begroot
• Bij elkaar ontstaat een overschrijding op taakveld 6 van € 85 per inwoner, of ongeveer 11%. Naar het totale 

inwoneraantal telt dit op tot € 4,3 miljoen. Dat is een hogere relatieve overschrijding dan in de controlegroe-
pen, waar rond de 8 – 9% wordt overschreden.

Lasten* gemeenten (IV3) 2018 – West Betuwe

Gemeente West 
Betuwe

Gemeente-
grootte 50 000 
tot 100 000 inw.

Stedelijkheids-
klasse weinig 

stedelijk

Nederland

6.1 Samenkracht en 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- 151 223,3 215,1 228,8

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

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

Totaal 812,8 1342 1033,1 1451,7

*Uitgedrukt in euro per inwoner
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Bijlage III Gesprekspartners / 
betrokkenen 

Gemeente West Betuwe
De heer Govert van Bezooijen, Wethouder (o.a. Financiën en onderwijs)
Mevrouw Ria Dekker, Beleidsadviseur Sociaal Domein
Mevrouw Ilse van Ierssel-Leurs, Contract- en relatiebeheerder Sociaal Domein
Mevrouw Inge-Marie van Klaveren, Manager Sociaal Domein
Mevrouw Monique Koolen, Teamcoach Team Sociaal
De heer Ton van Maanen, Wethouder (o.a. Sociaal Domein)
Mevrouw Monique de Moedt, Concern Controller
De heer Taco Pijnappel,  teamcoach beleid en kwaliteit Sociaal Domein
De heer Tim van der Pol, Data analist en medewerker informatievoorziening Sociaal Domein
De heer Peter van Son, Financieel Controller Sociaal Domein
Mevrouw Natascha Storre, Regisseur Sociaal Domein
De heer Edmar Voeten, Regisseur Sociaal Domein

Samenstelling Visitatiecommissie West Betuwe
De heer Marcel Meijs
De heer Marco Pastors 
Mevrouw Marjanne Sint (Voorzitter) 

Adviseurs van de commissie 
De heer Souhail Chaghouani, Controller Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht 
Mevrouw Jody van Diemen, Beleidsmedeweker, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) / Interbestuur-
lijk Programma (IBP) 
Mevrouw Marion Herder: MSc Team Thuis in de Wijk, Movisie, mede namens Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 
en Divosa 
De heer Yannick Methorst: Beleidsmedewerker, VNG
Mevrouw Coby Peeters, Senior adviseur/onderzoeker, Significant Public
De heer Juriaan Vrind: Projectleider visitatiecommissie, VNG
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Bijlage IV – Reactie gemeente 
West Betuwe
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