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Onderwerp Kaderstelling Sociaal Domein 2019 -2022

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. De volgende uitgangspunten voor (beleids)uitvoering in het sociaal domein in de periode 

2019-2022 vast te stellen:
1. We werken vanuit een visie op zorg en ondersteuning, waarin we drie 

opeenvolgende fases onderscheiden:
 inwoners nemen eigen regie;
 als er ondersteuning nodig is, vragen inwoners die vanuit hun omgeving;
 als er meer nodig is, kan er een beroep worden gedaan op de gemeente.

2. We werken aan data-gestuurde beleidsuitvoering en meer grip op kosten;
3. We brengen extra focus aan op zeven beleidsthema’s.

2. De inhoudelijke focus-thema’s als volgt vast te stellen;
1. Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee
2. Terugdringen van eenzaamheid
3. Versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdigen
4. Versterken van arbeidsparticipatie
5. Beperken van verborgen armoede
6. Goed omgaan met mensen met verward gedrag
7. Leusden is een dementievriendelijke samenleving

3. Voor de uitvoering van de uitgangspunten en het behalen van de doelen een 
meerjarenbegroting voor het brede programma Sociaal Domein vast te stellen conform 
de concept-kaderbrief 2019. 

4. Een reserve sociaal domein ter hoogte van € 800.000 in stand te houden zoals verwerkt 
in de conceptvoorjaarsnota.

5. Aan de hand van de beslispunten 1 tot en met 4 het beleidskader sociaal domein vast te 
stellen. 
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Aanleiding

De termijn van het huidige beleidskader loopt af. We gaan door met wat goed gaat, maar 
daarbij is wel focus nodig. Er zijn veel initiatieven, voorliggende voorzieningen en maatwerk, 
maar dat heeft nog niet geleid tot normaliseren en de gewenste afname van duurdere zorg. 
Met dit kader zetten we in op focus en transparantie en grip op de uitvoering. 

We brengen focus aan door thema’s te benoemen die extra aandacht nodig hebben. Uit de 
demografische analyse komt het beeld naar voren dat er in Leusden sprake is van dubbele 
vergrijzing, waardoor het aantal mensen met dementie zal toenemen en er een grotere kans 
op eenzaamheid is. Leusden kent relatief veel hoogopgeleide, mondige mensen met een 
beperkt familienetwerk in hun nabije omgeving waar ze een beroep op kunnen doen. Ook de 
landelijke ontwikkelingen zijn in Leusden te zien, zoals de individualisering, de drang van 
ouders hun kind het hoogst haalbare te willen bieden, wat leidt tot een groter beroep op 
(specialistische) voorzieningen. 

We brengen ook focus aan omdat we willen anticiperen op de landelijke ontwikkelingen van 
bijvoorbeeld het abonnementstarief Wmo, de nieuwe Wet verplichte Geestelijke 
Gezondheidszorg, ‘Langer thuis’, de ontschotting van de financiering sociaal domein, 
Omgevingswet en nieuwe Wet inburgering. 
 

Doel / Effect

De zorg en ondersteuning is gericht op het behoud of herpakken van de eigen regie op het 
eigen leven. We willen dat inwoners kunnen anticiperen op een tegenslag en dat ze zich 
kunnen aanpassen als dat nodig is. We onderscheiden drie opeenvolgende fases in de 
manier waarop inwoners worden gestimuleerd om de regie te behouden of te herpakken.

1. De basis is dat inwoners de regie nemen over hun leven door een gezonde leefstijl 
na te streven, bewegen of sporten en meedoen in hun sociale omgeving. Met deze 
basis kunnen inwoners omgaan met een tegenslag en kunnen zij in hun leven hier 
mee omgaan. 

2. Als er ondersteuning nodig is, vragen inwoners die aan hun omgeving. Hiervoor is 
een samenleving nodig die oog heeft voor elkaar en een sterke basisinfrastructuur, 
waar we samen vorm aan geven. Dit zien we terug in de vele activiteiten die door 
vrijwilligers, mantelzorgers (sport) verenigingen en maatschappelijke partners wordt 
gedaan.

