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SOCIAAL DOMEIN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Resumé
Het resumé is vastgesteld.
Conformstukken
De conformstukken zijn vastgesteld. Wethouder Hoelscher wil het project van Vindplaatsgericht
werken bespreken.
Vindplaatsgericht werken
Gemeenten willen de preventie van jeugdhulp versterken door meer vindplaatsgericht te werken. Dit
betekent dat gemeenten de signalering van jeugdhulpproblemen en lichte ondersteuning zoveel
mogelijk op of dichtbij vindplaatsen willen organiseren, zoals bijvoorbeeld scholen. Binnen het
transformatieplan jeugd is afgesproken vindplaatsgericht werken verder uit te rollen. Het
projectplan vindplaatsgericht werken gaat hierover. Binnen het project wordt voorgesteld om op
basis van een kort onderzoek te verkennen op welke vindplaatsen het nodig is om signalering verder
te versterken en het nodig is om concrete initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op preventie of
lichte ondersteuning.
De gemeente Huizen geeft aan niet deel te nemen aan de onderzoeksfase van het project omdat
Huizen al eerder een soortgelijk onderzoek onder scholen heeft uitgevoerd. Vanaf de pilotfase doet
Huizen mee aan het project.
Kostenontwikkeling sociaal domein
De wethouders bespreken de kostenontwikkeling sociaal domein:
- Het portefeuillehoudersoverleg verzoekt om de volgende onderwerpen nader uit te werken.
Dit zijn onderwerpen waar in potentie financieel winst te behalen is:
a. Meer investeren in omklap van begeleiding naar dagbesteding.
b. Meer investeren in omklap van beschermd wonen naar thuis wonen.
c. Toegang:
 Herindiceren en scherper toewijzen
 Kostenbewustzijn onder consulenten vergroten
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 Casusoverleg
d. Het mogelijk maken van een verschuiving van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Nu maken naar verwachting relatief veel
inwoners gebruik van Wmo ondersteuning terwijl zij aanspraak kunnen maken op Wlz
hulp/Wlz hulp beter zou passen.
e. De verschuiving maken van (geïndiceerde) indivdiuele begeleiding individueel naar
groepsbegeleiding.
f. De verschuiving maken van dagbesteding naar werk/het hebben van een baan (evt. met
begeleiding).
a. Meer investeren in verwijzing door huisarts en onderzoeken hoe het C&A team hiervoor
ingezet kan worden.
b. De verschuiving van begeleiding op grond van de Jeugdwet naar begeleiding op grond
van de Wmo realiseren. Dezelfde hulp is onder de Jeugdwet duurder dan Wmo hulp.
c. De reikwijdte van jeugdhulp ter discussie stellen/afbakenen.
d. Tussenvormen van jeugdhulp (tussen licht en zwaar) ontwikkelen.
Na het zomerreces wordt ambtelijk gestart met de uitwerking van bovenstaande punten. De
eerste voorstellen hierover volgen in het vierde kwartaal van 2019.
Het portefeuillehouderoverleg wenst de cijfers ook op lokaal niveau te ontvangen.
Toegezegd is de lokale cijfers op uiterlijk 14 juli beschikbaar te stellen. Dit is inmiddels
gedaan.
Het portefeuillehoudersoverleg geeft aan te willen dat er een (nadere) data-analyse volgt op
de onderwerpen waarover ambtelijk is geadviseerd een verdiepingsslag te maken.
Tevens geeft het portefeuillehoudersoverleg te willen dat dergelijke analyses meer
structureel worden uitgevoerd. Zodat colleges beter pro-actief kunnen sturen op
ontwikkelingen.
Een aantal portefeuillehouders geeft aan een dergelijke presentatie voor
gemeenteraden/raadscommissies te wensen. De Regio voorziet hier graag in. Saloua
Chaara en Wendy van Neer zijn hiervoor contactpersonen.
Verder heeft het portefeuillehoudersoverleg gesproken over de declaratietermijnen bij
aanbieders. Wanneer aanbieders te laat declareren, wil het portefeuillehoudersoverleg dat
hierop wordt gehandhaafd conform het proces dat geschetst is in het voorstel ‘Handhaving
declaratiegedrag aanbieders’. De wethouders stemmen in met het voortel ‘Handhaving
declaratiegedrag aanbieders’ en het daarin beschreven proces.

