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Financiën Sociaal Domein
Uitwisseling naar aanleiding van het amendement. Vanavond wordt u geïnformeerd. Dit  
onderwerp wordt behandeld in de opiniërende informatieronde op 16 mei en in de 
informatieronde op 27 juni. Uiteindelijk leidt het tot besluitvorming bij de behandeling de 
kadernota in juli.  

Enkele vragen van de aanwezige raadsleden/fractievertegenwoordigers: 

- In hoeverre is er zekerheid dat er komende jaren buiten dit beeld geen onverwachte 
kosten zijn? Er wordt gestreefd grip te krijgen op het de kosten binnen het Sociaal 
domein en er is vertrouwen in de maatregelen die nu worden opgetuigd. Maar garanties  
kunnen niet worden gegeven. De meicirculaire komt er nog aan. Het tarief voor 
huishoudelijke hulp is een onzekerheid.  

- Kan de raad zicht krijgen, middels een dashboard, op de variabelen die gebruikt 
worden door het college, de organisatie, lariks etc.  Ook het college en de zorgpartners 
in de keten hebben behoefte aan data. Huisartsen en Lariks zien pas een jaar na dato 
wat iets gekost heeft. Een eerste versie van het dashboard wordt voor de zomer 
verwacht. 

 - De besparingen in scenario 2 en 3 zijn harde cijfers. Wat voor zekerheid heeft de 
raad wanneer het kiest voor scenario 1? De besparingen bij scenario 1 zijn inderdaad 
een inschatting en geen uitgebreide berekening.  De kosten binnen het sociaal domein 
zijn alleen indirect beïnvloedbaar. Direct besparen zou betekenen dat we bepaalde 
voorzieningen niet meer afnemen of de toegang moeten weigeren voor sommigen. 
Daar kiezen we niet voor. 

- In 2015 begon de invoering van de jeugdwet met een mooi perspectief. Het werd 
belangrijk gevonden dat er genormaliseerd zou worden en dat er beter zou worden 
samengewerkt. Werken de nu voorliggende maatregelen niet contraproducties? Wij 
denken van niet. Momenteel bepaalt de behandelaar welke zorg nodig is en in welke 
hoeveelheid. Er zit nu geen lus op. We zoeken naar meer scherpte om te kijken of het 
echt nodig is. Het zal de basisgedachte van normaliseren versterken. 

- U doet veel procesvoorstellen. Stel dat we toch vanuit het ministerie een miljoen erbij 
krijgen. Zijn we dan niet alsnog verplicht de maatregelen uit scenario 1 uit te voeren? 
Volmondig ja. 

-Zorgaanbieders zijn in hun handelen gebonden aan de richtlijnen van de beroepsgroep 
en stemmen met elkaar af. Gebruikt het college die kennis? Wij hebben gemerkt dat 
wanneer we niet het stuur in handen nemen er toch een aantal prikkers zijn om door 
het budgetplafond te gaan. We zullen zakelijker omgaan met de zorgaanbieders om te 
voorkomen dat we tegen kostenstijgingen aan blijven lopen. 

- Er is overal naar gekeken maar niet naar bezuinigen op de kosten van Lariks. 
Waarom is dat? We zullen niet meer gaan uitgeven aan Lariks maar wij denken dat 
bezuinigen op Lariks ons verder helpt van ons doel. Wij hebben de uitvoeringskracht 
nodig en moeten met hen samenwerken om het pakket van maatregelen uit te voeren. 



- Waarom worden de extra inkomsten vanuit het BUIG (365.000 afgelopen jaar) niet 
structureel meegenomen in het meerjarenplaatje. Het zou te rooskleurig zijn ervan uit te 
gaan dat we structureel verdienen op de BUIG. 

- Kan het college iets zeggen over verwachte enveloppengelden en stroppenpotten? 
De aanvragen voor stroppenpotten worden ieder jaar gedaan, maar het is onzeker of 
deze toegekend worden. 

- Er wordt nu gekeken naar maatregelen door de gemeente en binnen de keten. Hoe is 
het college bezig met de zorgvragers (patiënt, cliënt, klant) die met een toenemend 
kritische blik naar de zorgaanbieders stappen. Er wordt ingezet op communicatie en 
voorlichting. 

- Het vervangen van de riolering is kostendekkend maar staat toch opgenomen in dit 
overzicht. Waarom? Rioolheffing is inderdaad volgend op de kosten die gemaakt zijn 
maar staan genoemd om dat het wel een effect heeft op de lastendruk voor inwoners.

- Worden zorgmijders in Leusden actief opgespoord en gezocht, ook als blijft dat deze 
groep veel geld kost? De inspanning die het college opgeschreven heeft in het 
beleidskader blijft staan. 

- Waarom worden de inkomsten uit de verkoop van stukken groen als een structurele 
post gezien? Uit het verleden blijkt het een structurele inkomstenbron te zijn. We 
verwachten hier de komende 10 jaar nog inkomsten uit te krijgen.   

Voortgang Samenlevingsakkoorden
Dit onderwerp is besproken in 4 verschillende deelsessies. Hier is geen verslag van. 

