Reactie college vragen en bespreekpunten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
(Lokaal Belang en D’66)

1. Lokaal Belang; Korte of lange termijn?
Wij streven er naar om een begroting voor 2020 te presenteren die sluitend is. Bij de
bespreking van de begroting 2019 heeft de portefeuillehouder financiën dat ook al
aangegeven. Wij willen stevig inzetten op het halen van die doelstelling en zijn er daarbij van
overtuigd dat te doen door sterker in te zetten op het basisniveau. Wij schatten in dat deze
kwaliteitsimpuls zorgt voor dalende uitgaven. Met de geformuleerde ideeën kiezen wij voor
duurzame besparingen en die leveren over een langere periode inhoudelijk en financieel meer
op. Toch zullen naar onze verwachting ook in de eerste jaren al voordelen ontstaan. Wij zullen
daar bij de behandeling van de voorjaarsnota 2020 meer over kunnen zeggen.
2. Lokaal Belang; SMART maken doelstellingen
In onze presentatie van 22 november 2018 hebben wij per Decentralisatie een bedrag
genoemd dat we denken te realiseren. € 1,15 miljoen voor de Participatiewet, € 1,0 miljoen
voor de WMO en € 2,5 miljoen voor Jeugd. Deze verschillende ideeën bevinden zich nog in
de opstartfase, en kunnen op dit moment qua maatschappelijk effect en financieel resultaat
nog niet nader worden gespecificeerd.
Wij geven op dit moment vorm aan een monitor die in beeld kan brengen welke aanpassingen
leiden tot welke resultaten. Wij willen maandelijks in de commissie Maatschappelijke
Ontwikkeling u de voortgang laten zien.
3. D’66; Verwijzingen via andere instanties
Wij hebben in onze presentatie op 22 november al aangegeven dat de verwijzingen die niet
via de gemeente lopen onze aandacht hebben. In ons bericht van dinsdag 4 december
hebben wij dat langs drie lijnen nader toegelicht; 1: Huisartsen, 2: Gecertificeerde Instellingen,
3: Betere regievoering. Dat zijn de drie lijnen die we als eerste nader willen onderzoeken en
verbeteren.
Wij hebben nog geen signalen opgevangen dat inwoners de gemeente mijden. Het is wel van
belang om de samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen te intensiveren, zodat vergelijkbare
zorg wordt ingezet, onafhankelijk waar een inwoner zich meldt.
Overigens heeft de route die de inwoner volgt geen invloed op de zorgplicht van de gemeente.
De zorg wordt altijd door de gemeente vergoed.