Inkoop sociaal domein
Op basis van bijgevoegde presentatie wordt de inkoop sociaal domein besproken/geëvalueerd. De
komende periode wordt er binnen het Portefeuillehoudersoverleg vaker gesproken over de inkoop,
omdat in 2020 veel inkooptrajecten van start gaan. Het Portefeuillehoudersoverleg geeft aan dat de
uitgangspunten voor de inkoop in principe nog steeds van toepassing zijn. Wel geeft het
Portefeuillehoudersoverleg het volgende mee:
Per voorziening moet worden afgewogen hoe zwaar bepaalde uitgangspunten wegen. Het
is niet one size fits all.
Dit betekent ook dat per voorzienig moet worden bezien of een inkooprelatie de geëigende
manier is om het beste resultaat voor inwoners te bereiken. In de voorbereiding van een
eventueel nieuw inkooptraject moeten de uitgangspunten voor de voorziening en de
alternatieven op inkoop uitgewerkt worden. Op basis hiervan besluit het
portefeuillehoudersoverleg of en zo ja op basis van welke uitgangspunten de inkoop
plaatsvindt.
Het aantal aanbieders dat een voorziening levert moet – waar van toepassing- worden
teruggebracht.
Er moet worden geinvesteer in duurzame relaties. Bijvoorbeeld door contracten voor
onbepaalde tijd.
Er moet meer ruimte zijn voor partijen om zich op inhoud te onderscheiden. Nu moeten alle
aanbieders nagenoeg hetzelfde kunnen. Dit brengt een negatieve concurrentieprikkel met
zich mee.
Partnership is in de relatie met aanbieders zeer belangrijk.
Waar mogelijk moeten voorzieningen meer worden geïntegreerd, zodat aanbieders meer
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‘all-round’ werken.
De discussie over inkoop moet in een bredere discussie over het zorglandschap geplaatst
worden. Hebben we voor problemen van onze inwoners het juiste aanbod? Sluiten preventie
en geïndiceerde hulp voldoende op elkaar aan? Voor welke voorzieningen zijn lichte
alternatieven in de wijken mogelijk? Hoe zorgen we ervoor dat stappen in de keten niet
worden overgedaan en hoe zorgen we voor een optimale overdracht tussen partijen in de
keten? Hoe wordt er op de keten gestuurd? In het najaar van 2019 wordt de discussie over
het verbinden en verbeteren van het zorglandschap gevoerd.

Bescherming en opvang
Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft de Regio verzocht om in de begroting
Bescherming & Opvang op zoek te gaan naar financiële ruimte om toekomstige initiatieven uit te
dekken. Deze exercitie is uitgevoerd waardoor er financiële ruimte is gevonden. Deze ruimte is
ontstaan door prioriteiten aan te brengen in de initiatieven die uit de begroting Bescherming en
Opvang worden gedekt en door correcties in de begroting aan te brengen. Daarnaast is er sprake
van het beschikbaar komen van loon- en prijscompensatie binnen de rijksuitkering beschermd
wonen met een omvang van €491.000 per jaar vanaf 2019. Tenslotte wordt in 2019 incidenteel
€25.000 beschikbaar gesteld vanuit landelijke middelen voor een projectleider versnellingsplan
bescherming en opvang.
Nu ligt er een aantal voorstellen met financiële consequenties voor. Deze voorstellen zouden ook
worden gedaan als bovengenoemde ruimte niet gecreëerd was en als er geen sprake was van extra
middelen voor de loon- en prijscompensatie. Het betreft de volgende voorstellen:
1. Het voorstel om het versnellingsplan ambulantisering bescherming en opvang te
bekostigen. Met het versnellingsplan beogen gemeenten het mogelijk te maken dat
inwoners zelfstandig wonen en niet instromen in Beschermd wonen en sneller uitstromen
uit Beschermd wonen. Voor de realisatie van het versnellingsplan Bescherming & Opvang is
incidenteel €248.000 benodigd en structureel €300.000
2. Het voorstel om een BOA maatschappelijke opvang te bekostigen. Van oudsher wordt op
werkdagen iedere ochtend een BOA succesvol ingezet in en rondom de Maatschappelijke
Opvang om de veiligheid te bewaren. Momenteel wordt deze inzet nog steeds betaald door
de gemeente Hilversum. De veiligheid in en rondom de opvang is echter een regionale taak
en daarmee komen de kosten voor de BOA logischerwijs voor de rekening van alle
gemeenten. Het gaat om een bedrag van structureel €56.000 per jaar.
