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Voorwoord
Veel gemeenten worstelen zelfs vijf jaar na de decentralisatie met de uitgaven in het sociaal domein. Het is
onmiskenbaar dat het sociaal domein een groot beslag legt op de middelen van gemeenten. We zien dat verhoogde uitgaven voor het sociaal domein vaak een korte tijdshorizon hebben, waardoor ze investeringen op de
langere termijn verdringen. Hiermee ontstaat er een spanningsveld tussen het behartigen van belangen voor
de meest kwetsbare inwoners en het organiseren van voorzieningen voor alle inwoners. Een groot deel van de
gemeenten heeft een substantieel deel van de reserves, zowel die van het sociaal domein als de algemene
reserves, ingezet om tekorten op te vangen. Investeren in de echte transformatie raakt op de achtergrond,
doordat de focus nu voornamelijk ligt op bezuinigen in plaats van investeren.
Gemeenten verschillen uiteraard van elkaar, bijvoorbeeld qua omvang, stedelijkheid of uitgavenpatroon. Toch
zien we als grote deler dat sturing door gemeenten vaak beperkt is. Het samenspel tussen bestuur, uitvoering
en toegang kan beter: er is vaak een gat tussen visie en uitvoering. Ook is het gebruik van data om te sturen en
de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het sociaal domein zeer minimaal. Daarbij hebben
gemeenten soms de reflex om alles lokaal te willen oplossen, zodra de tekorten oplopen of er onenigheid is.
Met name bij kleine gemeenten zien we juist dat een bundeling van krachten de positie kan versterken.
Het is duidelijk dat het macrobudget ontoereikend is. Gemeenten hebben ook last van onduidelijkheid en
onzekerheid over de beschikbaarheid van toekomstige middelen. Wij zien echter dat geld niet de enige oplossing is voor dit complexe vraagstuk. Door (ontwikkelingen in) wetgeving hebben gemeenten wel de financierende rol, maar niet altijd een beslissende rol rondom het bieden van hulp en ondersteuning. Dit maakt dat zij
hier beperkt of niet op kunnen sturen.
Tot eind 2021 volgen nog visitatietrajecten bij verschillende gemeenten. Hierbij blijven we als Visitatiecommissie kritisch op zowel de sturing van gemeenten, als op de mogelijkheden die gemeenten daarvoor krijgen. In
deze rapportage benoemen wij bevindingen waar gemeenten mee aan de slag moeten, maar ook systeemvraagstukken waar het Rijk meer verantwoordelijkheid in moet nemen. Al met al een kritische reflectie op de
huidige stand van zaken van de financiële situatie van het sociaal domein. Ik hoop dat u deze tussentijdse rapportage met interesse zult lezen.

