
Raadsvoorstel 

Registratiekenmerk: L214340
Datum Raadsvergadering: 10 juli 2019
Portefeuillehouder: voorzitter van de raad

Onderwerp: Rekenkamerrapport “Risicomanagement sociaal domein in de gemeente 
Leusden”

De raad wordt voorgesteld:
De aanbevelingen zoals geformuleerd in het rekenkamerrapport over te nemen;
hierna opgesomd:

a. Blijf investeren in tijdige en betrouwbare stuurinformatie ten aanzien van de 
zorgvraag, -levering en –kosten. De gemeente Leusden heeft al diverse maatregelen 
getroffen om beter inzicht te krijgen en de informatie te verbeteren. De 
rekenkamercommissie adviseert om vooral door te gaan met het ontwikkelen van 
betere stuurinformatie. Als de gemeente beter inzicht heeft, kan de gemeente beter 
inschatten wanneer er zich financiële problemen aandienen.

b. Maak gebruik van de budgetplafonds in de contracten met zorgleveranciers. Daarbij 
is een adequaat inkoop- en contractmanagement een randvoorwaarde, waarbij de 
inkopers weten wat iets mag kosten. Budgetplafonds zorgen voor een betere 
voorspelbaarheid van de te maken en gemaakte zorgkosten, als zorgleveranciers 
overschrijdingen van tevoren melden. Het voorkomt latere verrassingen, ook als de 
facturatie nog op zich laat wachten.

c. Betere stuurinformatie kan bijdragen aan betere voorspelbaarheid van eventuele 
financiële problemen, maar zorgt er niet voor dat er geen tekorten ontstaan. De 
verwachting is dat bij onveranderd beleid de komende jaren nog sprake zal zijn van 
financiële tekorten binnen het sociaal domein in de gemeente Leusden. De 
rekenkamercommissie adviseert het college en de raad om ofwel ruimte te vinden 
binnen de begroting om aan de zorgvraag en zorgkwaliteit te blijven voldoen, of 
veranderende beleidskaders vast te stellen die leiden tot het terugdringen van de 
kosten.

d. Blijf inzetten op de transformatie in de zorg en terugdringen van doorverwijzing van 
basiszorg naar specialistische zorg. Een deel van de oplossing ligt in het gesprek met 
huisartsen, aangezien zij zorgen voor doorverwijzingen naar specialistische 
(duurdere) zorg. In nauw overleg met huisartsen en andere zorgaanbieders moet 
bekeken worden of het mogelijk is het gebruik van specialistische zorg terug te 
dringen en om meer in te zetten op algemene voorzieningen en preventie. Daarnaast 
adviseert de rekenkamercommissie om te kijken waar kosten bespaard kunnen 
worden in toewijzing- en zorgproces, waarbij de kwaliteit niet afneemt.

e.  Voor bovenstaande aanbevelingen geldt dat diverse gemeenten reeds  Voor bovenstaande aanbevelingen geldt dat diverse gemeenten reeds 
maatregelen c.q. mogelijke oplossingen hebben bedacht. De rekenkamercommissie 
adviseert om vooral te informeren bij andere (regio)gemeenten. Zo heeft de 
gemeente Amersfoort door KPMG een doorrekening laten maken van de effecten 
van diverse maatregelen (Onderzoek “Betaalbaarheid Zorg en Ondersteuning”, 
gemeente Amersfoort, KPMG).
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Aanleiding
Op verzoek van de raad, mede op advies van de werkgroep Financiële Verantwoording, van 
de gemeente Leusden is de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand in april 2018 een 
onderzoek gestart naar het risicomanagement in het sociaal domein.
Aanleiding voor dit verzoek was onder andere de memo aan de raad van oktober 2017 
waarin het college van B&W een onverwacht tekort van ruim € 2 miljoen constateert. De 
raadsleden vroegen zich af of de gemeente deze tekorten niet had kunnen voorzien en of 
het risicomanagement in het sociaal domein in Leusden in voldoende mate werkt.

