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1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van structureel benodigd budget, ad 404.536 euro voor 
het Sociaal Domein

 

2. Het budget verwerken in de programmabegroting 2020

Voorstel
Inleiding
 

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid gekregen over werk en inkomen 
(Participatiewet), jeugdzorg (Jeugdwet) en ondersteuning van langdurige zieken en ouderen (Wet 
maatschappelijke ondersteuning). Voorheen viel dit onder het takenpakket van de rijksoverheid en de 
provincies. Het doel van de decentralisaties is om zorg en ondersteuning dichterbij de burger te 
organiseren om zo meer maatwerk te kunnen leveren en kosten te besparen. Daarnaast bieden de 
gedecentraliseerde wetten aanknopingspunten om verbindingen te leggen naar de wet publieke 
gezondheid en daarmee het preventie- en gezondheidsbeleid binnen een gemeente te versterken.

 

 

 

In 2020 willen we de kwaliteit van de dienstverlening in het Sociaal Domein, die we de afgelopen 
periode hebben opgebouwd, continueren en blijven verbeteren. We doen dit niet uitsluitend voor het 
uitvoeren van onze wettelijke zorgplicht, maar gericht op een duurzaam resultaat voor de inwoner en 
het (gezins)systeem waar de inwoner deel vanuit maakt. We stellen de inwoner en zijn 
(zorg)vraagcentraal. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat structureel 1,8 miljoen euro (BAR-
organisatie) wordt toegevoegd. In de BAR-begroting 2020 is benoemd dat een structureel budget 
nodig is. In de Voorjaarsnota 2020 is een grove inschatting gemaakt van de extra benodigde 
middelen. Inmiddels heeft een nadere doorrekening plaatsgevonden hetgeen hoger uitvalt dan in de 
Voorjaarsnota is ingeschat. De inleg van Albrandswaard, zijnde 404.536,-, zal worden meegenomen in 
onze programmabegroting 2020.

 



 

 

Op 14 juni 2018 heeft u ingestemd met het raadsvoorstel ‘Onze maatschappij, ons domein; fundament 
voor onze transformatie!’. Dit voorstel was enerzijds gericht op het aanpakken van de achterstanden 
die zijn ontstaan uit het verleden en anderzijds op het vormgeven van de transformatie 
waarbijintegraal werken essentieel is. Het voorstel betrof een vraag voor incidenteel budget (2018-
2019) om ons doel te bereiken. In het voorstel is aangegeven dat ontwikkelingen in het sociaal domein 
gaandezijn en de vraag naar onze dienstverlening de afgelopen jaren is toegenomen, terwijl het 
budget voorde organisatie om deze vraag aan te kunnen nagenoeg gelijk is gebleven.

 

 

Ook na 2019 willen we voorkomen dat weer achterstanden ontstaan en de kwaliteit van de 
dienstverlening stagneert of afneemt. Immers de zorgvraag stijgt nog steeds en de participatie sluit 
nog niet aan op de landelijke trend. Graag nodigen we u uit voor de commissiebijeenkomst op 16 
september. In deze bijeenkomst lichten we het voorliggende raadsvoorstel mondeling toe. We gaan 
nader in op het (beoogd) maatschappelijk effect vanuit het Sociaal Domein en maken de koppeling 
naar het voorliggend voorstel. Tot slot willen we u aangeven wat de komende periode gaat gebeuren 
om de transformatie verder vorm te geven.

Beoogd effect
Na de overheveling van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen naar de gemeenten, 
ligt de uitdaging binnen het sociaal domein nu in het organiseren van een toekomstbestendige keten 
(autonome ontwikkelingen) in de volle breedte. Dit betekent onder meer het anders organiseren van 
de toegang, het bieden van maatwerk en integrale benadering van de zorg- en inkomensbehoeften 
van onze inwoners. 

