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Het college is verantwoordelijkheid om informatie te delen met de raad over het
sociaal domein. Het aangewezen instrument daarvoor is de Raadsrapportage
Sociaal Domein die vanaf 2016 twee keer per jaar aan de raad wordt aangeboden
(2015 één maal). De huidige vorm is ontwikkeld in samenspraak met de
raadswerkgroep Monitoring Sociaal Domein (raadsperiode 2014-2018).
De rapportage geeft een beeld over de ontwikkelingen van het de afgelopen half jaar
binnen het Sociaal domein.
De raad is eerder geïnformeerd over de stijgende kosten van zorg en ondersteuning.
Dit is een specifiek onderdeel binnen het brede programma Sociaal Domein.
Recent is de eerste, voorlopige prognose van de regionale inkoopkosten voor zorg
en ondersteuning 2018 beschikbaar gekomen.
Op basis van de voorlopige cijfers ziet het er naar uit dat de groei uit 2017 lijkt af te
vlakken. Het afvlakken van de stijging is onvoldoende om binnen de regionale
inkoopbudgetten te blijven. Daarbij is de prognose dat het beschikbare regionale
budget met circa €7,5 miljoen (circa 10% van het geraamde budget) wordt
overschreden.
De regionale prognose betreft voorlopige cijfers op basis van onvolledige informatie.
Op dit moment en de komende periode wordt de informatie gevalideerd, onder
andere in gesprekken met zorgaanbieders.
Wat de exacte financiële effecten zijn voor Leusden is afhankelijk van het aandeel
van Leusden in de overschrijding. Ook die informatie, die met name door
zorgaanbieders moet worden aangeleverd, is (nog) niet beschikbaar.
In het derde kwartaal brengen we voor het gehele programma sociaal domein de
verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting in beeld. Ook zullen we u dan
kunnen informeren over de uitkomsten van de regionale analyse groei kosten
jeugdhulp en Wmo.
Op korte termijn ontvangt uw raad een voorstel om het huidige beleidskader Sociaal
Domein met uiterlijk één kalenderjaar te verlengen. Die tijd is nodig om te komen tot
een nieuw beleidskader Sociaal Domein, op basis van de aangekondigde
samenlevingsakkoorden en een duurzaam sluitende meerjarenbegroting Sociaal
Domein, zo mogelijk door inzet van kostenbesparende maatregelen.
Wel nemen we daar waar mogelijk verzakelijkingsmaatregelen om de groei van de
kosten te dempen en zetten wij verdere stappen in de transformatie.

