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Onderwerp
Rapport VNG visitatiecommissie financiële beheersbaarheid van het sociaal domein
Kennisnemen van
De VNG visitatiecommissie heeft het eindrapport financiële beheersbaarheid in het sociaal domein
aangeboden. Dit wordt naar u toegezonden.
Inleiding
De VNG visitatiecommissie heeft inmiddels vijftien gemeenten bezocht, om meer grip te krijgen op de
uitgaven in het sociaal domein. De gemeente West Betuwe is één van de vijftien bezocht gemeenten.
Een groot deel van de bezochte gemeenten heeft tekorten in het sociaal domein en zijn algemene
reserves ingezet om de tekorten op te vangen. Duidelijk is dat het macro budget voor gemeenten
ontoereikend is en gemeenten in onzekerheid verkeren over de beschikbare budgetten. Het samenspel
tussen bestuur, uitvoering en toegang kan beter en is het gebruik van data om te sturen minimaal.
Investeren in de echte transformatie is hiermee op de achtergrond geraakt. Verder spelen
systeemvraagstukken een rol, zoals de toename van instroom door de invoering van het Wmo
abonnementstarief, verwijsstromen van buiten de gemeente waarvoor men financieel verantwoordelijk
is en complexe casuïstiek die vaak een grote impact hebben op de begroting van kleine gemeenten.
Ondertussen is de gemeente West Betuwe, na de eerste bevindingen van de VNG visitatiecommissie,
al aan de slag gegaan.
De gemeente West Betuwe heeft in haar onlangs vastgestelde beleidsnota “Bouwen aan sociale
kracht” de uitgangspunten geformuleerd, inclusief de zeven knoppen om te sturen op de financiële
beheersbaarheid in het sociaal domein, te weten:
1. Meer preventie ter voorkoming van (dure) zorg
Inzetten op projecten van het preventieplan, schuldhulpverlening en gezondheid.
2. Meer algemene voorzieningen om maatwerkvoorzieningen te voorkomen
Inzetten op eettafels, lichte dagbesteding in dorpshuizen, opvoedingsondersteuning
3. Verbeterde regievoering, zodat dure zorg afgeschaald wordt wanneer het kan
Inzetten op een gedragsdeskundige, projectleider de kanteling en opleidingsbudget team
sociaal
4. Vernieuwde inkoopcontracten met budgetplafonds en afspraken met aanbieders
Inzetten op nieuwe inkoopcontracten en het instellen van budgetplafonds
5. Efficiëntere bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige kosten
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6. Afspraken en verbeterde samenwerking met partners
Betere afspraken maken met onze partners, zoals huisartsen en verenigingen en instellingen
op het gebied van zorg en welzijn
7. Versobering
Bestaande maatregelen versoberen, schrappen van maatregelen die niet het gewenste
resultaat bereiken, inzetten op e-health
Er wordt geïnvesteerd in de transformatie, die nodig is om grip te krijgen op de financiën in het sociaal
domein. De uitvoering van de plannen komt aan bod in de uitvoeringsagenda “Bouwen aan sociale
kracht” (Q1 2021).
Kernboodschap
Om meer grip te krijgen op de financiën in het sociaal domein, heeft de VNG visitatiecommissie een
aantal aanbevelingen gedaan voor de vijftien deelnemende gemeenten. De gemeente West Betuwe
heeft de uitgangspunten en de knoppen om te sturen geformuleerd in de beleidsnota “Bouwen aan
sociale kracht”.
Besluitgeschiedenis
 22 oktober 2019 college stelt Onderzoeksopdracht grip op het sociaal domein vast
 28 april 2020 college stelt Analyse, afwegingskader en maatregelen sociaal domein vast
 6 mei 2020 college stelt Bestuurlijke reactie op rapportage VNG visitatiecommissie vast
 27 oktober 2020 Raad stelt Beleidsnota sociaal domein Bouwen aan sociale kracht vast
Consequenties
De aanbevelingen worden meegenomen in de uitvoeringsagenda "Bouwen aan sociale kracht"
Financiën
Niet van toepassing
Communicatie
Niet van toepassing
Vervolg
Uitvoeringsagenda Bouwen aan sociale kracht Q1 2021.
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