3. Als er meer nodig is, kunnen inwoners een beroep doen op de gemeente voor zorg 
en ondersteuning. Onze uitgangspunten zijn; de juiste zorg op de juiste plek, doen 
wat nodig is en aansluiten bij de leefwereld van de inwoner, de ondersteuning is 
aanvullend en collectief is voorliggend. Als er individuele ondersteuning nodig is, 
zetten we in op de goedkoopst-adequate vorm.

Door inzet op deze visie, het aanbrengen van focus op inhoudelijke thema’s en data-
gestuurd werken, krijgen we grip op uitvoering en kosten, en sturen we op resultaten.
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Argumenten

1. Nieuwe kaderstelling door de gemeenteraad is noodzakelijk.
Zowel de Jeugdwet als de Wet maatschappelijke ondersteuning schrijven voor dat de 
gemeenteraad beleid omtrent de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 
vaststelt. 

1.1 De doelstellingen dragen bij aan een sterkere samenleving.
We zien de kracht van onze inwoners. We kijken naar de kansen en potentie die ze hebben. 
Dat doen we ook bij onze jeugd: er ligt bij ouders en/of opvoeders een basis voor hun 
ontwikkeling en er gaat veel goed, ze hebben talenten en mogelijkheden.
Iedereen kan te maken krijgen met tegenslag in gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en
mogelijkheden om mee te doen. We zien dit als onderdeel van het leven. Daarom zijn 
acceptatie en normaliseren belangrijk. 

1.2.1     Data en informatievoorziening vormen een basis die de transformatie faciliteert.
Op basis van data en informatie gaan we kort-cyclisch sturen op ontwikkelingen die om 
bijsturing vragen. Daar waar nodig, als inhoudelijke of financiële doelen niet bereikt worden, 
bereiden we maatregelen voor of voeren die, als dat binnen de kaders past, direct uit. We 
willen een grotere transparantie en voorspelbaarheid van de vraag naar zorg en 
ondersteuning, en de kosten daarvan. Deze informatie is nadrukkelijk onderdeel van onze 
gesprekken met onze subsidie- en contractpartners, wat kan leiden tot het (tussentijds) 
bijstellen van de afspraken.

1.2.2 Ketensamenwerking en partnerschap zijn voorwaarden voor het behalen van het 
resultaat.
Een geselecteerd aantal ketenpartners in de regio hebben meerjarige afspraken met 
aanbieders gemaakt op basis van collectieve verantwoordelijkheid voor verbetering van de 
kwaliteit en betaalbaarheid van de jeugdhulp en de realisatie van de transformatieagenda. 
We sturen strikter en zakelijker op de juiste verhouding tussen geleverde inspanningen in 
geld, middelen, tijd en het gewenste resultaat en effect.
Binnen het sociaal domein kiezen we voor samenwerken in partnerschap. Dit doen we onder 
meer in de drie samenlevingsakkoorden. Rondom drie thema’s gaan we met diverse 
inwoners(groepen) en maatschappelijke organisaties uit de samenleving aan de slag. Dit 
doen we als gelijkwaardige partners met elk eigen doelen en belangen. Samen brengen we 
de gezamenlijke opgave tot een goed resultaat.

1.3 Focus zorgt voor realisatie van de beleidsuitvoering binnen de kaders. 
We blijven doen wat goed gaat, maar brengen focus aan door enerzijds te kiezen voor 
positieve gezondheid als fundament voor onze visie en anderzijds te kiezen voor zeven 
thema’s die de komende jaren de volle aandacht moeten krijgen. Hiermee willen we doen 
wat nodig is, zorg en ondersteuning betaalbaar houden en grip krijgen op de bestaande en 
toekomstige opgaven. 

2. Dit zijn dé thema’s waarmee we ons voorbereiden op de toekomst. 
We brengen focus aan door te kiezen voor zeven thema’s die de komende jaren de volle 
aandacht moeten krijgen. Landelijke en demografische ontwikkelingen maken onze inzet op 
deze thema’s wenselijk en noodzakelijk. De gekozen thema’s zijn actueel en over de hele 
breedte van het sociaal domein. We merken dat deze thema’s belangrijk zijn voor onze 

Zaaknummer  L214134 Pagina 3



inwoners en zien veel energie en slagkracht om hiermee aan de slag te gaan. Professionals, 
inwoners en de gemeente hebben ieder een stukje van de puzzel in handen om lokaal 
maatschappelijke vraagstukken dichter bij een oplossing te brengen.