Doel / Effect
Het doel van dit onderzoek is om op basis van de door de raad vastgestelde 
beleidsdoelstellingen sociaal domein na te gaan of en hoe de gemeente de belangrijkste 
risico’s in beeld heeft gebracht, of het risicomanagementsysteem werkt en, zo nodig, 
aanbevelingen doen ter verbetering van het risicomanagement in het sociaal domein.

Argumenten
Beleidsdoelstellingen sociaal domein op gespannen voet met beschikbare rijksbudgetten 
Het beleid in Leusden is erop gericht dat de inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben en 
dat iedereen in Leusden ongeacht sociale status gelijkwaardig kan meedoen. De kwaliteit en 
voldoende aanbod van zorg staan centraal. In hoofdlijnen is het beleid sinds 2015 hetzelfde 
gebleven, hoewel het beleid de laatste jaren meer gericht is op preventie. Dat heeft deels te 
maken met de behoefte van Leusden om de zorgkosten in overeenstemming te brengen met 
de beschikbare middelen. Binnen de gemeente Leusden realiseert men zich steeds meer 
dat de huidige doelstellingen op gespannen voet staan met de beschikbare zorgbudgetten 
vanuit het Rijk. Dit zal in 2019 in het nieuw te ontwikkelen integrale beleidskader een 
belangrijk aandachtspunt worden.

Risicomanagementsysteem goed ingericht 
Om de doelstellingen in het sociaal domein te realiseren is het van belang om de risico’s 
goed in beeld te hebben, die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan en 
vervolgens de nodige maatregelen te nemen om de risico’s te beheersen. De 
rekenkamercommissie concludeert uit het onderzoek dat de gemeente Leusden het 
risicomanagementsysteem goed ingericht heeft. Risico’s worden door de financiële- en de 
beleidsambtenaren gezamenlijk periodiek geïnventariseerd, geactualiseerd en gemonitord. 
In halfjaarlijkse risicorapportages worden de risico’s en de beheersmaatregelen 
gerapporteerd aan college en raad. De rekenkamercommissie concludeert uit het onderzoek 
dat binnen de ambtelijke organisatie het risicomanagement goed en duidelijk georganiseerd 
is. Men weet wie waarvoor verantwoordelijk is. De inhoudelijke beleidsadviseurs zijn op hun 
eigen beleidsterrein integraal verantwoordelijk en dus ook voor de uitvoering van de 
beheersmaatregelen. De concerncontroller is eindverantwoordelijk voor het periodiek 
actualiseren van gemeentebrede risico’s en de toetsing van voorgestelde 
beheersmaatregelen.

Risico van kostenoverschrijding in sociaal domein 
De rekenkamercommissie concludeert uit het onderzoek dat het belangrijkste risico in het 
sociaal domein de budgetoverschrijding is, als gevolg van de openeinderegelingen en 
tegelijkertijd de toenemende zorgvraag. Dit risico heeft de gemeente in beeld, het college 
heeft dit risico ook steeds gerapporteerd aan de raad, maar het is moeilijk gebleken om dit te 
beheersen, omdat de omvang van de tekorten nauwelijks te voorspellen bleken. Dat 
probleem deed zich niet alleen voor in Leusden, maar ook in veel andere Nederlandse 
gemeenten. Een belangrijk probleem bij de budgetoverschrijdingen is dat de gemeente 
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gedurende het onderzoek niet beschikte over betrouwbare sturingsinformatie en prognoses 
van de zorguitgaven. Dit kwam omdat de zorgadministratie in Amersfoort geen geschikte 
managementinformatie kon verstrekken aan Leusden. Om dit laatste probleem aan te 
pakken en om de kosten van de zorgadministratie omlaag te brengen, laat de gemeente 
Leusden per januari 2019 de zorgadministratie door een commerciële marktpartij uitvoeren.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Leusden geen volledig inzicht heeft in 
de specifieke oorzaken van de toenemende zorgvraag. Door voortdurend de zorgkosten in 
relatie tot zorgverstrekking te analyseren probeert de gemeente de grip op de uitgaven te 
vergroten. Opvallend daarbij is dat de gemeente Leusden eerder in het beleidsplan (2015-
2016) aangaf dat ze in contracten met zorgleveranciers met budgetplafonds gaat werken, 
om overschrijdingen te voorkomen. Uit het onderzoek blijkt dat in de praktijk in de individuele 
zorgplannen niet gewerkt wordt met budgetplafonds. Dit is één van de redenen dat het voor 
zowel de beleidsmedewerkers als de medewerkers in de uitvoering lastig is om goede 
voorspellingen te doen over het gebruik van zorgvoorzieningen. Door het ontbreken van 
kaders en richtlijnen is het bovendien voor de medewerkers in de uitvoering lastig om 
beperkingen om te leggen aan de zorgverlening.