Marjanne Sint
Voorzitter Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein
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Achtergrond en leeswijzer
Sinds mei 2019 bezoekt de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein gemeenten die worstelen met het krijgen en houden van grip op de uitgaven in het sociaal domein. We komen door het hele land
1
en spreken met burgemeesters, wethouders en ambtenaren. Hierbij zien we dat gemeenten actief zijn in het
verder ontwikkelen van de stelsels die lokaal zijn ontstaan. Er wordt veel gedaan om hulp en ondersteuning op
een passend niveau te bieden.
Na de decentralisatie en alle ontwikkelingen die dat met zich mee bracht, is er anno 2020 ook voor gemeenten
ruimte om aandacht te geven aan de transformatie. Dat is ook nodig, gegeven de inhoudelijke en financiële uitdagingen. Zonder uitzondering ziet de Visitatiecommissie de worsteling van gemeenten om meer grip te krijgen. Gemeenten hebben overschrijdingen op hun begroting, soms oplopend tot 25% van het beschikbare
budget. Dat is mede veroorzaakt door de forse korting die het Rijk heeft toegepast op het budget voor originele taken in het sociaal domein. Dit maakt het lastig om alle ambities te verwezenlijken en om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen. We ervaren de bevlogenheid van gemeenten waarbij het vraagstuk van inhoudelijke vernieuwing samengaat met het vinden van grip en het wegwerken van overschrijdingen.
Gemeenten, regio’s, (zorg)aanbieders en inwoners staan samen met het Rijk voor een grote opgave als het gaat
om een financieel houdbaar sociaal domein. De impact van de COVID-19 pandemie vergroot deze zorgen, dat
zal ook in komende visitatietrajecten blijken. De Visitatiecommissie kan zich voorstellen dat deze pandemie een
grote impact heeft op gemeenten, ook breder dan in het sociaal domein. Daarbij verwacht zij dat vooral bij
gemeenten met een mindere mate van grip, de gevolgen van de coronacrisis groot kunnen zijn. De effecten
van de coronacrisis laten we in deze rapportage buiten beschouwing. We beschrijven namelijk de bevindingen
uit de vijftien visitaties, waarvan er maar één visitatie tijdens de intelligente lockdown plaatsvond.
In de vorige twee rapportages, één na vijf trajecten en één na tien trajecten, heeft de Visitatiecommissie verschillende onderwerpen aangestipt die samenhangen met grip in het sociaal domein. In deze rapportages zijn
we ingegaan op het belang van het werken vanuit een visie en leidende principes, de concretisering naar indicatoren, de monitoring van de voortgang in de dagelijkse praktijk, het maken van keuzes in tijden van schaarste,
de samenwerking tussen gemeenten, de grip op de toegang en de zakelijk opstelling naar aanbieders. De rapportage die nu voor u ligt, is ten opzichte van de eerdere rapportages op een iets andere manier vormgegeven:
we benoemen verschillende veelvoorkomende thema’s en illustreren deze met enkele casussen. In de drie
hoofstukken worden de volgende zaken behandeld:
• Algemeen beeld van de mate van grip en sturing (hoofdstuk 1)
• Veelvoorkomende thema’s van problematiek, met bijbehorende casussen (hoofdstuk 2)
• Systeemvraagstukken die samenhangen met het krijgen en houden van grip (hoofdstuk 3)
De Visitatiecommissie wordt in haar werk ondersteund door een panel van experts. Hierin zitten vertegenwoordigers van collega-gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Movisie en Divosa en enkele onderzoeksen adviesbureaus. Deze experts worden geraadpleegd voor het delen van hun inzichten en reflectie. Hoewel de
mening van de experts zwaar meeweegt in het proces, representeert deze tussenrapportage van de Visitatiecommissie niet per se of altijd het standpunt van betrokken experts.
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De volgende gemeenten hebben inmiddels een visitatietraject doorlopen of zijn in afwachting van de eindrapportage (in volgorde van
bezoeken): Vlissingen, Houten, Elburg, Beesel, Steenwijkerland, Twenterand, Arnhem, Montferland, Oirschot, Krimpen aan den IJssel,
Oldambt, Leudal, Sluis, West Betuwe en ’s-Hertogenbosch.
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Ook deze derde tussenrapportage van de Visitatiecommissie is openbaar. Daarnaast publiceren gemeenten
vaak hun eigen rapporten en verneemt de Visitatiecommissie dat de herkenbaarheid voor andere gemeenten groot is. Het werk van de Visitatiecommissie heeft impact op zowel het samenspel tussen college, raad
en ambtelijk apparaat, als op de regionale samenwerking. De Visitatiecommissie zal nog tot eind 2021 actief
blijven, waarin ze nog vijftien gemeenten zal bezoeken en visitaties kan uitvoeren. Het aantal aanmeldingen
van gemeenten ligt met bijna honderd nog altijd ruim boven het aantal mogelijke bezoeken. Enerzijds is het
goed om te zien dat er met de Visitatiecommissie in een behoefte wordt voorzien. Anderzijds betekent het
hoge aantal aanmeldingen ook dat we het grootste deel van de aangemelde gemeenten niet kunnen bezoeken. Bij het selectieproces wordt rekening gehouden met zowel het inhoudelijke vraagstuk van de
gemeente, als met de omvang, geografie, spreiding, etc.
Op advies van de Visitatiecommissie zijn de VNG en partnerorganisaties een kennisnetwerk gestart met een
aanvullend en wellicht doorlopend ondersteuningsaanbod. Op www.vng.nl/visitatiecommissie staat meer
informatie.
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1		 Algemeen beeld van de mate
van grip en sturing
De Visitatiecommissie kijkt bij haar visitaties naar de sturing op transformatie en de uitgaven van gemeenten in
het sociaal domein. Daarnaast adviseren we hoe betreffende gemeenten de gewenste grip kunnen vergroten.
Via de geselecteerde gemeenten krijgen we zo ook een doorkijk naar de omliggende gemeenten waarmee
wordt samengewerkt. Tegelijkertijd is het beeld dat uit de visitatietrajecten komt, door de selectiebias nooit
representatief voor alle 355 gemeenten.