We willen werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, we 
eenzaamheid terugdringen en ons specifiek richten op jeugd(hulp). Een samenleving waarin 
we het belang benadrukken van werk en financieel rondkomen, we aandacht hebben voor 
inwoners die te maken hebben met verward gedrag en de plek van inwoners met dementie. 

3.1 Beheersen van kosten is noodzakelijk om tot een sluitende meerjarenbegroting te 
komen.
In de begroting 2019-2022 is het tekort voor het sociaal domein verwerkt. Op basis van een 
prognose van september 2018 is er een verwacht begrotingstekort van € 890.000 over het 
jaar 2018. De prognose van januari 2019 verhoogt het tekort nog eens met € 650.000. 
Vooralsnog gaan wij ervanuit dat de trend van deze overschrijdingen niet ‘zomaar’ zal 
omdraaien. 

Voor een solide financieel beleid is het belangrijk dat we de zorguitgaven beheersen tot 
aanvaardbare uitgaven. Daarom gaan we zorgen voor transparantie in onze zorguitgaven. 
Dat laatste is nodig om bewust om te kunnen gaan met zorg. Immers, pas als je weet wat 
het prijskaartje van de verschillende mogelijkheden is, kun je dit in het vizier houden.  
Dit leidt tot een begroting als opgenomen in het beleidskader sociaal domein,  
corresponderend met de concept-kaderbrief 2019.
Op basis van de vastgestelde Meerjarenbegroting 2019-2022 en de voorgestelde 
budgetmutaties ziet de begroting sociaal domein er voor de komende jaren dan als volgt uit:

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023

1. Begroting Sociaal Domein volgens oude indeling
1.1 Uitvoeringskosten 2.358,1 2.358,1 2.358,1 2.358,1 2.358,1
1.2 Verstrekkingskosten Jeugd, WMO (na RV) 10.584,2 10.562,2 10.653,8 10.653,8 10.653,8
1.3 Eigen bijdragen -103,5 -103,5 -103,5 -103,5 -103,5
1.4 Participatiewet (BUIG/Inburgering, re-integratie) 2.179,7 2.078,9 2.025,8 2.032,8 2.032,8
sub-totaal reikwijdte "oude begroting " Soc. Domein 15.018,5 14.895,7 14.934,2 14.941,2 14.941,2

2. verbreding/ontschotting begroting Sociaal Domein
2.1 BBK kosten Domein Samenleving 1.201,7 1.208,4 1.124,4 1.096,4 1.096,4
2.2 CUP 2018-2022 Sociaal Domein 454,0 339,0 209,0 149,0 12,0
2.3 andere taken SD (o.a. sport, volksgezondheid, Cultuur)3.548,5 3.495,8 3.500,2 3.500,2 3.500,2
2.4 Onttrekkingen reserves Domein SL -426,8 -64,5 -2,5 -2,5 -2,5

Totaal huidige meerjarenbegroting Domein Samenleving19.795,9 19.874,4 19.765,3 19.684,3 19.547,3

Wijzigingsvoorstellen begrotingskader SD:
a. Bijstellen budget regionale inkoop zorg Jeugd en WMO 735,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0
b. Verwerken voorgestelde besparingen Sociaal Domein -285,7 -455,7 -505,7 -505,7 -505,7
c. Mutaties SLA, beleidsplan SD en meicirculaire  2019 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Geactualiseerde begroting Soc. Domein na wijziging 20.245,2 20.918,7 20.759,6 20.678,6 20.541,6

(bedragen x € 1.000)
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3.2 Het toevoegen van de taakvelden sport, volksgezondheid en kunst en cultuur past 
binnen de voorgestane ontschotting van het sociaal domein.

De reikwijdte van de begroting sociaal domein wordt daarmee verbreed naar de totale 
begroting van het programma domein samenleving. Daarbij geven we inhoudelijk gehoor 
aan de wens om nog nadrukkelijker in te zetten op de bestaande voorliggende 
voorzieningen. Daarnaast zal er meer congruentie ontstaan tussen raadsrapportages sociaal 
domein, de opbouw van de gemeentelijke programmabegroting en de daaraan verbonden 
reguliere P&C cyclus. 

