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Aan de fractie van het CDA 
t.a.v. mevrouw M.G. van Eijden 
Hagenouwselaan 3 
3831 JS  Leusden 
 
      

Uw brief van 22 mei 2015 zaaknummer 250754 Behandeld door: E. Mölder 
Uw kenmerk    Telefoonnummer:  

Uw emailadres  Ons kenmerk: 251400 Verzonden:  

Onderwerp: vragen n.a.v. collegebesluit onttrekking 
reserve sociaal domein 

  

 
 
Geachte mevrouw Van Eijden, 
 
Op 23 april is de raad door het college mondeling geïnformeerd over het reilen en zeilen bij 
Larikslaan2. Het college heeft toen aangekondigd dat mogelijk extra middelen nodig zijn om 
de werkprocessen op orde te krijgen en dat het sociaal team, vanwege de hoge werkdruk, 
moet worden uitgebreid. Op 12 mei heeft het college besloten een bedrag beschikbaar te 
stellen van € 486.500,- om deze problemen op te lossen. U heeft namens de fractie van het 
CDA op 22 mei het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over dit besluit. 
 
Vraag 1: Welk deel van het geld haalt u uit de reserve sociaal domein? 
Er is door de gemeente een aanvullende projectsubsidie van € 486.500 beschikbaar gesteld 
voor de bemensing van het management, Sociaal Team (ST), Basis Team (BT) en 
Ondersteunend Team (OT) van LL2. Dit bedrag wordt grotendeels gedekt vanuit het 
structurele budget dat in de begroting Sociaal Domein is opgenomen. Het gaat dan om de 
stelpost doorontwikkeling Sociaal Team (€ 200.500) en de stelpost “vrije ruimte” Sociaal 
Domein (€ 222.000). Het daarna nog resterende tekort van  € 64.000 wordt gedekt vanuit de 
reserve Sociaal Domein: In deze reserve is op grond van het CUP (omvorming informatie-
adviesfunctie) voor 2015 een budget van € 100.000 geoormerkt. Eerder is van dit budget al € 
36.000 aangewend voor de inhuur van de procesmanager LL2 (wordt door de gemeente 
ingehuurd). De resterende € 64.000 wordt bij de voorjaarsnota onttrokken aan de reserve ter 
gedeeltelijke dekking van de kosten voor Larikslaan2. 
 
Vraag 2: Kunt u de gewijzigde begroting reserve sociaal domein toevoegen voor 2015-
2018? 
Bij de voorjaarsnota, die door de raad op 2 juli a.s. zal worden behandeld, wordt ook een 
specificatie van de meerjarige ontwikkeling van de reserve Sociaal Domein gepresenteerd. 
Vooruitlopend daarop kunt u in de bijgevoegde tabel het verwachte verloop van deze reserve 
zien op basis van de huidige informatie en besluitvorming: 
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Vraag 3: Hoe ziet de begroting van het sociaal team eruit in 2015? 
In de gemeentelijke begroting 2015 is een bedrag van € 800.000,- geraamd voor het sociaal 
team. Dit bedrag was gebaseerd op een sociaal team dat bestaat uit 10 fte en waarbij 1 fte 
medewerker gemiddeld € 80.000,- kost.  De medewerkers worden ingeleend bij een 
regionale zorgorganisatie. Inmiddels weten we dat de gemiddelde kosten per fte € 70.000,- 
zijn (inclusief overhead voor de moederorganisatie). 
De kosten voor het sociaal team bij 9 fte bedragen in 2015 € 575.000,- (een deel van de 
consulenten is niet op 1 januari gestart). De resterende middelen binnen het bedrag van € 
800.000,- zijn uitgegeven aan kosten voor communicatie, administratie, indicatie-adviseur, 
ICT-systeem).  
 
Vraag 4: Is dat vergelijkbaar met sociale teams uit de regio? 
Amersfoort heeft 7,9 miljoen begroot (aantal inwoners op 1 maart 2015: 152.752); Soest 1,6 
miljoen (aantal inwoners op  1 januari 2015: 45.480); Bunschoten € 600.000,- (aantal 
inwoners op 1 januari 2014: 20.495). Het is  niet bekend of  deze gemeenten in de loop van 
2015 hebben bij- of afgeraamd.  
 
Elke gemeente richt het sociaal team op zijn eigen wijze in. Daardoor is het lastig om de 
bovenstaande bedragen op een goede wijze met elkaar te vergelijken.  
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Vraag 5: Hoe ziet de financiering van het sociaal team er in 2016 uit en waar komt dat 
geld vandaan? 
Vooralsnog houden we voor  2016 rekening met een maximaal bedrag van  
€ 636.000,-. Het bedrag is  gebaseerd op maximaal  9 fte. We schatten in dat we dit mogelijk 
kunnen terugbrengen naar 7 fte. 
 
