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Betreft: Ondersteuning doelgroepen sociaal domein. 

 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Uw raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2016 de bestemmingsreserve sociaal domein ingesteld 

die dient als buffer om risico’s en taakstellingen op te kunnen vangen. In de jaarrekening 2015 wordt 
voorgesteld om de onderbesteding in het sociaal domein te benutten om de gewenste buffer aan te 

leggen. Hiermee wordt geborgd dat mogelijke tegenvallers in de toekomst kunnen worden 

opgevangen. Die risico’s zijn er nog steeds. We moeten in de periode 2015-2020 structureel € 7,8 
miljoen bezuinigen binnen het sociaal domein. Daarnaast is Den Helder een sociaal zwakkere 

gemeente met een vergrijzende populatie. Beide zetten druk op de ontwikkeling van kosten voor zorg 

en ondersteuning.   

 

We hebben in het transitiejaar de zorg één op één overgenomen waarbij iedere burger gekregen heeft 

waar hij behoefte aan had. In 2015 geven we € 8 miljoen minder uit dan de € 100 miljoen die er in 

2015 op het programma sociaal domein is begroot. De onderschrijdingen zijn een landelijk beeld 

waarover ook de Tweede kamer zich buigt. (zie ook: Binnenlands Bestuur 20 mei 2016). Een oorzaak 

is de inkoop van de zorg waarbij de gemeente heeft gewerkt met richtprijzen die grotendeels door de 

markt zijn overgenomen.  

 

Ondertussen blijven we investeren in onze inwoners 

Ondertussen zijn we volop aan het investeren om zoveel mogelijk inwoners sterk en gelukkig te 

maken en ze daarmee in hun kracht te zetten, De volgende initiatieven zijn onderhanden. 

 
Programma sociale innovatie 

De sociale innovatie krijgt gestalte aan de hand van  een drietal thema’s, n.l.:  
- Sociale activering en de bevordering van inkomen en werkgelegenheid 

- Vermaatschappelijking van de zorg  

- “Lessen in geluk” in het onderwijs  
In het tweede en derde  kwartaal van 2016 worden met maatschappelijke organisaties en inwoners de 
behoeften en mogelijkheden ten aanzien van de thema’s verkend.  
Na het vaststellen van kansrijke pilots medio september 2016, zal in oktober getart worden met de 
uitvoering van de pilots. 
 
Armoedebeleid  
Wij signaleren een groei van inwoners die leven in armoede en ook de groep kinderen die opgroeien 
in armoede wordt groter. Het is een groeiend probleem in onze stad. Intensivering van preventieve 
maatregelen is hier één van de speerpunten waarbij voor ons de kost voor de baat uitgaat.  
Daarnaast zien we dat een aantal voorzieningen, zoals het beroep dat gedaan wordt op de regelingen 
JOC en JSF, structureel hoger is.  
 
In positie brengen ouderen 
Door de vergrijzing en daarmee gepaard gaande ontgroening en leeftijdstoename, zal geleidelijk de 
vraag naar voorzieningen en activiteiten veranderen. Er is een kanteling in denken en handelen nodig 
die leidt tot het actief houden van ouderen in hun levensfase die aansluit op de arbeidsfase. De 
oudere bevolking van Den Helder dient in positie gebracht te worden, zodat zij zelf actief kunnen zijn 
in het ontwikkelen en vinden van bezigheden die passen bij hun ervaring, kennis, netwerk en 
persoonlijkheid. Het Europees subsidieprogramma Interreg 2-seas biedt de mogelijkheid financiële 
middelen te genereren om deze vorm van sociale innovatie te ontwikkelen en via investeringen in 
bestaande infrastructuur duurzaam te maken. Dit vraagt cofinanciering. 
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Verhoging bijdrage Compensatie eigen risico ( CER) en uitkering aan specifieke doelgroepen 
De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen (120 % WML) compensatie voor de eigen 
bijdrage ziektekosten tot € 115 per jaar. Wij overwegen om dit bedrag te verhogen en tegelijk te 
bevorderen dat meer inwoners er gebruik van gaan maken. 
 
Ook onderzoeken wij de mogelijkheid en de reikwijdte van een eenmalige uitkering in het najaar aan 
inwoners die chronisch ziek zijn of een beperking hebben en daardoor meerkosten hebben en aan 
inwoners die op het bestaansminimum leven. 
 
Aandachtsuur aanvullend op huishoudelijke hulp 
Om meer zicht te krijgen op welke aandacht er nodig is bij mensen die onder de Wmo-doelgroep 
vallen organiseren we op korte termijn de pilot “aandachtsuur aanvullend op huishoudelijke hulp”. 
Hierbij ontvangen de cliënten die op dit moment de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp krijgen, 
één uur extra ondersteuning per week. Het uitgangspunt is dat mensen zelf bepalen hoe de extra tijd 
wordt ingevuld.   
Aan de hand van de ervaringen van cliënten bij de invulling van dit aandachtsuur, onderzoeken we 
welke behoeften er zijn. Wat vinden cliënten belangrijk, waar worden zij gelukkig van en naar welke 
vormen van ondersteuning is veel vraag.  
 
Bevorderen van gebruik van bestaande voorzieningen 
Er wordt, meer dan nu al het geval is,  proactief "reclame" gemaakt om het niet-gebruik van bestaande  
voorzieningen tegen te gaan.  
 
Nazorg- en implementatiekosten 
Het jaar 2015 was het jaar van de transitie. We merken dat er in 2016 extra geïnvesteerd moet 
worden om het transitieproces af te maken. Het gaat hierbij om het verder op orde brengen van de 
bedrijfsvoering en opleidingskosten voor medewerkers. 
 
Alle in deze brief omschreven acties kosten geld. Dit is beschikbaar dankzij de gerealiseerde 
onderbesteding. Door deze acties denken wij de voor het sociaal domein beschikbare middelen voor 
een belangrijk deel concreet te kunnen inzetten voor de inwoners die het nodig hebben. 
 
Den Helder, 6 juni 2016. 
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