
Beantwoording schriftelijke vragen SP Terugdringen tekorten Sociaal Domein d.d. 5 
maart 2020

Inleiding
Alvorens antwoord wordt gegeven op de vragen van de SP hecht het college eraan een 
algemene opmerking vooraf te maken. Ten tijde van de behandeling en vaststelling van de 
begroting 2019 waren wij volop bezig met de analyse van de grote tekorten binnen het 
sociaal domein (Wmo, PW en JW) die in de maanden daarvoor waren vastgesteld. Samen 
met vrijwel alle andere gemeenten in ons land werden wij medio 2018 geconfronteerd met 
die tekorten. Op basis van de analyse, die we in november 2018 hebben gepresenteerd, 
hebben wij in afstemming met de raadscommissie gekozen voor een transformatie in het 
sociaal domein. Het doel was en is om via een inhoudelijke weg binnen de gestelde 
financiële kaders te komen. 

We hebben daarmee niet een direct voor de hand liggende route gekozen. We hebben een 
sprong voorwaarts gemaakt door op grond van visie en langs inhoudelijke weg tot 
verbeteringen te komen in de zorg en hulp. We maken de zorg en hulp menselijker, 
eenvoudiger en goedkoper, we kiezen voor kwaliteit, effectiviteit en komen daardoor tot 
financiële ombuigingen. Dus niet kil bezuinigingen maar warm verbeteren.

Wij staan voor onze visie en voor de transformatie omdat wij geloven dat dit de enige manier 
is hoe je een samenleving kan bouwen en ondersteunen waarin een goed 
voorzieningenniveau aanwezig is en waarin een inwoner zich thuis voelt en ook in staat is 
om eigen regie te voeren. We zijn er dan ook uitermate trots op dat we in 2019 inhoudelijk 
heel veel stappen op dit gebied hebben weten te zetten, die financieel gezien substantieel 
hebben bijgedragen aan het terugdringen van het tekort. 

Vraag: A 1-3: activeren en participeren van 100 inwoners met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt
a. Wat is het aantal matches per ultimo 3 februari 2020 over 2019?
b. Welke besparing op de uitkering is per ultimo 3 februari 2019 gerealiseerd?
c. Wat is de prognose van de opbrengst 2019?
d. Is de besparing op de uitkering van € 700.000 voor 2020 nog realistisch?
e. Welk bedrag is per ultimo 3 februari 2020 over 2019 geïnvesteerd?

Antwoord
De gevraagde informatie behorende bij punten a, b, c en e. is opgenomen in de Monitor 
Sociaal Domein, waar de commissie op 9 maart 2020 over is geïnformeerd. Voor de 
volledigheid worden ze hieronder tevens weergegeven: 

a. 19 personen, ca. 12 fte
b. We nemen aan dat in de vraagstelling 3 februari 2020 is bedoeld. Naar verwachting € 

28.000 voor 2019 met een doorwerking in 2020 van € 168.000. Dit betreft de status 
over 2019 en is nog exclusief matches in 2020. De stand van zaken over 2020 wordt 
binnenkort opgemaakt.

c. Zie antwoord b.
d. De verwachting ten tijde van de commissie MO van 6 februari 2020 was dat de 

besparing voor 2020 realistisch was. Op 12 maart zijn echter in het verband met het 
coronavirus door de regering nadere maatregelen getroffen. Deze maatregelen 
treffen de meedoenpleinen, waardoor deze tijdelijk waren opgeschort. Op 23 maart 
2020 zijn de maatregelen verder aangescherpt, waardoor alle bijeenkomsten 
vooralsnog tot 1 juni 2020 stilliggen. Dit betekent dat meedoenpleinen tot dat moment 
geen doorgang kunnen vinden. Hierdoor wordt op dit moment verwacht dat de 
besparing voor 2020 niet gerealiseerd wordt. Bovendien zullen in verband met het 
maatregelenpakket van het kabinet meer kosten gemaakt worden voor bijvoorbeeld 



ondernemers en zzp’ers. Onduidelijk is wat het effect hiervan is en op welke wijze en 
in welke omvang deze extra kosten door het Rijk worden gecompenseerd.

e. € 155.701

Vraag: B 2 : Eigen bijdrage invoeren regiotaxi
De opbrengst van de eigen bijdrage regiotaxi is begroot op € 42.000. De 
opbrengst in 2019 per 3 februari € 63.720 geweest? Waarom niet opgenomen in 
het pictureoverzicht?