Beleidskader Sociaal Domein
Dit onderwerp is voorbesproken door middel van 5 stellingen. Het beleidskader wordt 
behandeld in de opiniërende informatieronde op 16 mei en in informatieronde op 27 
juni. Besluitvorming staat gepland op 10 juli. 

Stelling 1: Terugdringen eenzaamheid en armoede, bevorderen 
arbeidsparticipatie, versterken voorliggende jeugdhulp en goed omgaan met 
verward gedrag zijn de belangrijkste beleidsthema’s voor de komende periode. 

Enkele van de reacties: 
- Het risico van benoemen van thema’s is dat je iets mist. Ik mis in deze stelling de 
functionele gezondheid op alle leeftijdsniveaus. 
- Fantastisch als deze thema’s lukken!
- Ik mis de ouderen in de stelling
- Ik mis de jeugd zonder specifieke problematiek.  
- Ik mis juist de jeugd uit complexe situaties. 
- Ik ben benieuwd welke beleidsthema’s stonden op de lijst voordat deze focus er 
kwam? 
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Stelling 2: Topprioriteit in het beheersen van de kosten is het stimuleren van 
collectieve en voorliggende voorzieningen.  

Enkele van de reacties: 
-  Maatwerk is mooi maar we moeten ons realiseren dat het niet altijd mogelijk is. 
- Ik ben het eens dat het stimuleren van collectieve en voorliggende voorzieningen 
belangrijk is maar topprioriteit is inzicht in de kosten. 
- Topprioriteit is preventie. 
- Sturen op kosten is niet de juiste focus. We moeten sturen op demedicaliseren. 
- Sturen op mensen en niet op geld. 

Stelling 3: Geld mag nooit een begrenzende factor zijn bij het toekennen van 
zorg. 

Enkele van de reacties: 
- De zorg die nodig is moet geleverd worden, niet de zorg die gewenst is. De richtlijnen 
moeten gehanteerd worden.  
- Geld is een belangrijke factor. Waar het plafond ligt is de lastige vraag. 
- Ik vind niet dat geld leidend zijn in de zorg. 
-   Geld is een harde factor waar we mee te maken hebben. Natuurlijk binnen de 
middelen. 

Stelling 4: Ketensamenwerking is gedoemd te mislukken,  want er is geen 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 

Enkele van de reacties: 
-  Ja, omdat wij in dit overgeorganiseerde land alles in hokjes stoppen. 
-  Ja, de ketensamenwerking zou pas goed zijn als de landelijke overheid aan tafel 
gaat. De gemeente kan de huisarts niet beïnvloeden. Tot nu toe lukt dat nog bijna 
niemand. De wetgeving moet anders. 
-  Ik zou het willen omdraaien: “zonder geen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, 
is er geen ketensamenwerking”. 
- Leg de nadruk op gevoel van verantwoordelijkheid en gezamenlijke belangen. 
-  Er wordt in de zorg al veel gedaan in ziekenhuizen met ketensamenwerking in het 
belang van de patiënt. Kom in contact met de professionals om die beweging te maken. 
- We moeten het positief formuleren. Als je ervoor gaat dan gaat het lukken. 
- Ja, ketensamenwerking is voorwaarde voor goede zorg. 
- Laten we niet wachten op landelijke ontwikkelingen, van onderop bewegen. 

Stelling 5: Investeringen in data- en informatiebeheer verdienen we dubbel en 
dwars terug. 

Enkele van de reacties: 
- Het is goed om te inventariseren welke data we hebben. Maar zorg is wel 
mensenwerk, waarbij data tekort kan schieten. 
- Investeringen in data verdien je niet terug. Het kost handenvol geld. Data wordt 
verzameld en moet geanalyseerd worden terwijl je ook gewoon een vraag kan stellen. 
- In data kunnen ook de verkeerde dingen onderzocht worden. 
- Zorgverleners zijn soms meer tijd kwijt aan het invullen van het elektronisch 
patiëntendossier in plaats van het verlenen van zorg.
- Een belangrijke vraag is van wie de data is. 
- Het is van belang dat patiënt, maar ook iedere hulpverlener om de patiënt heen bij de 
data kan. 
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- Goed om te kijken naar demografische gegevens en welke voorliggende 
voorzieningen daarbij passen. 
- Gemeenten moet niet op zoek naar een eigen systeem maar het gezamenlijk 
oppakken. Dat betekent niet dat de gemeente Leusden terughoudend moet zijn. 
- De stelling suggereert dat het alles mag kosten. Dat is niet zo. 

Vraag gespreksleider:  Welke onderwerpen, ideeën, thema’s missen we nog die we in 
ons hoofd moeten houden? 

- Communicatie in alle facetten. Kosten, hoe bereik je de patiënten, hoe zet je de 
informatie door in de keten. 
-Zorgkosten gaan op alle vlakken omhoog. We pakken nu dezelfde dingen op als 
eerder. Kunnen we een laag dieper: hoe komt het dat die kosten in Leusden omhoog 
gaan? 
- Zoek samenwerking met de zorgverzekeraars. 
- Preventie bij jeugd.
- We hebben het eigenlijk over kwetsbare mensen. De plek waar ze wonen is 
ontzettend belangrijk. Verbreding met de leefomgeving (groepswoning, goede 
busverbinding). 
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