Gat tussen visie en stuurinformatie veelal merkbaar
Uit de visitatietrajecten is naar voren gekomen dat gemeenten vaak worstelen met het gat tussen visie en de
stuurinformatie. Sturen op resultaat is veelal uitdagend. Dit zit enerzijds in het feit dat de visie vaak niet is vertaald naar de logische indicatoren waarmee evaluatie en leren vorm krijgen. Dit betreft bijvoorbeeld specifiek
inzicht dat wordt verzameld om de beoogde stelselinrichting en transformatiebeweging te monitoren. Anderzijds merkt de Visitatiecommissie dat inzicht of data missen of dat de dataverzameling er lang niet altijd op is
gericht om ook te voorzien in tijdige stuurinformatie. Als inzicht wel aanwezig is, is dat nog geen garantie dat
andere keuzes mogelijk of gewenst zijn. Het voorkomt wel verrassingen en het is essentieel om inzicht te hebben voordat je kunt duiden, evalueren en waar mogelijk sturen.

Een goed startpunt voor gemeenten is de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Daarbij kunnen
gemeenten terugkijkend een globaal beeld krijgen van hun situatie in het sociaal domein en dat ook vergelijken met andere gemeenten. Deze monitor helpt gemeenten bij het verkrijgen van inzicht op een algemeen
niveau voor enkele indicatoren. Hoewel inzichten in de GMSD voor een deel volgen uit een eigen aanlevering (Wmo-2015 en financiën Iv3), wordt veel informatie gecombineerd aangeboden. Vanuit het CBS wordt er
ook buiten GMSD veel data voor beleidsinformatie beschikbaar gesteld. Ook de vergelijking van financiële
Iv3-cijfers zijn een bron van informatie via het CBS. Het blijkt dat niet alle gemeenten in de praktijk gebruik
maken van deze bronnen van informatie.

Naast de openbare bronnen is het zinvol dat gemeenten zelf hun informatie verzamelen, al dan niet gebaseerd
op het berichtenverkeer en facturenadministratie. Daarbij is het essentieel dat de gemeenten data naar inzicht
vertalen, gebaseerd op de karakteristieken van bijvoorbeeld het reguliere niveau van uitnutting in beschikkingen (verzilvering van de verplichtingen). Over dit belang is in eerdere tussenrapportages ook geschreven, maar
dit blijft een terugkerend punt. Een belangrijk extra aandachtspunt is de mate waarin ook aannames over de
toekomst worden gedaan. Niet alleen over de veronderstelde trends en effecten van transformatie, maar ook
over wijzigingen die volgen uit onderzoek en beleid op Rijksniveau. Dit betreft bijvoorbeeld wijzigingen in de
hoogte van de algemene uitkeringen, taken in het sociaal domein en (eenmalige) aanvullingen van budgetten.
Er ontbreekt vaak een onderbouwde inschatting van kosten en baten en daarmee een prognose om deze verwachtingen actief in te schatten en te volgen. Er is vaak geen relatie tussen wat geleverd kan worden in aantallen en de bedragen in de reguliere begroting.