Wij gaan ervan uit dat de kosten in 2016 lager zullen zijn dan in 2015, omdat  2015 een 
ontwikkeljaar is waarbij sprake is extra ‘kostenposten’ voor het sociaal team. Zo wordt er in 
2015 door het sociaal team veelal in 2015 duo’s gewerkt zodat (gespecialiseerde) 
zorgmedewerkers bredere kennis opdoen en zich als generalist kunnen ontwikkelen. 
Daarnaast zijn alle consulenten gestart met oude caseload vanuit hun moederorganisatie. 
Daardoor zijn ze de eerste maanden niet fulltime beschikbaar (geweest) voor het sociaal 
team. Tot slot moet een nieuw team zich ontwikkelen. Dat betekent dat veel  tijd nodig is voor 
het gezamenlijk ontwikkelen van  één werkwijze, intervisie en training, en tijd om elkaar te 
leren kennen om elkaars expertise goed te kunnen gebruiken ten behoeve van de cliënten.  
 
Vraag: Bestudering van andere sociale teams leert dat 1 fte goed is voor 75 casussen 
per jaar en per casus wordt ongeveer 16 uur tijd besteed.  
 
Vraag 1. Met hoeveel casussen per fte heeft het sociaal team tot op heden te maken?  
Ons is geen rapport bekend met de door u genoemde informatie. Graag ontvangen wij deze 
rapportage.  Wij kunnen op dit moment nog onvoldoende onderbouwde informatie geven 
over de caseload per fte in het sociaal team. Er is nl. sprake van een grote diversiteit in 
zwaarte van de casussen. Daarnaast begeleiden leden van het sociaal team zelf cliënten 
wanneer de ondersteuning korter dan zes maanden duurt, in plaats van door te verwijzen 
naar de duurdere specialistische zorg.  Wanneer een consulent veel begeleidingscliënten  
heeft, kan hij minder cliënten begeleiden, dan een collega met minder begeleidingscliënten. 
Heel voorzichtig kan gezegd worden dat de medewerkers van het sociaal team zo’n 10 tot 15 
cases tegelijkertijd actief onder handen hebben bij 24 tot 32 uur werken per week.  
Vooral het werken aan complexe problematiek van jeugd & veiligheid, met vechtscheidingen, 
bemoeizorg, e.d. kosten veel tijd. Daarnaast vergt de samenwerking met partners die nog 
niet  gekanteld werken, extra tijd en aandacht. We verwachten dat deze extra investering op 
korte termijn zich op de langere termijn terugverdient. 
Op regionaal niveau is overigens een methodiek ontwikkeld om de caseload in het sociaal 
team te volgen. Deze methodiek moet nog geïmplementeerd worden. Wij verwachten u aan 
het eind van het jaar hierover nader te kunnen informeren (waarbij we ook een vergelijking 
kunnen maken met de gemeenten in de regio). 
 
Vraag 2. Is de caseload te hoog? en waarop baseert u dat?  
Het sociaal team was oorspronkelijk gebaseerd op 10 fte. Er is smal gestart met 5,5 fte 
omdat nog niet inzichtelijk was (a) welke problematiek zich zou voordoen en (b) in welke 
mate. Na 4 maanden werd duidelijk dat er zich veel complexe jeugdzaken voordeden en 
welke expertise ontbrak op basis van de geconstateerde problematiek.  
 Het aantal casussen was dermate hoog dat het sociaal team het werk niet meer aankon en 
er wachttijden ontstonden. Om deze te beperken, hebben medewerkers extra uren gemaakt, 
konden ze niet met vakantie, en nam het basisteam casussen op zich die eigenlijk bij het 
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sociaal team horen. Structureel is dit geen werkbare oplossing. Door de genomen 
maatregelen zijn deze problemen opgelost. 
 
Vraag 3. Waarop baseert u de 3,3 fte die u extra nodig heeft in het primaire proces? 
Kunt u dat toelichten?  
In totaal is er 4,85 fte toegevoegd aan het primair proces. De verdeling is als volgt: 
3,1 fte sociaal team (vooralsnog incidentele uitbreiding); 
1,6 fte basisteam (incidentele uitbreiding  vanwege herindicaties); 
0,15 fte uitbreiding balie (vervanging bij ziekte/vakantie)  (structurele uitbreiding). 
 
Vraag 4. Hebben de sociale teams van vergelijkbare regiogemeenten vergelijkbare 
problemen? 
Deels wel en deels niet. Waar Leusden heeft gekozen om bij aanvang het sociaal team klein 
te starten en eerst te kijken waar de vraag van de inwoner ligt, hebben de andere gemeenten 
er voor gekozen om vanaf 1 januari 2015  ‘op volle kracht’ te starten. Desondanks liepen 
sommige wijkteams in Amersfoort vanaf het begin ook gelijk vast en zijn er een aantal 
nieuwe teams gestart, bijvoorbeeld een tweede team in Vathorst.   
 
