
Werkgroep Sociaal Domein
9 februari 2021, 19.30 uur, digitaal

Terugkoppeling
1. Opening en vaststelling agenda

Aanwezig raad: Albert Kramer, Annet Belt, Denise  Houtveen, Hennie Caarels, Jan 
Mulder, Karolien Pouwels, Reina Dijksterhuis. Ina Schutte griffier.
Aanwezig college, ambtenaar: Kiel, Patrick, Erik van Beurden, Esther Mouissie, Mark 
Leegwater.  

Karolien heet iedereen welkom. Met name Denise die nu formeel benoemd is. En 
schetst benen op tafel strekking van de werkgroep. Fijne start. 

1.a Ingelast punt: 
Marijke (te gast) heeft verzoek neergelegd om de herijking gemeentefonds in deze 
commissie te bespreken. Op basis van financiën wordt herverdeeld niet op basis van 
aantallen cliënten jong of oud. Scheefgroei tussen grote en kleine gemeenten. Dit 
leidt tot problemen voor kleine gemeenten om zorg te blijven verlenen. Wanneer 
heeft raad invloed op herijking? 
v.Beurden: sinds SocDom in gemeentefonds is opgenomen is koek te klein, ook voor 
andere taken. Kunst is om signaal terug te leggen. Bestuursvergadering VNG vrijdag.
College wil wel signaal afgeven. Voorzetter geeft voorstel mee om met leden een 
gezamenlijke lobby te starten. Kiel biedt aan kanalen aan te bieden waarlangs lobby 
kan gaan. 

2. Impact corona 
Dit onderwerp is aangevoerd bij het inventariseren van de gespreksonderwerpen.
Vraag Denise over eenzaamheid, waar komen meldingen binnen? Lariks?
v.Beurden over eenzaamheid en ouderen: eens in de drie weken platform Leusden 
voor elkaar. Vragen die binnenkomen snel doorgeleiden. Stelsel van organisaties 
waar snel signalen binnenkomen. 
Kiel over eenzaamheid en jongeren: onder de 12 is goed in zicht. Alternatief 
bewegingsonderwijs. Daar loopt het op groepsniveau goed. Groep 12-18 jaar is 
groter en lastig. Trainingen gaan door. Signalen van huisartsen dat neerslachtigheid 
neemt toe. Nu tweede subsidie om met oudere jeugd initiatieven te ontplooien.
Vraag Albert: zorg loopt achter. Kan het door corona komen dat mensen 
terughoudend zijn om hulp te vragen/krijgen.
v.Beurden: Gemiddeld genomen gaat zorg redelijk goed door. Huisbezoek zit er niet 
meer in. Veel beeldbellen. Uitzondering mensen met psychiatrische aandoening. 
Kiel: veel maatschappelijke onrust casussen. Aantoonbaar corona-effect.
Vraag Annet over zorgverleners die schade oplopen door corona—zorg-afbellers. 
v.Beurden: betalen huishoudelijke zorg door Leusden op basis van normale 
dienstverlening afrekenen. Kijk wel naar vormen waar mensen wel gediend zijn, 
indien dit kan. Leusden betaalt dat voor niet-verleende dienstverlening. Hier is een 
aparte declaratie-code voor afgesproken. 

3. Update voortgang Lariks
Van Beurden geeft tussenbeeld vooruitlopend op de Uitwisseling 18 feb. as.
Interim directeur heeft verbeterplan opgesteld met 7 thema’s. 
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Twijnstra en Gudde zal eindevaluatie verrichten.
Werkgroep zal Uitwisseling bijwonen. Als er aandachtspunten zijn die opgepakt 
moeten worden, deel ze met werkgroep en wethouders. Dit kan voorafgaan maar ook 
altijd daarna. 

4. Monitor
Hennie, Reina en Jan hebben een opzet gemaakt. Drie scenario’s om monitor aan te 
passen. Scenario met 7 beleidsspeerpunten spreekt aan.
Mark geeft ambtelijke voorkeur om beleidsspeerpunten te nemen als scenario 
aangevuld met mogelijkheid om bredere context te geven op cliëntstroom en 
financiën. Dus monitor herinrichten op beleid en daarnaast grip op de uitvoering. 
v.Beurden: zoeken naar makkelijker instrument om raad goed te informeren over 
voortgang beleid. Clientervaringen moeten we efficiënt organiseren met elkaar.  
Werkgroep wil gevoel bij de cijfers krijgen. 
Denise: hoe krijgen we essentie op tafel waar cijfers uit voortkomen en waar 
schuiven zitten om beleid mee te verbeteren.
Hennie voorkeur om voorkeur 1 op te pakken. 
Albert: goed om de 7 thema’s + financiën in een stoplicht uit te werken en de 
onderwerpen die uit de pas lopen eruit te lichten verder te bespreken.
v.Beurden: goed idee om monitor een rol te laten spelen in naar boven halen waar 
afwijkingen zijn (stoplicht rood/oranje) en op die onderwerpen verdiepen.
Jan: bedoeling monitor is niet goed uit de verf gekomen. Er zijn veel invalshoeken, 
maar een keuze en laten we daar kritisch mee aan de slag gaan.
Reina: vraag blijft, als je kiest voor 7 thema’s wat doen we dan met overige 
onderwerpen. 

Conclusie: 
a. Vertrekken vanuit 7 thema’s beleidskader. 
b. De diepte in gaan op onderwerpen waar er aanleiding toe is. 
c. Grip op de uitvoering, financiën met onderliggende data.
d. Specials met thema’s die niet benoemd zijn. Het blijft mogelijk om deze los van 

monitor te benoemen en uit de diepen evt. met partners uit de samenleving. Dit 
kan 4x per jaar, of zo vaak als werkgroep wil. 

e. Ervaringen van professionals en cliëntverhalen meenemen indien mogelijk.

Afspraak: Hennie Jan en Reina werken opzet uit. Zij treden hierover in overleg met 
wethouders en ambtenaren. In het voorstel wordt meegenomen op welke termijn de 
nieuwe monitor in werking treedt. 

5. Schulphulpverlening
Voorstel Jan Mülder is besproken. 
Hennie heeft enkele kanttekeningen. Geeft voorkeur aan informeren raad via college. 
Albert: wat voor beslag gaat dit leggen op college en ambtenaren. Kunnen we niet 
eerst antwoord krijgen van college en ambtenaren, en daarna evt actie formuleren. 
Reina is voorstander
Denise is voorstander. 
Annet is voorstander. 
Jan: niet de bedoeling om college de pas af te snijden. 
Kiel: op 25 maart staat Uitwisseling over dit onderwerp gepland. 
College kan notitie meenemen. Betrek ook familiebedrijven. 
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6. Mededeling en rondvraag

Wijzigingsverordening werkgroep Sociaal domein. 
Doorgeleiden naar raad 18 maart. Aantekening dat raad zich in later stadium 
uitspreekt over openbaarheid werkgroepen.

Volgende vergadering in tweede kwartaal. Aanvangstijdstip: 20.00 uur. 
Datum moet nog geprikt worden
Agenda wordt verder aangevuld met thema’s en onderwerpen die worden 
aangedragen. Verslag van vorige vergadering kan als uitgangspunt worden gebruikt. 

7. Sluiting
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