Argumenten
1. Autonome ontwikkelingen Wmo

De vergrijzing van onze bevolking neemt sterk toe. Het aantal WMO-aanvragen blijft een stijgende lijn 
houden. Daarnaast worden de zorgpakketten, waarover clienten dienen te beschikken om zoveel 
mogelijk (zelf-)redzaam te blijven, uitgebreider. In het 1e kwartaal 2019 is het aantal Wmo-meldingen 
BAR-breed gestegen met 57% ten opzichte van 2018. Wanneer de stijging doorzet in 2019 komen we 
uit op 4.512 meldingen. Het aantal mutaties is in het 1e kwartaal 2019 gestegen met 43% ten opzichte 
van 2018. Wanneer de stijging doorzet in 2019 komen we uit op 2.250 mutaties. Naast het feit dat 
deze stijging samenhangt met de vergrijzing is hier ook van invloed de wettelijke invoering van het 
abonnementstarief. Het gevolg van de invoering van het abonnementstarief is namelijk datj inwoners 
slechts € 17,50 per 4 weken voor Wmo zorg hoeven te betalen. In de praktijk leidt dit ertoe dat veel 
van onze inwoners nu hun eigen zorgverlener opzeggen en zich melden bij de gemeente voor een 
voor hen voordeligere Wmo-voorziening.U begrijpt, deze ontwikkelingen hebben tot consequentie dat 
de werkdruk om de aanvragen te behandelen sterk is toegenomen. Met de gegevens van het 1e 
kwartaal zijn we in staat geweest te bepalen hoeveel formatie we nodig hebben voor de afhandeling 
van aanvragen binnen de wettelijke termijn van 6 weken.

Op dit moment beschikken wij over 11,3 fte (BAR-breed) aan formatie. Het groeiend aantal 
aanvragen, zoals hiervoor aangegeven, vereist 4 fte extra. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 
288.500 euro. Naast de vaste formatie is het nodig om een flexibele schil te hebben. Hiermee kunnen 
we  piekbelasting opovangen, zodat de wachttijden voor de clienten niet  (te ver) oplopen. Voor de 
flexibele schil vragen we een budget van 150.000 euro.

2. Autonome effecten inkomen



Ook bij de inkomenstaak van de gemeente neemt het aantal meldingen en mutaties toe. Naast deze 
toename speelt hier dat wetsveranderingen vaak leiden tot aanpassingen in uitkeringen en het aantal 
vragen (en klachten) hierover van clienten aanmerkelijk stijgt, ondanks alle voorlichting en "bijsluiters" 
die worden verstrekt. Deze ontwikkelingen leiden tot een groeiende werkdruk bij ons 
KlantContactCentrum (KCC). Om deze groei het hoofd te bieden en te blijven binnen de door ons 
vastgestelde prestatienormen voor telefoonbeantwoording is extra personele inzet nodig van 1,5 fte. 
Financieel vertaald is dit 80.000 euro.

3. Autonome ontwikkelingen Participatie

In tegenstelling tot voorgaande jaren zien we een lichte daling van het aantal bijstandsgerechtigden. 
We zien met name een positieve beweging in het segment ‘jobready’. Dat zijn de mensen die goed 
bemiddelbaar zijn omdat wat zij bieden matcht met wat bedrijven/organisaties vragen. De 
bijstandsgerechtigden in de andere segmenten komen moeilijker aan werk. Op hen moet meer 
geïnvesteerd worden om hen aan een baan te helpen. We hebben eind 2018 alle 
bijstandsgerechtigden (circa 1.800) beoordeeld om te kunnen bepalen welke begeleiding en 
maatregelen nodig zijn om ze goed bemiddelbaar te houden of maken.  Hiermee rekening houdend 
hebben we per segment  bepaald hoeveel clienten een klantmanager effectief kan begeleiden. Deze 
zogeheten caseload is de basis waarop we hebben vastgesteld hoeveel formatie nodig is om te 
zorgen dat we het landelijke gemiddelde van de uitstroom gaan volgen. In de caseload zijn de te 
verwachten 144 extra clienten in 2020 inbegrepen. Op dit moment hebben we 23,3 fte (BAR-breed) 
voor deze taak in dienst. We hebben 7 fte extra nodig. Dit is omgerekend in geld 500.000 euro.