Raad wordt goed geïnformeerd 
De rekenkamercommissie concludeert dat de raad in Leusden goed geïnformeerd wordt 
over de risico’s en de stand van zaken in het sociaal domein.
De raad in Leusden ontvangt twee keer per jaar van het college een rapportage over de 
stand van zaken in het sociaal domein. Een raadswerkgroep monitoring sociaal domein is 
nauw betrokken bij de opzet van de rapportage en denkt met het college mee om de 
rapportage te verbeteren. Naast bovengenoemde rapportage ontvangt de raad ook twee 
keer per jaar een risicorapportage waarin de belangrijkste risico’s worden gerapporteerd; 
naast de risico’s in het sociaal domein dus ook risico’s die zich op andere beleidsterreinen 
voordoen. Deze risicorapportage is een vast onderdeel van de planning-en-
controldocumenten.
De gemeente heeft uit de risicobeheersing in het verleden geleerd dat het van belang is om 
de risico’s voortdurend te monitoren en de beheersmaatregelen te actualiseren. In de 
praktijk gebeurt dit door middel van de risicorapportages. 

Gemeente Leusden heeft nog geen grip op risico van kostenoverschrijding in het sociaal 
domein 
De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente Leusden het risicomanagement 
goed ingericht heeft, maar dat er risico’s zijn waar de gemeente moeilijk grip op heeft. 
Bijvoorbeeld de openeinderegelingen en de toenemende zorgvraag. Voor de gemeente is 
het moeilijk in te schatten wat de werkelijke kosten worden. Het risicomanagementsysteem 
heeft niet kunnen voorkomen dat de tekorten in het sociaal domein zich plotseling voordeden 
in 2017. Betere stuurinformatie uit de zorgadministratie kan er wellicht in de toekomst voor 
zorgen dat de gemeente sneller inzicht krijgt in mogelijke overschrijdingen, waardoor tijdiger 
bijgestuurd en keuzen gemaakt kunnen worden.
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de gemeente de toenemende zorgvraag met 
name wil beheersen door preventieve maatregelen. Dergelijke maatregelen kosten tijd en 
men kan pas op termijn vaststellen of deze maatregelen effectief zijn geweest. In de 
tussentijd is het van belang dat de gemeente de zorgkosten en geraamde uitgaven in de 
gemeentebegroting in evenwicht brengt.
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Tegenargument / Alternatieve scenario’s

Het college neemt de aanbevelingen over en heeft deze deels al verwerkt in het nieuwe 
beleidskader dat binnenkort vastgesteld gaat worden door de gemeenteraad.

De uitwerking van de aanbevelingen alsmede de raming van de eventuele kosten hiervan is 
een taak van de organisatie, waar nodig in overleg met de raad.

