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Betreft: Structureel benodigd budget Sociaal Domein

Geachte raadsleden,
Inleiding
In juni 2018 heeft uw raad 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
waarbij integraal werken essentieel is. Dit doen we met het oog op een duurzaam resultaat voor de
inwoner en het (gezins)systeem waar de inwoner deel vanuit maakt. We stellen de inwoner en zijn
vraag centraal. Het is noodzakelijk dat structureel budget wordt toegevoegd aan de BAR-organisatie.
Een raadsvoorstel hierover volgt na het zomerreces. Via deze raadsinformatiebrief brengen wij u vast
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Kernboodschap
In juni 2018 heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel ‘Onze maatschappij, ons domein;
fundament voor onze transformatie!’. Het voorstel betrof een vraag voor incidenteel budget (20182019) om ons doel te bereiken. In het voorstel is aangegeven dat ontwikkelingen in het sociaal domein
gaande zijn en de vraag naar onze dienstverlening de afgelopen jaren is toegenomen, terwijl het
budget voor de 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 afneemt.
Immers de zorgvraag stijgt nog steeds. Het is noodzakelijk dat structureel budget wordt toegevoegd
aan de BAR-organisatie.
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,-, wordt na het zomerreces,
via een raadsvoorstel, aan u voorgelegd.
Toelichting
Onze maatschappij, ons domein; fundament voor onze transformatie!
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 waarbij
integraal 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 gaande
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zijn en de vraag naar onze dienstverlening de afgelopen jaren is toegenomen, terwijl het budget voor
de 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.
Toelichting op extra budget
In het afgelopen jaar hebben we met een deel van het extra budget al relevante stappen kunnen
zetten bijvoorbeeld op het terrein van informatiemanagement. Er is daardoor meer inzicht zodat we
beter kunnen sturen en beter kunnen bepalen hoeveel budget we nodig hebben. In totaal is structureel
1,8 miljoen euro nodig van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.
Het extra budget is nodig voor het structureel versterken van een aantal onderdelen, te weten:
- Autonomen ontwikkelingen WMO;
- Autonome ontwikkelingen Inkomen;
- Autonome ontwikkelingen Participatie;
- Verankeren transformatie en integraliteit;
- Organisatie algemeen.
Consequenties
Verdeling inleg gemeente Albrandswaard.
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 onze BAR-organisatie gehanteerd.
Op het budget waarvan de kosten niet direct aan de uitvoering te relateren zijn, is de 2-1-2 verdeling
toegepast.
De overige onderdelen (autonome ontwikkelingen Wmo, Inkomen en Participatie) zijn verdeeld op
basis van percentage daadwerkelijk gebruik. Conform de systematiek van onze BAR-organisatie vindt
de daadwerkelijke afrekening plaats op basis van nacalculatie.
Op basis van de gehanteerde versleutel bedraagt de extra benodigde inleg voor onze gemeente
404.536 euro.
Vervolg
Na het zomerreces volgt een raadsvoorstel met de inhoudelijke toelichting, waarbij ook wordt
ingegaan op de dekking van de uitgaven in relatie tot de (algemene) uitkering die het Rijk hiervoor
beschikbaar stelt.
Wanneer uw agendacommissie akkoord geeft, willen wij op 16 september 2019 een presentatie geven
over de desbetreffende ontwikkelingen binnen het domein Maatschappij.
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