4. Verankeren transformatie en structuur

Inwoners zoveel mogelijk zelfredzaam maken, optimaal gebruik laten maken van hun eigen 
mogelijkheden, hen coachen in maatschappelijke participatie, maatwerk leveren in zorg die toch 
(aanvullend) nodig blijkt, samenhang brengen in de aanpak van meervoudige problemen waarmee 
een groeiende groep clienten te maken heeft; een hierop gerichte werkwijze kost inspanning, tijd, 
begeleiding en afstemming. We noemen deze veranderslag in werkwijze de "transformatie". Naast het 
werk wat de al genoemde autonome ontwikkelingen met zich meebrengen, is de beschikbaarheid van 
een organisatiestructuur en -cultuur essentieel die deze transformatie ondersteunen. In de 
transformatie wordt nadrukkelijk de integraliteit gezocht tussen het sociaal domein (Wmo, Jeugd en 
Participatie) met de andere werkvelden zoals sport, welzijn, maatschappelijke zaken. Daarnaast wordt 
in het domein met een groeiend aantal zorginstellingen samengewerkt om tot zorg te komen die past 
bij de behoefte van elke afzonderlijke client. Dit vraagt om veel coordinatie en afstemming. Met de 
incidentele middelen, die u eerder beschikbaar hebt gesteld, is een werkorganisatie ingericht die aan 
de nieuwe eisen voldoet. De voornaamste verbeteringen van de nieuwe vorm van de 
organisatiestructuur zit in de aansturing en de aansluiting van de diverse beleidsvelden op de 
uitvoering. De sturing van de werkorganisatie wordt nu gedaan door 3 managers met daaronder 13 
teamleiders. De teamleiders zijn leidinggevenden die 50% van de tijd een rol van meewerkend 
voorman vervullen en 50% van de tijd hun team begeleiden. Van de 13 teamleiders hebben we 10 
functies kunnen dekken uit het huidige loonkostenbudget. Voor 3 functies is extra budget nodig. Voor 
de tijd die teamleidersj aan het begeleiden van hun team besteden om de transformatie voor elkaar te 
krijgen is budget nodig om het uitvoerende werk, dat zij hierdoor laten liggen, te doen. Tot slot willen 
we de transformatie en integraal werken naar de toekomst toe verankeren. Dit betekent een andere 
manier van werken, meer gericht op samenwerking met de inwoners en onze maatschappelijke 
partners. Waarbij de focus ligt op de integraliteit met de werkvelden maatschappelijke zaken, welzijn 
en sport. De genoemde budgettaire gevolgen zijn in de berekeningen betrokken.

Overleg gevoerd met
Portefeuillehouder, Colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Kanttekeningen
1. De autonome ontwikkelingen kunnen fluctueren.



De afgelopen jaren is een toename te zien in het klantenbestand van de wmo, participatie en jeugd. 
Dit voorstel is gebaseerd op de aantallen van 2018. Het beleid is erop gericht de toename aan te 
kunnen en te dempen.

2. Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie

Het benodigd budget is berekend op hetgeen nu bekend is. Conform financiële afspraken met de BAR 
organisatie vindt verrekening plaats op basis van nacalculatie en dus op basis van werkelijk gebruik. 
Zodoende betaald u uitsluitend voor hetgeen u werkelijk nodig gehad heeft. Dit geldt voor alle 
onderdelen van de autonome ontwikkelingen.

Uitvoering/vervolgstappen
n.v.t.

Financiële informatie
In totaal is 1,8 miljoen euro extra budget nodig van de 3 gemeenten. Voor het bepalen van de inleg 
per gemeenten hebben we het uitgangspunt van de BAR-organisatie gehanteerd. Op de  niet aan 
uitvoering gerelateerde organisatiekosten, is de 2-1-2 verdeling toepasbaar. De overige onderdelen 
zijn verdeeld op basis van percentage daadwerkelijk gebruik. Bij de berekening van participatie zijn 
ook de aantallen van Delta verwerkt. Conform de systematiek van de BAR-organisatie vindt de 
daadwerkelijke afrekening plaats op basis van nacalculatie. In het onderstaand overzicht staat de 
verdeling van dit moment weergegeven.

 

 

Communicatie/participatie na besluitvorming
n.v.t.

Bijlagen
1. Bijlage 1-AW.docx
2. Presentatie “structureel benodigd budget sociaal domein”.