Bewustzijn van gemeenten rondom budgetten sociaal domein
Een ander punt dat vaak naar voren komt tijdens visitaties is de mate waarin gemeenten zich bewust zijn van de
budgetten die omgaan in het sociaal domein. Dit is eigenlijk voor alle gemeenten essentieel, omdat het sociaal
domein vaak ruim 40% van de totale uitgaven betreft. Het beschikbare budget van gemeenten is dikwijls niet
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toereikend om alle plannen uit te voeren. Dit leidt dan vaak tot een groter beroep op financiële middelen uit de
totale gemeentebegroting. Daardoor moeten gemeenten kiezen of zij investeringen doen in voorzieningen
voor alle inwoners of juist gericht geld uitgeven aan kwetsbare inwoners.
Met deze keuze verschuift de focus steeds meer naar de operationele uitvoering, waarmee het strategisch en
structureel investeren in het stelsel lastiger wordt. Draagvlak voor bijvoorbeeld primaire preventie2 komt onder
druk, omdat de resultaten van een dergelijke investering zich pas op de lange termijn uitbetalen en op de korte
termijn dus financieel minder aantrekkelijk zijn. Daarnaast is het op de lange termijn vaak lastig om te bepalen
of bepaalde veranderingen een direct gevolg zijn van bepaalde preventiemaatregelen. Dit heeft weer tot
gevolg dat het steeds lastiger wordt om de toekomstige uitgaven juist terug te brengen. Dit lijkt een vicieuze
cirkel die doorbroken moet worden.
Het macrobudget dat beschikbaar is gesteld aan gemeenten, is niet toereikend om alle ambities in het sociaal
domein te verwezenlijken. Daarom moeten gemeenten keuzes maken die direct raken aan het vraagstuk van
schaarste. Daarvoor zijn bestuurlijke keuzes en uitspraken nodig. Vervolgens helpen duidelijke doelstellingen
(KPI’s) om meetbaar te maken of de vraagprognoses correct zijn, of het goedgekeurde beleid wordt uitgevoerd,
en hoe effectief het gevoerde beleid is. De Visitatiecommissie ziet dat de meeste gemeenten op al deze onderdelen stappen moeten zetten en durft daarom de uitspraak te doen dat ‘meer geld’ zeker niet de enige weg
vooruit is.

Onduidelijkheid verdeelmodellen laat gemeenten in onzekerheid
Ten slotte is een vaak terugkerend punt dat er bij gemeenten onzekerheid heerst over het toekomstige verdeelmodel. In maart 2019 is een onderzoek gestart dat uiteindelijk als gevolg zal hebben dat de verdeling van de
gelden voor het sociaal domein in het gemeentefonds wordt aangepast. Het plan was dat dit onderzoek in
januari 2020 opgeleverd zou worden, samen met de herijking van overige delen in het gemeentefonds. Daarmee zouden gemeenten in de meicirculaire van 2020 meer duidelijkheid over hun financiële situatie 2021 krijgen. In februari 2020 werd echter besloten dat de herijking met een jaar uitgesteld zou worden tot 2022. De uitkomsten van de modellen zullen naar verwachting in de decembercirculaire van 2020 worden bekendgemaakt.
Ondertussen wordt ook het macrokader Jeugd onderzocht, waarbij onderzoek zich richt op de vraag welke
middelen structureel nodig zijn, en welke maatregelen eventueel nog genomen kunnen worden om de kosten
te verlagen. Uitkomsten worden eind 2020 verwacht. Het is alleen niet duidelijk of de uitkomsten ook snel leiden tot het bijstellen van het macrokader. Veel gemeenten zitten met de vraag hoe zij al eerder in de meerjarenbegrotingen rekening kunnen houden met de financiële gevolgen die het bijstellen van het macrokader
teweegbrengt.

2

Met primaire preventie probeer je bepaalde problemen die ontstaan bij (nog) niet hulpbehoevende inwoners te voorkomen. Je zet dan in
op algemeen beschermende factoren, zoals het versterken van sociale netwerken. De resultaten van zo’n investering betalen zich pas op
de langere termijn uit en het is ook lastig te bepalen of resultaten een direct gevolg zijn van die preventieve maatregelen. Dat is minder het
geval bij secundaire preventie: die vorm van preventie speelt in situaties waar al signalen en risicofactoren aanwezig zijn. Zorg dat je veelvoorkomende problematiek (in wijken) en de belangrijke risicogroepen in beeld krijgt, waarvan je weet dat adequaat interveniëren nodig is
om erger te voorkomen. Bij dit niveau van preventie is de relatie tussen de inzet en het resultaat beter te leggen, ook op kortere termijn.
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2		 Veelvoorkomende thema’s
van problematiek met
bijbehorende casussen
In deze rapportage hebben we een aantal thema’s met bijbehorende casussen belicht, ter lering voor gemeenten met vergelijkbare problematiek. Deze thema’s zijn afkomstig uit de afgelopen vijftien trajecten van de Visitatiecommissie.