Risico’s
De gemeente heeft diverse maatregelen getroffen om de sturingsinformatie te verbeteren. 
Deze maatregelen zorgen ervoor dat de kosten beter gemonitord en voorspeld kunnen 
worden. Deze verbeteringen garanderen overigens niet dat zich geen tekorten in het sociaal 
domein meer zullen voordoen.

Plan van aanpak 
In de bestuurlijke reactie geeft het college aan op welke wijze en in welke tijdskader de 
aanbevelingen ten uitvoer worden gebracht. 

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie
Bij het verschijnen van dit rapport publiceert de Rekenkamercommissie tevens een 
persbericht. 

Bijlagen

- Rapport Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand “Risicomanagement sociaal 
domein in de gemeente Leusden. 

De voorzitter en griffier van de raad,

I. Schutte – Van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier                                     voorzitter
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;  

besluit op basis van het voorstel van de voorzitter van de raad, nummer: L214340

b e s l u i t :
De aanbevelingen zoals geformuleerd in het rekenkamerrapport over te nemen;
hierna opgesomd:
a. Blijf investeren in tijdige en betrouwbare stuurinformatie ten aanzien van de zorgvraag, -

levering en –kosten. De gemeente Leusden heeft al diverse maatregelen getroffen om 
beter inzicht te krijgen en de informatie te verbeteren. De rekenkamercommissie 
adviseert om vooral door te gaan met het ontwikkelen van betere stuurinformatie. Als de 
gemeente beter inzicht heeft, kan de gemeente beter inschatten wanneer er zich 
financiële problemen aandienen.

b. Maak gebruik van de budgetplafonds in de contracten met zorgleveranciers. Daarbij is 
een adequaat inkoop- en contractmanagement een randvoorwaarde, waarbij de inkopers 
weten wat iets mag kosten. Budgetplafonds zorgen voor een betere voorspelbaarheid 
van de te maken en gemaakte zorgkosten, als zorgleveranciers overschrijdingen van 
tevoren melden. Het voorkomt latere verrassingen, ook als de facturatie nog op zich laat 
wachten.

c. Betere stuurinformatie kan bijdragen aan betere voorspelbaarheid van eventuele 
financiële problemen, maar zorgt er niet voor dat er geen tekorten ontstaan. De 
verwachting is dat bij onveranderd beleid de komende jaren nog sprake zal zijn van 
financiële tekorten binnen het sociaal domein in de gemeente Leusden. De 
rekenkamercommissie adviseert het college en de raad om ofwel ruimte te vinden binnen 
de begroting om aan de zorgvraag en zorgkwaliteit te blijven voldoen, of veranderende 
beleidskaders vast te stellen die leiden tot het terugdringen van de kosten.

d. Blijf inzetten op de transformatie in de zorg en terugdringen van doorverwijzing van 
basiszorg naar specialistische zorg. Een deel van de oplossing ligt in het gesprek met 
huisartsen, aangezien zij zorgen voor doorverwijzingen naar specialistische (duurdere) 
zorg. In nauw overleg met huisartsen en andere zorgaanbieders moet bekeken worden 
of het mogelijk is het gebruik van specialistische zorg terug te dringen en om meer in te 
zetten op algemene voorzieningen en preventie. Daarnaast adviseert de 
rekenkamercommissie om te kijken waar kosten bespaard kunnen worden in toewijzing- 
en zorgproces, waarbij de kwaliteit niet afneemt.

e. Voor bovenstaande aanbevelingen geldt dat diverse gemeenten reeds maatregelen c.q. 
mogelijke oplossingen hebben bedacht. De rekenkamercommissie adviseert om vooral 
te informeren bij andere (regio)gemeenten. Zo heeft de gemeente Amersfoort door 
KPMG een doorrekening laten maken van de effecten van diverse maatregelen 
(Onderzoek “Betaalbaarheid Zorg en Ondersteuning”, gemeente Amersfoort, KPMG).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering 
van 10 juli 2019.

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