3. Het voorstel om de capaciteit van Veilig Thuis uit te breiden. Met name wegens de
invoering van de Verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld is er een
grote toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis. Daar waar de begroting een
stijging van 7% voorspelde, is de daadwerkelijke stijging 25%-30%. Tevens doen
organisaties waar de Meldcode voor geldt een groot beroep op Veilig Thuis om de
Meldcode uit te rollen. Dit leidt tot noodzaak om de capaciteit bij Veilig Thuis uit te breiden.
Daarom wordt gemeenten verzocht om € 180.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding
van capaciteit bij Veilig Thuis.
4. Het voorstel om tandheelkundige en voetzorg dak- en thuislozen te financieren. Sinds 1
september 2018 levert de GGD in de maatschappelijke opvang sociaal-medische zorg voor
dak- en thuislozen. Zij lopen ertegen aan dat veel van de dak- en thuislozen die daar
verblijven serieuze mondproblemen hebben. De dekking van de kosten voor de benodigde
tandheelkundige zorg is een probleem. Een soortgelijk verhaal geldt voor ‘voetzorg’. Het
idee is om voor deze noodzakelijke, maar in de regel niet vanuit de basisverzekering
vergoede zorg een voorziening te creëren van in eerste instantie €10.000 voor het dekken
van rekeningen van tandartsen en pedicures, met de nadrukkelijke kanttekening dat
vergoeding alleen plaatsvindt als er geen sprake is van een voorliggende voorziening, echt
als laatste redmiddel dus. Gestart wordt met een pilot van een jaar, die in geval van succes
kan worden gecontinueerd.
5. Het voorstel om een campagne mensenhandel te bekostigen. Er wordt voorgesteld een
campagne te houden over mensenhandel om het bewustzijn te vergroten en daarmee
mensenhandel eerder te kunnen signaleren. De campagne wordt begroot op €29.000. Dit
betekent een incidentele claim van €29.000.
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Afspraken
1. Het Portefeuillehoudersoverleg gaat akkoord met het creëren van incidentele ruimte van
€252.000 en structurele ruimte van €58.000 in de begroting Bescherming en Opvang zoals
beschreven in het verzamelvoorstel ‘Bijstelling begroting Bescherming en Opvang’. Deze
middelen moeten worden ingezet om toekomstige financiële claims die binnen de kaders
van Bescherming en Opvang vallen, mee te financieren.
2. Het portefeuillehoudersoverleg keurt de volgende structurele claims voor de duur van een
jaar goed:
 Capaciteit Veilig Thuis
 Tandheelkundige en voetzorg voor dak- en thuislozen GGD
 BOA maatschappelijke opvang
3. Na de zomer (in september of oktober) moeten de structurele voorstellen opnieuw worden
geagendeerd en worden bezien in een integrale discussie over de begroting B&O, waar ook
lokale claims die voortkomen uit het beleidsplan bescherming en opvang worden
meegenomen. Tijdens deze behandeling wordt een besluit genomen over een eventuele
structurele dekking van de claims zoals genoemd onder 2.
4. Structurele claims die voortkomen uit het voorstel ‘Bijstelling begroting Bescherming en
Opvang’ worden meegenomen bij de integrale behandeling van de begroting Bescherming
en Opvang. Zie hierboven.
5. De incidentele claim voor de campagne mensenhandel is akkoord.
Rondvraag
1. Wethouder Hendriks en wethouder Hoelscher verzoeken om tijdens het PFHO van
september stichting Refine uit te nodigen. Refine BV richt zich op cliënten met een licht
verstandelijke beperking (LVG/LVB), en biedt zorg vanuit kleinschalige woonlocaties.
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