Samenspel tussen bestuur, toegang en uitvoering verdient aandacht
Een belangrijk aspect voor het slagen van beleid in het sociaal domein is een succesvol samenspel tussen het
bestuur, de toegangsorganisatie en de uitvoeringsorganisatie van de gemeente. In dit samenspel zijn ook de
relaties op de verschillende niveaus van groot belang. Ten eerste is een goede relatie tussen de bestuurders
essentieel. Daarnaast moeten ambtenaren de ruimte krijgen om regels te interpreteren en werkt het juist goed
om binnen een duidelijk beleidskader te werken. Waar de zorgvraagstukken eerder nog een vraagstuk waren
voor enkele van de wethouders, heeft het sociaal domein een grote impact op de gehele gemeentebegroting
en ambities van het college. Dit maakt dat het onderwerp regelmatig geagendeerd staat bij de raad en dat de
dynamiek van de afwegingen en inhoudelijke discussies verschuift. Er is daarbij vaker aandacht nodig voor eerder gemaakte keuzes. Het is belangrijk om raad en college mee te nemen in de afwegingen en actualiteit,
mede omdat het onderwerp vaak nog onvoldoende bekend is.
Bij verschillende bezochte gemeenten stelde de Visitatiecommissie vast dat de visie op het sociaal domein weinig recent was, soms openlijk achterhaald maar nooit herroepen, of in sommige gevallen niet doorleefd, geoperationaliseerd of maatschappelijk getoetst. Hierdoor ontbrak het aan een scherpe opdracht met leidende principes. De verschillende opdrachten vanuit het bestuur kenden mede hierdoor weinig onderlinge samenhang en
keuzes werden niet genomen op basis van één langetermijnperspectief. Samen een stip op de horizon bepalen,
is essentieel voor dergelijke gemeenten. Daarbij moet het uitgangspunt zijn om onderling vertrouwen en verbinding tussen de raad, college en het ambtelijk apparaat te creëren. Dat kan alleen slagen als er goede afspraken worden gemaakt, als die worden nagekomen, en als afwijkingen tijdig worden besproken.

Kostenbewustzijn toegang
In de meeste regio’s is de individuele gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van de toegang op lokaal
niveau. Dat maakt dat de toegang bij veel gemeenten op een andere manier georganiseerd is. Ook zijn er
hybride vormen waarin de gemeente op diverse manieren bereikbaar is. Zo is er een model van toegang waarbij de toegangspoorten (denk aan een fysiek loket, digitaal, etc.) enkel als verwijsloket fungeren. Ook bestaat er
een model van toegang waar eenvoudige zorgvragen worden beantwoord met aanbod van lichte vormen van
hulp en ondersteuning. Verder zijn er gemeenten die hun toegang volledig uitbesteden of onderdeel maken
van het hulpaanbod dat breder vanuit aanbieders kan worden geboden. De gemeentelijke toegang vraagt
inbedding in het lokale stelstel. De visie op het sociaal domein moet richtinggevend zijn voor wat nodig is en
voor hoe de gemeente wil inzetten op zelf- en samenredzaamheid van de samenleving
Daarnaast hebben alle gemeenten te maken met andere wettelijke verwijzers. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen en gecertificeerde instellingen. De verschillen tussen gemeenten zijn opmerkelijk groot en veel gemeenten
vinden het lastig om goed om te gaan met de verschillende verwijsstromen. Hier wordt in de systeemvraagstukken nader op ingegaan.
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Een groot aantal van de gevisiteerde gemeenten gebruikt de toegang om de omvang van de geboden ondersteuning en zorg te kunnen beïnvloeden en lichte ondersteuning te bieden waar mogelijk. Het is daarbij
belangrijk dat gemeenten beseffen dat zij door middel van het organiseren van de toegang invloed hebben op
de geboden hulp en op de kosten die hiermee gemoeid zijn. Het is voor gemeenten essentieel om een strategie te hebben waarbij zij kunnen ingrijpen waar nodig. Door bijvoorbeeld in partnerschap met aanbieders aandacht te geven voor begrenzing, voorkomen ze dat hulp en ondersteuning te lang, te intensief en dus te duur
wordt. Als dit door het inkoopmodel ingewikkeld is, is het van belang dat accountmanagers er een scherpe blik
op hebben. Daarnaast moet de gemeente alle verwijsstromen in beeld brengen en prognoses maken. Zo krijgt
ze inzicht in waar cliënten vandaan komen en wat de meestgestelde hulpvragen zijn.
Een punt dat samenhangt met de organisatie van de toegang, is het kostenbewustzijn van de toegangsmedewerkers. Veel gemeenten geven de instructie om te sturen op tevredenheid, en om de cliënttevredenheid zo
hoog mogelijk te laten zijn. Dit geeft toegangsmedewerkers de ruimte om te zorgen dat ze de best mogelijke
zorg kunnen toewijzen. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de kosten van de verschillende interventies. Dit heeft vaak te maken met hun informatiepositie: toegangsmedewerkers weten niet altijd wat welke
interventie kost en kunnen daardoor niet financieel sturen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet bewust kiezen voor
een goedkoper traject met vergelijkbare effecten. Hierbij speelt mee dat toegangsmedewerkers nog groeien in
hun rol en dat ze vaak liever voor veiligheid/zekerheid kiezen. Dit wordt versterkt door de verantwoordelijkheid
en beroepsregistraties (SKJ/BIG) en door ruimere beschikkingen af te geven om administratieve lasten te voorkomen. Ook mist vaak het inzicht op de totale prestaties in het stelsel. De Visitatiecommissie herhaalt graag de
eerdere uitspraak dat de instructie ‘doe wat nodig is’ aangevuld moet worden met ‘…en doe niet wat niet
nodig is’.
Wanneer er geen richtinggevend beleid tot afschalen en lichtere hulpvormen is, bestaat er vaak minder grip of
mogelijkheid om effectiviteit en efficiency te vergroten. Specialistische hulp is te snel de norm zonder lichtere
ondersteuningsvormen of inzet van bijvoorbeeld een praktijkondersteuner bij de huisarts (POH-Jeugd). De variatie in het toegangsmodel is niet problematisch, mits er consistentie is met de verdere inrichting van het stelsel,
er passend kan worden afgeschaald, preventie vorm krijgt en inwoners gemakkelijk een hulpvraag kunnen stellen. Meestal ontbreekt deze consistentie. De rapportage ‘Basisfuncties voor lokale teams in kaart’3 kan behulpzaam zijn om afwegingen rondom de inrichting van het stelsel te maken.