Alle wijkteams in de regio hebben het probleem dat de ‘oude’ caseload die de medewerkers 
van de zorginstellingen meenamen, groter was dan verwacht waardoor de medewerkers 
vanaf het begin niet volledig inzetbaar waren. Omdat deze caseload maximaal zes maanden 
meegenomen mag worden, wordt dit probleem steeds kleiner. 
 
Vraag 5. Hoe komt het dat de tekorten zo groot zijn?  
Voor het onderdeel sociaal team verwijzen wij naar de beantwoording van de vorige vragen.  
Daarnaast is extra capaciteit nodig om de inrichting van het werkproces en het digitale 
systeem Mens Centraal meer op orde te krijgen. Voor een deel komt dit doordat Larikslaan2 
geen gemeentelijke organisatie is ( eisen aan ICT , digitale beveiliging, adequaat 
 archiveringssysteem en een efficiënte documentengenerator moeten geregeld worden). 
 Daarnaast heeft Larikslaan2 vanaf 2015 ook een aantal taken overgenomen van het 
Servicebureau Gemeenten. Larikslaan2 moet dit allemaal niet alleen éénmalig goed 
inrichten, maar medewerkers moeten ook worden geïnstrueerd over de nieuwe 
werkwijze/werkprocessen.  Ook willen wij nog opmerken dat Larikslaan2 de kennis op het 
terrein van ICT en kwaliteit alleen maar kan inhuren via externe bureaus, die marktconforme 
tarieven rekenen.  
Veel van deze problemen zijn eenmalig en/of tijdelijk  en eenmaal goed ingericht hebben we 
in Leusden de voordelen dat we de frontoffice ‘buiten de deur hebben gezet’: een 
onafhankelijke, laagdrempelige toegang, die past bij ‘de samenleving voorop’ en waarbij 
makkelijk verbindingen gelegd kunnen worden tussen de individuele vraag van een klant en 
een oplossing vanuit de samenleving.    
 
Er komt 5,5 fte bij ten behoeve van de overhead.  
Dit is niet correct. Er komt 1,7 fte bij ten behoeve van de overhead (grotendeels incidenteel) 
en 0,4 fte voor 3 maanden. Zie verder de beantwoording van vraag 2. 
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Vraag 1. Welk percentage van de Larikslaan2 heeft dan overhead taken en welk 
percentage werkt in het primaire proces?  
In 2015 bedraagt de overhead 32% (29,57 fte, waarvan 20 fte primair proces –inclusief 
indicatie-adviseurs- en 9,57 fte overhead – inclusief beheerder Binnenhuys). Hierbij hebben 
we geen rekening gehouden met de 0,4 fte ‘inkloppers’ voor drie maanden en andere 
medewerkers die éénmalig een klus uitvoeren.  
Ter vergelijking: de overhead bij de gemeente Leusden bedraagt momenteel 39%. Volgens 
landelijke kengetallen zou ongeveer 33% moeten zijn.   
We verwachten bij LL2 niet dat vanaf 2016 de overhead  procentueel minder zal worden. Het 
aantal personen in de ondersteunende diensten zal afnemen; maar dit geldt ook voor het 
aantal leden van het basisteam en het sociaal team.   
 
Vraag 2. Welke taken krijgen die 5,5 fte overhead?  
Hierboven hebben we al aangegeven dat de overhead niet 5,5 bedraagt, maar 1,7 fte. 
 
Projectleider ICT: 0,4 fte (incidenteel in 2015); 
Projectleider kwaliteitszorg: 0,4 fte (structureel); 
Administratief medewerkers: 0,9 fte (incidenteel in 2015. Reden: (a) vanwege de 
herindicaties is er extra veel werk in 2015; (b) de ICT-koppeling tussen het systeem Mens 
Centraal en het systeem GWS is nog niet gereed. Dit is een landelijk probleem dat we lokaal 
niet kunnen oplossen. Verder beschikt Larikslaan2 nog niet over een documentgenerator 
waardoor er automatisch een beschikking rolt uit Mens Centraal (dit is een lokaal probleem –
dat zich landelijk overigens veel voordoet-  dat we naar verwachting binnen twee maanden 
hebben opgelost).  
Administratieve inkloppers: 0,4 fte voor 3 maanden (incidenteel in 2015); 
Stelpost voor advisering omtrent communicatie, organisatie & P&O-advies (incidenteel in 
2015). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Leusden, 
 
 
 
E.D. Luchtenburg      mevrouw drs. A. Vermeulen 
directeur-secretaris      burgemeester 
 
 
 
 
 


