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Inhoud 



1. Najaar 2019 startnotitie ‘Grip en sturing financiën sociaal domein’ 
Het integraal inzetten van de financiën en het toenemende tekort van 
beschikbare middelen, vraagt om een duidelijke regierol vanuit het programma 
sociaal domein. Hiermee willen we meer grip krijgen op de ontwikkelingen en 
bestedingen, gericht op het behalen van onze doelen (maatschappelijke 
resultaten). Meer financiële sturing is daarbij noodzakelijk.  
 
De startnotitie heeft tot doel:  
- ons individueel, strategisch en integraal budgetbeheer op orde te brengen, 

zodat we meer overzicht en inzicht krijgen en kunnen sturen.  
- richting te geven aan mogelijke acties om de oplopende tekorten terug te 

dringen.  
- om inzicht te hebben in welke lijnen lokaal, regionaal en provinciaal lopen, 

welke medewerkers hierbij zijn betrokken en we maken dit inzichtelijk zodat 
we overzicht hebben en maximaal kunnen sturen.  

- om structurele afstemming te organiseren met de lijnorganisatie, de 
portefeuillehouder, college en gemeenteraad. 

Procesregie financiën sociaal domein 



1. Aantal cliënten – de Toegang 
 Instroombeperking 
 Uitstroombevordering 

2. Zwaarte ondersteuning 
 Verschuiving van zware naar lichte zorg 
 Beperken maatwerk 
 Eerder afschalen, later opschalen 

3. Tarieven, waarbij aandacht voor: 
 Balans tussen kosten en kwaliteit 
 Inkoop gebeurt nu regionaal en provinciaal 
 Er is al scherp gestuurd op de tarieven, ze liggen onder het landelijk 

gemiddelde 

4. Apparaatskosten en opdrachtgeverschap 
 Uitvoeringskosten omlaag 
 Efficiënter en effectiever werken 

 

Wat kunnen we doen? 



 Het open einde karakter onder begrensde financiële 
middelen; 

 Dichtbij organiseren met als effect een groter bereik van 
inwoners met een ondersteuningsbehoefte; 

 Keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor de 
inwoner of het gezin maakt het lastig voor gemeenten om 
regie te voeren en het zorggebruik te begrenzen; 

 Door privacy-beperkingen kunnen gemeenten beperkt 
regie voeren op medische verwijzingen; 

 Schaalvoordelen door regionale samenwerking versus 
lokale autonomie in de sturing. 

Wat zijn de beperkingen? 



Acties die lopen of nog in gang gezet gaan worden (raadsbrief juni 2019): 
 Plan van aanpak huisartsen 
 Analyse gezinnen met de duurste zorg 
 Actieplan begeleiding (regionaal) 
 Ontwikkelen nieuwe, goedkopere bouwsteen ‘beschermd leven’ (voorsorteren op 

decentralisatie Beschermd Wonen) 
 Plan van aanpak De Zuidhoek 
 Brede uitwerking van de Participatiewet met financiële paragraaf voor het geheel 
 Traject ‘Ken je klant’  
 Verkenning maximeren aantal maatwerkvoorzieningen (bouw, plaatsen, locaties) 
 Brede evaluatie sociaal domein 
 Samenwerking met CZ, pilot preventieve schuldenaanpak 
 Pilot Intervence op locatie 
 We onderzoeken een aanpassing van  de drie  verordeningen (Jeugdhulp, Wmo en 

Participatiewet) met als doel meer ruimte voor efficiëntere oplossingen in de 
uitvoering 

 Bestuursopdracht onderzoek uitgaven jeugdhulp  

Wat loopt er al? 



Inzicht in financiën 

1. Budgetten door geakkerd, geordend via 
Maatschappelijke Resultaten en thema’s in CODA. 

 

Gezond
Talenten

ontwikkelen
Veilig Zelfredzaam

2020 5.991 894 1.727 555

2021 6.068 886 1.727 565

2022 6.091 830 1.728 575

2023 6.071 838 1.728 585
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MR-1 Jeugdigen gezond en veilig 
(exclusief personele lasten en overhead) 



Inzicht in financiën 

Gezond Veilig Zelfredzaam

2020 852 110 305

2021 854 110 254

2022 836 110 243

2023 840 110 243
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MR-2: Mensen voelen zich goed 
(exclusief personele lasten en overhead) 

Zelfredzaam

2020 7.780

2021 7.997

2022 8.256

2023 8.632
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MR-3: Mensen wonen langer zelfstandig 
(exclusief personele lasten en overhead) 



Inzicht in financiën 

Sociaal verbonden Talenten ontwikkelen Zelfredzaam

2020 2.063 245 434

2021 2.061 245 393

2022 2.061 245 402

2023 2.061 245 346
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MR-4: Mensen hebben een sociaal netwerk 
(exclusief personele lasten en overhead) 

Financieel in balans Participeren Talenten ontwikkelen

2020 1.729 5.679 837

2021 1.693 5.790 761

2022 1.693 5.730 761

2023 1.693 5.639 761
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MR-5: Mensen participeren 
(exclusief personele lasten en overhead) 



1. Monitoren, prognoses, analyses en inzicht in budgetten 
zijn essentieel! 

2. Integraal budgetbeheer 
a) Gericht op ontschot inzetten van budgetten 
b) t.b.v. P&C-cyclus (nieuwe investeringen i.r.t. 

uitvoeringsagenda) 
c) Sturing t.b.v. begrotingsdiscussie 

3. Strategisch budgetbeheer op budgetten Jeugd, Wmo en 
Participatiewet 

a) Monitoring en analyse om budgetten in beheer te houden: 
grip en verantwoording naar wethouders, college en raad. 

4. Individueel budgetbeheer bij verantwoordelijk 
beleidsmedewerkers 

a) Goed beheer van eigen budgetten. 

 

Organisatie 





- We hebben inzicht in en overzicht op gemeentelijke 
budgetten. 

- We voeren regie en sturen op de financiën in het 
sociaal domein en maken daarmee het inzicht en 
overzicht beter. 

- We ondersteunen individueel, integraal en strategisch 
budgetbeheer via het kernteam. 

- We zetten nu al in op kostenbeheersing en pakken dit 
de komende periode nog strakker op. 

 

Samenvatting 