Een gevisiteerde gemeente die stappen heeft ondernomen in het kostenbewustzijn van haar toegangsmedewerkers, is gemeente Oldambt. Om hun toegangsmedewerkers in de Jeugdhulp te ondersteunen en hen
tegelijk meer kostenbewust te maken, hebben zij ‘de App’ ontwikkeld. De App bevat een overzicht van alle
producten, inclusief de tarieven en gecontracteerde aanbieders. Op deze manier kunnen toegangsmedewerkers de App gebruiken om te zien wat bepaalde behandelingen kosten. Ook kunnen ze zo bewust worden gemaakt van lichtere vormen van hulp die als alternatief kunnen gelden. Daarnaast worden toegangsmedewerkers met de App ondersteund in het proces van ondersteuning: zo weten zij welke hulp en
ondersteuning mogelijk is.

De meest uitgebreide hulpverlening is niet altijd de meest passende hulpverlening
Vrijwel alle gemeenten kampen met een toename in het gebruik van Jeugdhulp en hulp en ondersteuning uit
de Wmo-2015. Het budget van de gemeenten groeit echter niet mee met deze ontwikkeling. Dit betekent dat
de gemeente op een andere manier om moet gaan met de toename van hulpvragen en dat zij de inzet op algemeen toegankelijk en collectief aanbod vergroot. Ook de informele inzet en dat wat inwoners zelf in wijken en
buurten doen in de sociale basis, geeft aangrijpingspunten om zorg en ondersteuning op niveau te houden en
tegelijkertijd de kosten van het totaal binnen de perken te houden.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/30/basisfuncties-voor-lokale-teams-in-kaart-de-route-en-componenten-onder-de-de
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Zorg- en toegangsmedewerkers willen vaak de best mogelijke zorg leveren, maar de gemeente kan beslissen
dat passende ondersteuning niet altijd de meest uitgebreide hoeft te zijn. Bij passende ondersteuning moet de
toegang ook kritisch zijn over de hoeveelheid hulp die een cliënt zou krijgen en wat dit voor andere gevolgen
heeft. Op deze manier kunnen hulpverleners de balans zoeken tussen de hoeveelheid hulpverlening en bijvoorbeeld de kosten die dit met zich meebrengt. Zo kunnen ze dan bijvoorbeeld eerder kiezen voor ‘de zorg waarbij
iemand na ondersteuning weer in staat is om verder te komen en waarbij de cliënttevredenheid een ruime voldoende is’ dan het risico lopen van ‘sobere, minimale zorg’. Op dat laatste wordt soms gestuurd als de financiële nood daar uiteindelijk aanleiding toe geeft.

