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Via uw brief van 20 mei jl. heeft u ons geadviseerd over het rapport 
Evenwicht in het sociaal domein”. Wij danken u hartelijk voor uw advies. 
Hierbij reageren wij op uw brief: 
 
U stelt dat op dit moment enkel principebesluiten genomen kunnen 
worden, zodat er op basis van evaluaties gaandeweg het traject voldoende 
ruimte wordt gehouden om bij te sturen. Als gevolg van corona is het 
rapport maar beperkt houdbaar. Gedurende de uitvoering moet er ruimte 
zijn voor bijstellingen. 
Reactie: In het rapport is een analyse gemaakt van de verwachte effecten van 
de bouwstenen. Bij de uitvoering van de bouwstenen is het essentieel de 
werkelijke effecten te meten. Indien bij de uitvoering van de bouwstenen blijkt 
dat het uitgangspunt van evenwicht niet meer gehaald wordt, zal beoordeeld 
moeten worden of en hoe bijsturing van de effecten plaats kan vinden. 
 
Het uitgangspunt dat tekorten binnen programma 2 ook in programma 2 
moeten worden opgevangen is wat u betreft niet houdbaar.  
Reactie: In samenwerking met Berenschot hebben we de analyse van de 
mogelijkheden voor het doorvoeren van bezuinigingen gemaakt. Het door ons 
gekozen scenario van 7,5% is hierbij als haalbaar beschouwd, binnen het 
uitgangspunt van evenwicht. Hiermee passen de bezuinigingen binnen de 
afspraak uit ons bestuursakkoord dat tekorten in het eigen 
begrotingsprogramma opgevangen moeten worden. 
 
U geeft aan dat bij bezuinigen op maatwerk de gemeente ervoor moet 
zorgen dat de samenleving en welzijn sterk genoeg zijn om dit op te 
kunnen vangen. Dit rijmt niet door bezuinigingen op zowel maatwerk als 
welzijn door te voeren. Preventie en welzijnsaccommodaties zijn essentieel 
hierin.  
Reactie: U maakt terecht de verbinding tussen preventie en 
maatwerkvoorzieningen. De omvorming van het maatwerk moet gelijk 
opgaan met het opbouwen van algemene (welzijns)voorzieningen en 
informele ondersteuning. Wij hebben, mede naar aanleiding van uw advies en 
gesprekken met de gemeenteraad en de maatschappelijke partners, overigens 
besloten om de geraamde bezuiniging op mantelzorgondersteuning niet 
volledig door te voeren. 
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U doet de suggestie de effecten van de bouwsteen met betrekking tot de beperking van 
de collectieve ziektekostenverzekering te onderzoeken; Breng het stapelingseffect in 
beeld (voor de inwoners met een inkomen tussen 110% en 120%) voordat besluiten 
voor deze groep genomen worden. 
Reactie: Bij huidige aanvragen collectieve zorgverzekering wordt er alleen geregistreerd of 
men binnen de 120% vallen. Het uitzoeken van de stapelingseffecten op individueel niveau 
is tijdrovend en niet op voorhand te realiseren. Daarbij dient aangetekend te worden dat 
we er zoveel mogelijk voor hebben gekozen de doelgroep minima te ontzien. In veel 
gevallen gaan we niet verder dan het terugbrengen van onze voorzieningen naar het 
landelijk gemiddelde. 
 
U ziet grote voordelen bij het aanstellen van een regiomanager/accountmanager. U 
benadrukt hiervoor het belang voor goede kennis van de lokale sociale kaart.  
Reactie: wij zien evenals u voordelen bij deze functie. Daarbij is een lokale sociale kaart 
noodzakelijk. Deze gaan wij dan ook realiseren.  
 
U vindt het niet wenselijk dat jeugdconsulenten zelf hulp gaan verlenen. De scheidslijn 
tussen casusregie, het afgeven van indicaties/beschikkingen en vervolgens zelf ook 
uitvoeren, vervaagt hiermee;  
Reactie: Onze jeugdconsulenten hebben altijd al hulp verleend (in lijn met de 
transformatiegedachte) en het betreft dus geen nieuwe taak. Deze tijdelijke ambulante 
hulp en/ of kortdurende overbruggingszorg, wordt verleend door SKJ registreerde 
professionals uit onze lokale toegang en vastgelegd in een beschikking. De vraag of het wel 
of niet wenselijk is, is een oneigenlijke vraag, omdat hier om een wettelijk vastgelegde taak 
gaat. Eén van de 5 basisfuncties voor de lokale toegang is hulp verlenen; Een lokaal team 
levert ook zelf (kortdurende) ondersteuning, zodat zij flexibeler zijn in het leveren van 
maatwerk en op- en afschalen, zelf inhoudelijk de regie kunnen voeren en beter een vinger 
aan de pols kunnen houden”. In de onlangs verschenen kamerbrief wordt dit wederom 
onderstreept. Daarnaast is het opgenomen in het landelijk opgestelde “kwaliteitskader 
werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten”.  
 
U doet de suggestie om kortere indicatietermijnen te zorgen voor een eenvoudigere 
verlenging van de indicatie wanneer nodig. 
Reactie: Het verlengen van de indicatie gebeurt altijd zo eenvoudig mogelijk, maar dient 
wel zorgvuldig te gebeuren. Ongeacht of er een langere of kortere indicatietermijn aan 
vooraf ging. Op basis van een evaluatie gesprek wordt gekeken of de gestelde doelen 
behaald zijn of niet. Dit kan resulteren in een verlenging van de huidige situatie of een 
verlenging , waarbij de ingezette/ in te zetten zorg wijzigt n.a.v. de evaluatie. In beide 
gevallen wordt dit vastgelegd in een geactualiseerd (op onderdelen aangepast) plan van 
aanpak en een verlenging afgegeven en in beide gevallen kan deze procedure snel 
doorlopen worden.  
 
U betreurt het dat er geen plaats meer is voor de “ketenaanpak jeugd”. 
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Reactie: Naar aanleiding van uw advies en de bespreking van het rapport met de 
gemeenteraad hebben we besloten de ketenaanpak jeugd te handhaven en hierop dus niet 
te bezuinigen. 
 
Tenslotte stellen wij het zeer op prijs dat u betrokken wilt blijven bij de uitvoering van 
het rapport. Veel van de door u genoemde punten komen ook terug bij de uitvoering 
van de bouwstenen en het meten van de effecten daarvan . Graag gaan wij dan ook met 
u in overleg over de wijze waarop uw betrokkenheid vorm kan krijgen. Wij stellen voor 
dit op korte termijn met uw adviesraad te bespreken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van burgemeester en wethouders,  

de secretaris, 
  

de burgemeester, 
  

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer drs. E.B.A. Lichtenberg MCM 

 
 
 
 


