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Betreft: Resultaten onderzoek onderbesteding en bestuursrapportage sociaal domein 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Bijgaand ontvangt u:   het rapport Onderzoek onderbesteding Sociaal Domein 2015;   

en   Bestuursrapportage januari - augustus 2016 over de uitvoering van de taken binnen het sociaal 

domein. 
 
Beide rapportages zijn ter bespreking geagendeerd voor de vergadering van uw commissie 
Maatschappelijke Ontwikkeling van 10 oktober a.s. Met deze brief willen wij u samenvattend een 
toelichting geven op de betekenis van en de samenhang tussen deze documenten. 
 
Het onderzoek naar de onderbesteding van 8 miljoen euro kent twee fasen. De eerste fase betreft het 
kwantitatieve deel. Het resultaat daarvan is nu met de bijgevoegde rapportage beschikbaar.  
Het kwalitatieve deel, dat mogelijk antwoord geeft op de vraag of er sprake is van zorgonthouding of 
zorgmijding, waarom dat plaatsvindt en of daar altijd actie door of namens de gemeente op moet 
volgen, verwachten wij later dit jaar te kunnen aanbieden. Daarbij betrekken wij het mogelijke effect 
van de verschuldigde eigen bijdrage op de zorgconsumptie. 
 
Uit het kwantitatieve onderzoeksresultaat blijkt dat de onderbesteding in 2015 volledig is toe te 
schrijven aan de nieuwe taken. De compensatie van de geringe overbesteding op de oude taken drukt 
het netto resultaat net onder de 8 miljoen-grens. Kijken we naar het verloop van het budget in 2016 
dan zien we een geheel ander beeld. Per saldo zien we in 2016 een halvering van de onderbesteding 
op de nieuwe taken en een groter tekort op de oude taken. Gevoegd bij een teruglopende rijksbijdrage 
komt het erop neer dat de te verwachten onderbesteding terugzakt naar minder dan één miljoen euro. 
De conclusie hieruit is dat er geen sprake is van structurele effecten met een blijvende onderbesteding 
tot gevolg.  
 
Kijken we naar het meerjarenperspectief dan is de conclusie dat wij de daling van de rijksbijdrage de 
komende jaren alleen kunnen bijhouden door de vraag naar voorzieningen terug te dringen en de 
kostprijs van de voorzieningen te verlagen. Des te meer blijkt dat u en wij de komende jaren volop 
zullen moeten inzetten op de ondersteuning van zorginnovatie, ontbureaucratisering en de 
verschuiving van curatieve naar preventieve voorzieningen. De effecten van deze transformatie zullen 
de inwoners in de vorm van een beter product ten goede moeten komen. Wij weten niet zeker of de 
transformatie naast productverbetering ook zal leiden tot een voor de meerjarenbegroting 
budgetneutrale situatie. 
 
In de bestuursrapportage over de periode januari – augustus 2016 is de prognose opgenomen dat het 
aantal inkomensvoorzieningen eind december op het niveau van het jaar daarvoor kan uitkomen, 
mede dankzij de veranderde intakestrategie en de sterke concentratie op bemiddeling naar werk via 
het werkgeversservicepunt. Landelijk wordt een stijging van 5 % verwacht. Dit landelijke beeld is de 
weerslag van de sociaal-economische ontwikkelingen die uiteraard niet aan onze regio voorbij gaan 
en waar wij nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen. Onze inspanningen en die van onze partners 
zullen dus tegen de stroom in gaan en zullen wellicht niet het volle effect hebben dat uit het 
cijfermateriaal per heden valt te destilleren. 
 
De financieel-technische conclusie uit de bestuursrapportage dat er in 2016 zo’n 3,3 miljoen euro 
onderbesteding op de nieuwe taken valt te verwachten, gaat ook over de uitgaven als gevolg van 
intensiveringen van het armoedebeleid en andere inkomensondersteunende maatregelen. Met onze 
brief RI16.0055, over ondersteuning doelgroepen sociaal domein,  informeerden wij u daar over.  
De structurele effecten van een aantal acties, waaronder het beter en makkelijker toegankelijk maken 
van de voorzieningen, zullen vanaf 2017 leiden tot een afname van de onderbesteding bij de 
uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. Wij zien dit als een gevolg van beleid dat mogelijk 
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ondervangen zal gaan worden door het gevolg van ander beleid, namelijk de transformatie die wij 
hiervoor noemden.  
De bestuursrapportage geeft ook zicht op een aantal schijnbare en blijkbare autonome 
kostenontwikkelingen. Wij noemen de kosten van bewindvoering, (dure) jeugdzorg en het afnemende 
beroep op maatwerkvoorzieningen uit de WMO. Hoewel het hier om hardnekkige materie gaat, zullen 
wij mede op basis van onderzoek naar oorzaken en benchmarking blijvend inzetten op beheersing en 
zo mogelijk vermindering van deze kosten. 
 
Met deze toelichtende brief, de bijgevoegde documenten en de raadsinformatiebrief RI16.0055 
verwachten wij u en de leden van de betrokken raadscommissie zo goed mogelijk te hebben 
geïnformeerd opdat in uw raadscommissie een vruchtbare gedachtewisseling kan plaatsvinden. Wij 
zullen naar de situatie op 1 oktober a.s. per memo een update van de meest relevante cijfers aan de 
leden van de raadscommissie aanbieden. 
 
Den Helder, 20 september 2016. 
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