Een bezochte gemeente die hier de afgelopen jaren actief mee aan de slag is gegaan, is de gemeente
’s-Hertogenbosch. Zij richt haar Zorgbedrijf op zo’n manier in dat zij goede kwaliteit levert wat betreft de outcome indicatoren (zoals cliënttevredenheid) en het aantal klachten. Daarbij is de kwaliteit van hulp en ondersteuning een belangrijke afweging, maar niet altijd de leidende afweging in haar keuzes. Gemeente ’s-Hertogenbosch zorgt ervoor dat in het gesprek met de cliënt wordt aangegeven waarom bepaalde zorg of hulp
(niet) nodig is en of er misschien alternatieven zijn. Zij beoogt op deze manier ook in de toekomst de inwoners die de hulp het hardst nodig hebben, hulp te laten krijgen.

Organisatorische veranderingen en transformatie gaan lastig samen
Verschillende gemeenten maken een herindeling, (ambtelijke) fusie of andere organisatorische verandering
door. Dit geeft het risico dat de focus op de interne organisatie ligt en in mindere mate op inhoudelijke opgaven zoals het sociaal domein. Het is de kunst om de op handen zijnde verandering in dienst te stellen van het
vergroten van de potentie van transformatie in het sociaal domein. Daarbij helpt het juist om in de nieuwe
samenstelling uitgangspunten en visie uit te wisselen en van daaruit te werken aan inrichtingsvraagstukken.

De Visitatiecommissie heeft in 2019 de gemeente West-Betuwe gevisiteerd. Deze gemeente ontstond in
2019 na een herindeling van drie gemeenten. Er zijn daar flinke tekorten ontstaan in het sociaal domein. De
fusie nam namelijk veel capaciteit in beslag en het sociaal domein had de opdracht meegekregen om tot
aan de fusie vooral te zorgen voor de continuïteit van zorg. Dit is grotendeels begrijpelijk: een gemeente kan
niet op alles tegelijk focussen en het is vanzelfsprekend dat een gemeente eerst grip moet hebben op zichzelf, voordat zij de transformatie succesvol kan doorvoeren. Tegelijkertijd ziet de Visitatiecommissie ook dat
genoemde grote organisatorische veranderingen veel energie losmaken en ruimte bieden om een nieuwe
koers uit te zetten.
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3		Systeemvraagstukken
In de twee eerdere tussenrapportages belichtte de Visitatiecommissie verschillende vraagstukken die buiten de
directe beïnvloedingssfeer van de (individuele) gemeenten liggen. Op deze plek willen we die vraagstukken
noemen, vanwege de effecten op de financiële positie van gemeenten en de betaalbaarheid van het sociaal
domein op langere termijn.

Ongewenste rol Wmo-abonnementstarief op groei instroom
In de vorige tussenrapportage stipten we al aan dat een generieke eigen bijdrage via het Wmo-abonnementstarief nadelig is voor gemeenten. Sinds 2019 is het abonnementstarief in de Wmo-2015 ingesteld om een stapeling van eigen betalingen voor zorg en ondersteuning te beperken. Door het abonnementstarief betalen cliënten een vast bedrag per maand, ongeacht de hoeveelheid hulp die zij ontvangen. Gevisiteerde gemeenten
geven zonder uitzondering aan dat het abonnementstarief, en dan met name het wegvallen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, heeft geleid tot meer aanvragen in de Wmo-2015.
Daarnaast heeft het ook geleid tot aanvragen van inwoners die voorheen met eigen middelen bijvoorbeeld
huishoudelijke hulp konden organiseren. Hoewel er monitoringsonderzoeken zijn ingesteld naar de aanzuigende werking en mogelijke compensatie van deze Rijksmaatregel, is de kern ook dat een belangrijk sturingsprincipe uit het lokale stelsel is verdwenen. Het is volgens de Visitatiecommissie evident dat een passende
eigen bijdrage kan helpen om de groei van vraag naar ondersteuning te beperken. De Visitatiecommissie is van
mening dat er een afgewogen eigenbijdrageregeling moet komen, waarin alle inwoners die ondersteuning
nodig hebben naar draagkracht bijdragen.

