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Gemeente Leusden heeft weinig grip op de zorguitgaven in het Sociaal domein 
 

Gemeenten zijn enkele jaren geleden verantwoordelijk gemaakt voor taken op het gebied van de 
Jeugdwet, Participatiewet en Wet op de maatschappelijke opvang. Net als bijna alle andere gemeenten 
worstelt Leusden met de onvoorspelbaarheid van de kosten die met deze taken gepaard gaan. De 
rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop financiële risico’s worden 
ingeschat en beheerst. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de gemeente het zogenoemde (financiële) 
risicomanagement heeft ingericht en toepast, is het in de afgelopen jaren lastig gebleken om de kosten 
in het sociaal domein goed in te schatten, met name bij de uitvoering van de Jeugdwet. Aan die 
onvoorspelbaarheid liggen verschillende verklaringen ten grondslag die niet exclusief zijn voor Leusden.  
 
Resultaten rekenkameronderzoek 
De rekenkamercommissie constateert op basis van het onderzoek dat de gemeente Leusden het 
risicomanagementsysteem goed ingericht heeft. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat de gemeente 
de tekorten in het sociaal domein in 2017 en 2018 pas in een laat stadium zag aankomen. Dit kwam met 
name doordat de gemeente niet beschikte over betrouwbare informatie rondom zorgvraag, -levering en –
kosten. De risico’s blijken moeilijk beheersbaar, doordat de gemeente onvoldoende zicht en invloed heeft 
op de toegang tot zorg en gehouden is aan de wettelijke zorgplicht. Daarnaast is de feitelijke toename van 
zorgvraag niet gepaard gegaan met een toename van de rijksbijdrage voor de uitvoering van de nieuwe 
taken. Niet alleen Leusden kampt met dit probleem, maar ook bijna alle andere Nederlandse gemeenten 
hebben hier mee te maken. Inmiddels heeft het rijk extra middelen toegezegd om de tekorten in het 
sociaal domein op te kunnen vangen. In hoeverre dit voor Leusden voldoende is, is nog niet duidelijk.  
In juli neemt de gemeenteraad een besluit over maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er grip komt op 
de zorguitgaven.  
 
Aanbevelingen rekenkamercommissie  
Om meer grip te krijgen op de kosten in het sociaal domein adviseert de rekenkamercommissie om te 
blijven investeren in tijdige en betrouwbare informatie over zorgvraag, -levering en –kosten. Ook adviseert 
de rekenkamercommissie om te blijven investeren in maatregelen om de zorgbehoefte van inwoners terug 
te dringen. Het college van B&W onderschrijft de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en heeft 
intussen al een aantal stappen gezet.  
 
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie van het 
gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, 
Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.  
 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Ingrid Spoor, secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie,  
tel: 0342 – 495 830 of 06 - 20475714, i.spoor@barneveld.nl 
Het onderzoeksrapport kunt u vinden op www.rkvalleienveluwerand.nl. 
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