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Onderwerp  

Plan van aanpak onderzoek financiën sociaal domein 

 

Kennisnemen van 

Aanpak onderzoek en maatregelen sociaal domein 2022 

 

Inleiding 

Bij de eerste bestuursrapportage 2019 heeft het college de raad geïnformeerd over de te verwachte 

tekorten op het sociaal domein in 2019. Op dat moment was het verwachte tekort voor 2019  

€1.533.000. De verwachting werd aangegeven dat dit bedrag ook voor 2020 nodig is. Om de ruimte te 

maken voor onderzoek en maatregelen, heeft het college de raad voorgesteld om tijdens de 

onderzoeksperiode (2019-2022) vanuit de algemene reserve €2,25 miljoen toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve sociaal domein. Daarmee heeft de raad ingestemd.  

College heeft aangegeven dat nader onderzoek nodig is om maatregelen te kunnen treffen die ervoor 

zorgen dat de zorg uitgaven gaan dalen.   

 

Kernboodschap 

Het college heeft in de periode juli-oktober de onderzoeksopdracht laten voorbereiden. Op 21 oktober 

heeft het College een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot onderzoek financiën en 

maatregelen sociaal domein 2022. Het plan van aanpak bevat een beschrijving van de vraagstelling, 

scope en afbakening en planning van het onderzoek. Het college heeft bij de VNG een verzoek 

ingediend tot deelname aan het VNG visitatietraject financiën sociaal domein. 

 

Consequenties 

De gemeente West Betuwe krijgt grip op de financiën sociaal domein vanaf 2021/2022 door een 

stevige inzet op preventie en een juiste inzet van zorg en ondersteuning.  De onderzoeksfase is de 

eerste fase. Met dit onderzoek krijgt de gemeente West Betuwe een verdiepend inzicht in de  financiën 

sociaal domein (ontwikkelingen en oorzaken tekorten). Het onderzoek richt zich op de oorzaken van 

het gerealiseerde tekort in 2018, de analyse van de realisatie 2019 en de te verwachte uitgaven in 

2020 en 2021 met een doorkijk op de ontwikkelingen na 2022.  Deze worden afgezet tegen de 

beschikbare rijksmiddelen voor de uitvoering van het sociaal domein, de middelen voor preventie en 

de meerjarenbegroting West Betuwe 2019 en verder. In het onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de 

te nemen maatregelen  om de uitvoering van het sociaal domein vanaf 2022 te laten plaatsvinden 

binnen financiële kaders. 
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Financiën 

Het college heeft besloten om een budget ter beschikking stellen van €50.000 voor externe 

onderzoekscapaciteit op de analyse van de toekomstige zorgvraag. Dit budget is bovenop de inbreng.  

Aan het VNG visitatietraject zijn geen kosten verbonden.  Mocht de VNG aanvraag 

niet gehonoreerd worden, een aanvullend budget van €50.000 beschikbaar stellen voor extra 

onderzoekskosten. Mocht het verzoek tot deelname aan de VNG visitatie niet worden gehonoreerd, 

zijn er voor extern advies hogere uitgaven te verwachten (max €50.000 extra). Een budget van 

€100.000 volstaat in dat geval. Dekking uit de extra middelen jeugdzorg meicirculaire. Deze staan op 

de stelpost taakmutaties algemene uitkering. 

 

Communicatie 

Nader te bepalen bij de onderzoeksresultaten en bij plan van aanpak maatregelen 

 

Vervolg 

Verdieping analyse met denktank sociaal domein april 2020 

Bespreking onderzoeksresultaten raad tweede kwartaal 2020  

Uitkomsten eerste fase onderzoek in perspectiefnota 2021 

Plan van aanpak en maatregelen (bij beleidskaders sociaal domein 2021 en begroting 2021) 
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Onderzoeksaanpak 
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