Verwijsstromen buiten de gemeente om terwijl zij wel financieel verantwoordelijk zijn
Gemeenten doen moeite om het ondersteuningsstelsel te overzien en passend te organiseren. Daarbij is de
toegang tot hulpaanbod een belangrijk element om te kunnen sturen op gepast zorggebruik. Samenwerking
met verwijzers buiten het gemeentelijk domein blijkt in de praktijk belangrijker dan gemeenten in 2015 dachten. Veel instroom naar meer specialistische vormen van Jeugdhulp ontstaat buiten het zicht van de gemeente.
De verhouding tussen de rol van de gemeente en andere wettelijke verwijzers (huisartsen, gecertificeerde
instellingen) wisselt overigens sterk per gemeente: in sommige gemeenten is deze relatie beter onderhouden
dan bij anderen. En hoewel verwijzingen via bijvoorbeeld de huisarts ook heel effectief kunnen zijn, mist het bij
veel gemeenten aan grip op deze verwijsstromen.
De Visitatiecommissie heeft de indruk dat verwijzers die vertrouwen hebben in het lokale team, geneigd zijn de
rol van de gemeente te stimuleren. Echter zijn er ook situaties waarin deze samenwerking erg beperkt is en de
huisarts een primair verwijskanaal blijft. De Visitatiecommissie snapt dat het lastig kan zijn voor de gemeente als
financier om binnen het budget te blijven met de zorgkosten, zonder dat zij invloed heeft op bepaalde kosten.
We vinden het gerechtvaardigd dat de financier (lees: de gemeente) invloed heeft op de geleverde hulp en
ondersteuning door middel van een kan-bepaling. Dit betekent dat de gemeente na verwijzing wel de mogelijkheid krijgt om invloed te hebben op de hulp die iemand krijgt, maar dat ze niet verplicht is die invloed uit te
oefenen. De Visitatiecommissie roept betrokkenen op hierover in gesprek te gaan en een balans te vinden tussen professionaliteit en autonomie van verwijzers enerzijds en grip op de uitgaven anderzijds.

Grote impact van dure casussen op begroting kleine gemeenten
In de eerdere tussenrapportages benoemde de Visitatiecommissie al dat het belangrijk is om ook aandacht te
hebben voor de inwoners of gezinnen voor wie de kosten van hulp en ondersteuning relatief hoog zijn. Door
huishoudens waar enkele tonnen per jaar aan hulp en ondersteuning moet worden geboden, kunnen in met
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name kleinere gemeenten bovengemiddeld snel begrotingsafwijkingen ontstaan. Dit risico is er ook doordat er
sprake kan zijn van een fluctuerende vraag naar ondersteuning door de jaren heen. Vooral voor de kleinere
gemeenten is de fluctuatie van volume in deze gevallen een reëel financieel risico.
Voor de kleine gemeenten is het lastig om dure casussen op te vangen. Het argument dat zij zich hierop zouden
kunnen voorbereiden door er een pot voor op te bouwen, is door de huidige financiële positie van gemeenten
niet realistisch. Momenteel wordt er te veel op solidariteit gestuurd voor deze gemeenten. De Visitatiecommissie adviseert gemeenten om regionaal het gesprek te voeren over waar langdurige en exceptionele kosten buiten analyses en besluiten over beleid kunnen worden gezet. Wanneer blijkt dat een regiogemeente, gecorrigeerd voor praktijkvariatie, op nominaal niveau financieel positief presteert, groeit ook draagvlak om
gezamenlijk exceptionele kosten te dragen.
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Slotwoord
Er ligt een gezamenlijke opgave besloten voor overheden, inwoners en zorgaanbieders om passende ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze opgave zal ook de komende periode uitdagend blijven.
Daarom is het belangrijk en goed dat dit onderwerp van gesprek en actie blijft. Zoals beschreven in de rapportage, hebben zowel gemeenten als het Rijk verschillende aandachtspunten, voordat de gemeenten met partijen optimaal de transformatie weten te organiseren en hiermee het beoogde doel van de decentralisatie
bereiken. De Visitatiecommissie zal haar werkzaamheden continueren, zodat deze aandachtspunten aandacht
blijven krijgen en er perspectief op het einddoel blijft bestaan.
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