Antwoord
De opbrengst over 2019 was per 3 februari 2020 inderdaad € 63.720, als vermeld 
in de presentatie aan de commissie MO op 6 februari 2020. De status per 5 maart 
2020 is naar beneden bijgesteld naar € 53.760, omdat mensen alsnog hun 
regiotaxipas hebben ingeleverd en restitutie hebben ontvangen.

Vraag: C4 C: Strakker toezien op verwijzingen op basis van Backoffice informatie
a. Welke baten zijn per ultimo 3 februari gerealiseerd?
b. In de toelichting staat dat de ruimte die hier op het eerste gezicht in lijkt te zitten niet
juist is. Wat is de juiste inschatting van het bedrag voor 2019?
c. Voor 2020 is de opbrengst geschat op € € 224.000.
welke prognose voor 2020 is realistisch?
d. In de toelichting staat dat bezien moet worden of 1 fte realistisch is.
- Wat is er op dit onderdeel geïnvesteerd in 2019?
- Voor 2020 is er een investering van € 80.000 geprognotiseerd.
Is dit bedrag realistisch?

Antwoord
a. Er zijn geen sprake van baten, het gaat om een vermindering van kosten. De 
inschatting van de besparing die direct verband houdt met het project in de 
kwaliteitsslag is € 225.000 over 2019, als ook opgenomen in de Monitor Sociaal 
Domein.
b. Het lijkt erop dat in de vraagstelling wordt verwezen naar informatie die op 18 
april 2019 in de vorm van een factsheet aan de commissie is verstrekt. 
Daarnaast betreft de aangehaalde toelichting een risico dat is vermeld in de 
factsheet van 18 april 2019, zodat de suggestie die in de vraagstelling wordt 
gewekt dat er is opgemerkt dat er geen ruimte in zou zitten, onjuist. Gezien de 
snelle ontwikkelingen in het sociaal domein is het belangrijk dat steeds wordt 
uitgegaan van de meest actuele stand en niet van informatie van bijna een jaar 
oud. In de commissie MO en in de Monitor Sociaal Domein wordt daarom 
gerapporteerd over de actuele stand van zaken.
c. Zoals op 6 februari 2020 in de commissie MO is gemeld, houdt het college 
voorlopig vast aan de oorspronkelijke inschattingen van de kwaliteitsslag. Indien 
daar aanleiding toe is, zal via de gebruikelijke P&C-documenten een bijstelling 
plaatsvinden. De maatregelen die de regering heeft genomen in verband met het 
coronavirus kunnen van invloed zijn op de realisatie van de besparing, dit is 
momenteel echter niet nader te kwantificeren.
d. Ook hierbij wordt in de vraagstelling verwezen naar de factsheet van 18 april 
2019. In de Monitor Sociaal Domein is gerapporteerd over de actuele stand van 
zaken. Over 2019 is € 12.910 geïnvesteerd, vanwege latere start van de 
kwaliteitsmedewerker dan eerst voorzien. De investering voor 2020 is op dit 
moment realistisch.

Vraag: Totaal pictures A t/m F: € 525.415



a. Wat is per ultimo 3 februari 2020 van dit bedrag gerealiseerd?
b. Voor 2020 is een bezuinigingspotentieel geïndiceerd van € 1.570.086. Is dit nog realistisch voor 
2020?

Antwoord
a. In de commissie MO van 6 februari 2020 is aangegeven wat de totale stand van zaken op het 
sociaal domein voor 2019 is. Dat gaat verder dan alleen de projecten van de Kwaliteitsslag. In de 
commissie is uitgelegd dat de Kwaliteitsslag méér is dan alleen de specifieke projecten. Daarbij is 
tevens opgemerkt dat in de Monitor Sociaal Domein inzicht zal worden gegeven in de inschatting van 
de verschillende projecten van de kwaliteitsslag, maar ook dat dit geen exacte wetenschap is. Deze 
inschatting van de realisatie van de verschillende projecten binnen de Kwaliteitsslag over 2019 is 
inmiddels opgenomen in de Monitor Sociaal Domein. 

In de Monitor wordt voor de projecten een vergelijking gemaakt met de bruto bedragen per project. 
De ingeboekte besparing van € 525.415 betreft een netto bedrag, namelijk een saldo van 
besparingen en kosten en daarnaast gaat het om 75% van de inschatting, omdat een risico is 
opgenomen van 25%. De enige uitzondering hierop vormt de OAB, die is reeds opgenomen voor het 
netto bedrag van 75%.

