
Bijdrage VVD fractie bij agendapunt 4: stand van zaken Sociaal domein Jeugdhulp en WMO. 

Bedankt voor de uitgebreide informatie. We zetten als gemeente echt stappen vooruit alleen worden 

we regelmatig door andere actoren in het sociaal domein links of rechts gepasseerd, waardoor de 

stappen die wij zetten niet altijd leiden tot de gewenste vooruitgang. Maar de waarde van gegevens 

verzamelen en analyseren is wel erg duidelijk geworden in het Dashboard Jeugd/WMO. We kunnen 

nu iets vinden van de bewegingen die we op basis van deze gegevens in het sociaal domein zien en 

daarop ook actie ondernemen bijvoorbeeld richting de GI’s. 

Ook de inzet van de ondersteuner Jeugd en Gezin helpt in de juiste doorverwijzing naar zorg en 

inzicht bij de sociale teams op de verwijzingen vanuit de huisartsen. 

Mijn fractie is het eens met de conclusie waar de brief mee eindigt. Wij moeten als gemeente 

blijvend de samenwerking zoeken met de partners in het sociaal domein en ook deze partijen in 

beweging krijgen om de transformatie te kunnen realiseren die wij hebben ingezet. Wij zien ook dat 

wij nu een beter inzicht hebben in wat er speelt in het Sociaal Domein en dat wij door dit inzicht ook 

beter onze vragen aan de samenwerkingspartners kunnen formuleren en hen kunnen helpen met het 

in gang zetten van de beweging die nodig is.  

Dan nog een reactie op raadsbrief 153 (ingekomen stuk voor de raadsvergadering van 23 april). 

Ondanks de bezuinigingstaakstelling, waar van de 2 miljoen al 1,8 is gerealiseerd, worden ook 

organisatorisch stappen gezet. Overleg aan de beschermtafels voor cases die dreigen vast te lopen en 

zorgketen overleg waar thema’s worden besproken waarbij meerdere partijen in de keten een rol 

hebben zodat ongewenste effecten van genomen acties zoveel als mogelijk is worden voorkomen. 

De bezuinigingen laten wel hun sporen na in het Sociaal domein. Er ontstaan wachtlijsten, niet 

wenselijk maar wel logisch gezien de financiële situatie waardoor dit onontkoombaar is. Schaarste 

leidt ook hier tot nadenken over de transformatie van de zorgketen waarin we zaken anders gaan 

doen dan in het verleden. De VVD fractie ziet dat  deze transformatie in het sociaal domein op gang 

begint te komen en dat de ketenpartners in de zorg elkaar weten te vinden. Wij complimenteren de 

organisatie met de gemaakte progressie. 

Tot slot nog een 3-tal vragen.  

1. Is er ook een reden aan te wijzen wat het oplopen van de kosten van GI’s verklaard? En wat 

is de relatie met punt 8 “Ontwikkelingen zorgaanbieders en jeugdbescherming.”  

2. In hoeverre komt de uitvoeringsagenda (gezamenlijk inkopen Jeugdhulp) in de knel door de 

huidige beperkingen om samen te komen?  

3. Wanneer is de evaluatieverslag over de aanpak 300 gezinnen beschikbaar voor de raad?  

 