4. De reserve sociaal domein biedt transparantie in het financieel effect van onze 
maatregelen.
Aanvankelijk zijn de middelen uit de reserve vooral gebruikt voor innovatie en
vernieuwing. In 2018 en 2019 is de reserve aangesproken, als gevolg van de sterk gestegen 
zorgkosten. Gelet op de financiële onzekerheden in het sociaal domein is het wenselijk de 
reserve in stand te houden, om de volatiliteit binnen het sociaal domein te kunnen opvangen. 
Daarnaast maken we met een specifieke reserve voor het sociaal domein transparant of 
onze maatregelen het gewenste financiële resultaat hebben.
Het saldo binnen de reserve kan daarbij vanuit de algemene reserve worden aangezuiverd 
met een bedrag van € 800.000 (circa 10% van de omvang van de zorgkosten). 

Risico’s

Ook de komende periode is een aantal risico’s aan de orde waarmee rekening moet worden 
gehouden bij de voorgestelde uitgangspunten. 

- De beleidsmaatregelen leiden tot inschattingen en ramingen. Het risico is dat deze 
uiteindelijk niet resulteren in de beoogde en begrote resultaten. 

- De kans is nog steeds aanwezig dat het lokale gebruik van de verschillende 
algemene-, voorliggende- en maatwerkvoorzieningen meer stijgt dan de Rijksbijdrage 
die we ontvangen. 

- De financiële relatie tussen Rijk en lokale overheden is aan verandering onderhevig. 
Zo wordt in 2019 de integratie-uitkering sociaal domein grotendeels overgeheveld 
naar de algemene uitkering. De consequenties hiervan zijn onduidelijk, vooral als het 
gaat om de herverdeeleffecten.

- Er zijn nog verschillende ontwikkelingen binnen het sociaal domein waarneembaar 
dan wel aangekondigd. De ontwikkelingen die nu reeds bekend zijn, worden 
benoemd in bijlage één van het beleidskader.

- De transitie naar meer datagestuurd werken kan een grotere impact hebben op 
kosten en benodigde uitvoerende capaciteit.

- Er is een risico op een toename van klachten en bezwaren.
- Diverse voorzieningen binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn een 

wettelijke verplichting en vallen onder zogenoemde open-eindregeling. 
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Plan van aanpak / Tijdsplanning
Na vaststelling van het beleidskader zal het college een uitvoeringsplan opstellen. 

Communicatie
In het beleidskader is een specifiek hoofdstuk omtrent communicatie naar inwoners en 
partners opgesteld. 

Bijlagen
Beleidskader sociaal domein

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 28 mei 2019, nummer:  L214134

b e s l u i t:

6. De volgende uitgangspunten voor (beleids)uitvoering in het sociaal domein in de periode 
2019-2022 vast te stellen:
1. We werken vanuit een visie op zorg en ondersteuning, waarin we drie 

opeenvolgende fases onderscheiden:
 inwoners nemen eigen regie;
 als er ondersteuning nodig is, vragen inwoners die vanuit hun omgeving;
 als er meer nodig is, kan er een beroep worden gedaan op de gemeente.

2. We werken aan data-gestuurde beleidsuitvoering en meer grip op kosten;
3. We brengen extra focus aan op zeven beleidsthema’s.

7. De inhoudelijke focus-thema’s als volgt vast te stellen;
1. Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee
2. Terugdringen van eenzaamheid
3. Versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdigen
4. Versterken van arbeidsparticipatie
5. Beperken van verborgen armoede
6. Goed omgaan met mensen met verward gedrag
7. Leusden is een dementievriendelijke samenleving

8. Voor de uitvoering van de uitgangspunten en het behalen van de doelen een 
meerjarenbegroting voor het brede programma Sociaal Domein vast te stellen conform 
de concept-kaderbrief 2019. 

9. Een reserve sociaal domein ter hoogte van € 800.000 in stand te houden zoals verwerkt 
in de conceptvoorjaarsnota.

10. Aan de hand van de beslispunten 1 tot en met 4 het beleidskader sociaal domein vast te 
stellen. 

 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2019

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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