Het totaalbedrag van de in de Monitor opgenomen realisatie over 2019 van de projecten in de 
Kwaliteitsslag bedraagt € 973.988.

b.  De verwachting ten tijde van de commissie MO van 6 februari 2020 was dat de besparing 
voor 2020 realistisch was. Op 12 maart zijn in het verband met het coronavirus door de 
regering nadere maatregelen getroffen. Op 23 maart 2020 zijn deze maatregelen verder 
aangescherpt. Dit raakt de meedoenpleinen, zoals hierboven al opgemerkt. Welk effect het 
heeft op de rest van de Kwaliteitsslag en de projecten is op dit moment niet te kwantificeren. 
Het risico dat de ingeboekte besparing niet meer gerealiseerd zal worden, is reëel. Op dit 
moment is het echter onmogelijk om dit risico te kwantificeren. Voorlopig houden we dan ook 
cijfermatig vast aan de besparingen zoals ze zijn opgenomen in de Kwaliteitsslag. Eventuele 
bijstellingen zullen via de reguliere P&C-documenten worden meegenomen.

Vraag: Communicatie persbericht 7 februari 2020: Oude-IJsselstreek zet 
grote stap in terugdringen tekort sociaal domein.

1. Het terugdringen van het begrotingstekort van € 4,5 miljoen kon tot stand komen door de 
extra rijksbijdrage van € 4 miljoen (presentatie MO 6 februari 2020). De kwaliteitsslag, dus de  
koersverandering kan volgens prognose een bedrag opleveren van € 525.415, waarvan het de  
vraag is of dit bedrag gehaald wordt. Vindt het college dat dit persbericht, gezien de extra 
Rijksbijdrage van circa 4 miljoen (circa 90 % van dat bedrag) een waarheidsgetrouwe 
weergave is van de wijze waarop het terugdringen van het tekort van 5,5 miljoen naar 1 
miljoen is gerealiseerd? Zo ja, graag de argumentatie. Zo nee, wat zijn dan de argumenten?

2. Het persbericht dateert van 7 februari 2020, de brief van de Provincie dateert van 3 februari 
2020. in de commissie MO van 6 februari, is de kwaliteitslag behandeld. Nu is er tijdens deze 
commissie door de wethouder met geen woord gerept over de brief van de provincie. Met 
name over het voorbehoud dat de provincie heeft gemaakt over de realisatie van de 
besparingsdoelen in het sociale domein met betrekking tot de maatregel: bemiddeling 
uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De wethouder had minstens bij 
de presentatie hierop een toelichting kunnen geven.

a. Waarom is in de commissie MO van 6 februari jl. met geen woord 
gerept over de brief van de Provincie.

b. Waarom is in het persbericht van 7 februari jl. ook geen mededeling  
gedaan over de brief van de provincie?



c. Vindt het college dat de voorlichting met betrekking tot het 
terugdringen van het tekort aan de burgers zorgvuldig, objectief en 
eerlijk heeft plaats gevonden?

Antwoord
1. In de commissie van 6 februari 2020 is niet gemeld dat de extra rijksbijdrage € 
4 miljoen is geweest. In de presentatie is duidelijk vermeld en bovendien 
mondeling toegelicht dat de extra rijksbijdrage in 2019 circa € 2,2 miljoen 
bedroeg, waarvan circa € 0,5 moest worden doorbetaald aan Laborijn. Het netto 
effect van de rijksbijdrage bedroeg over 2019 dus geen € 4 miljoen, maar € 1,7 
miljoen. 

Daarnaast is in de commissie ook niet aangegeven dat het de vraag is of de 
Kwaliteitsslag het ingeboekte bedrag van € 525.415 zou opleveren. In plaats 
daarvan is toegelicht dat met name door de Kwaliteitsslag, dat meer omvat dan 
de specifieke projecten, een veel grotere besparing is gerealiseerd dan was 
ingeboekt voor 2019. 

Op grond hiervan is het college van mening dat het persbericht inderdaad een 
getrouwe weergave geeft. 

2a. De brief van de provincie maakt duidelijk dat zij van mening is dat de 
maatregelen als genomen door de gemeente om het tekort op het sociaal 
domein terug te dringen, voldoende realistisch zijn om over te gaan tot repressief 
toezicht. Dat is de gebruikelijke vorm van toezicht. De brief van de provincie is 
als gebruikelijk geagendeerd in de commissie AFE. De presentatie in de 
commissie MO was bedoeld om inzicht te geven in de voortgang van de 
kwaliteitsslag. De kanttekening die de provincie maakt ten aanzien van het 
project Meedoen werkt! is voor het college geen reden geweest om het plan aan 
te passen. Wij begrijpen dat de provincie een slag om de arm houdt, omdat de 
aanpak die wij voorstaan uniek is. Daardoor ontbreekt het aan bewijsvoering, die 
voor de provincie van belang is voor haar eigen inschatting omtrent de 
haalbaarheid. Zeker omdat de provincie tot nu toe zich alleen kan baseren op de 
resultaten die door Laborijn voor deze doelgroep zijn gerealiseerd en dat is nihil. 
De resultaten van onze eigen aanpak tot nu toe laten zien dat inspanningen voor 
deze doelgroep juist wel lonend kunnen zijn. Het laat zien dat deze doelgroep 
niet afgeschreven zou hoeven te worden, zoals tot nu toe in de benadering door 
Laborijn is gebeurd. Bovendien zien wij de Kwaliteitsslag als een totaalpakket aan 
maatregelen dat het college heeft getroffen om het tekort op het sociaal domein 
terug te brengen. Mocht een bepaald onderdeel minder resultaten opleveren dan 
verwacht, dan zal worden gezocht naar andere maatregelen om dit te 
compenseren. Alle inspanningen op het sociaal domein in 2019 laten zien dat een 
substantieel groter financieel resultaat is behaald dan eerder verwacht. Voor 
2020 is bovendien sprake van een extra rijksvergoeding voor voogdij van bijna € 
1 miljoen, die nog niet is meegenomen in de kwaliteitsslag. Dat betekent 
vooralsnog dat, zelfs als het project Meedoen werkt! voor 2019 en 2020 volledig 
buiten beschouwing zou worden gelaten, het college voorloopt op de ingeboekte 
besparingen. Hierbij maken wij wel de nadrukkelijke kanttekening dat inmiddels, 
vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, de realisatie van de 
besparingen voor 2020 ernstig onder druk komt te staan. Dat is echter een 
nieuwe ontwikkeling die ten tijde van het persbericht en de commissie MO niet 
aan de orde was.



Daarnaast willen wij nog specifiek opmerken dat inmiddels nader overleg met de 
provincie heeft plaatsgevonden. De provincie is onder de indruk van de stappen 
die wij zetten in het sociaal domein en heeft ons gevraagd om onze aanpak te 
presenteren aan andere gemeenten in de provincie. Ook krijgen wij rechtstreeks 
veel verzoeken uit het hele land om uit te leggen wat wij doen. Onze 
vernieuwende aanpak kan dus op grote belangstelling rekenen. We zullen 
daarom dit jaar meerdere bijeenkomsten/symposia organiseren, onder meer 
samen met de Stichting Beroepseer. Vanwege het coronavirus is op dit moment 
echter nog onduidelijk wanneer deze kunnen plaatsvinden.

2b. Zoals we bij vraag a al hebben aangegeven, was het voor het college niet 
nieuwswaardig genoeg, omdat repressief toezicht de gebruikelijke vorm van 
toezicht door de provincie is. 

2c. Ja. Het college heeft er steeds voor gekozen om open en transparant te 
communiceren over het tekort op het sociaal domein, de inspanningen die op dit 
gebied worden gedaan en de resultaten die dit wel of niet oplevert. Juist omdat 
de weg die het college kiest ongebruikelijk en innovatief is. Dat is ook de reden 
dat we de commissie en de individuele raadsfracties vanaf eind 2018 steeds 
meenemen in de stand van zaken. Ook als we nog op onderdelen aan het 
voorbereiden zijn of ideeën en plannen nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd. 
We vinden het belangrijk dat u begrijpt wat de keuzes zijn van het college, wat 
de overwegingen zijn bij die keuzes en wat het effect is van die keuzes. In dat 
kader hebben we uw fractie de afgelopen jaren veelvuldig en uitgebreid 
antwoord gegeven op allerlei vragen. Wij blijven te allen tijde bereid om u te 
voorzien van nadere informatie of uitleg. 


