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Antwoord op uw brief over de jaarrekening 2018

Geachte leden van de Cliëntenraad,
Op 3 juni 2019 stuurde u een brief met enkele vragen over de jaarrekening 2018. In deze brief
beantwoorden we de vragen die u gesteld hebt.
In 2018 lagere uitgaven dan geraamd
De jaarrekening laat zien dat we in het Sociaal Domein minder hebben uitgegeven dan vooraf was
geraamd. Dit is het gevolg van onder meer:
1. Een voorzichtige begroting, die gestoeld is op een zo realistisch mogelijke inschatting van
de uitgaven, maar wel rekening houdt met fluctuaties;
2. Een aanpak conform de uitgangspunten zoals u ook in uw brief hebt aangehaald.
Zorginzet in Beuningen
In uw brief roept u de vraag op “wat er in Beuningen niet gedaan wordt op onderdelen waar ergens
anders grote uitgaven worden gedaan.” Als college hanteren we het principe ‘doen wat nodig is’ en
dat betekent dat we de ondersteuning inzetten die nodig is. Dat vormt het uitgangspunt en primaire
criterium. De beoordeling wat nodig is in een individuele situatie maken we binnen de kaders van
het beleid, zoals dat in Beuningen geldt. Uit deze werkwijze volgt dat het bedrag dat in 2018 niet is
uitgegeven, geen gevolg is van het onthouden van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning
waar die wel noodzakelijk zou zijn geweest. Integendeel, een cliëntervaringsonderzoek laat zien dat
cliënten over het algemeen tevreden zijn, zowel over de bejegening, bijvoorbeeld door het Sociaal
Team, als de ontvangen ondersteuning.
Openeinderegeling
Zoals u weet, gaat het in het Sociaal Domein om openeinderegelingen. Dit betekent dat de
ondersteuningsplicht niet ophoudt wanneer het budget volledig uitgegeven is. Gezien de fluctuaties,
zowel qua intensiteit als aantal cliënten, laten de uitgaven zich moeilijk exact voorspellen. Op basis
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van ervaringscijfers maken we een raming van de uitgaven, maar de praktijk laat zien dat de
daadwerkelijke realisatie behoorlijk kan afwijken. Zeker op het domein van de Jeugdwet kunnen
kleine fluctuaties in aantallen behoorlijke financiële consequenties hebben. Dat verklaart dus ook
waarom op onderdelen minder uitgegeven is dan vooraf geraamd.
De begroting is in 2018 meerdere keren aangepast, bijvoorbeeld als gevolg van een piek in aantal
meldingen bij het Sociaal Team. Zo was in april 2018 een aanzienlijke stijging in het aantal
voorzieningen zichtbaar en dat heeft er bijvoorbeeld mede toe geleid dat in de zomernota rekening
is gehouden met deze toename in het aantal verstrekte voorzieningen. Bij de jaarafsluiting is echter
gebleken dat het waargenomen risico op overschrijdingen zich niet heeft voorgedaan.
Gespecificeerd overzicht van de uitgaven
U vraagt naar een gespecificeerd overzicht van de beleidsonderdelen waar minder op is uitgegeven
dan begroot. Voor een overzicht van de over- en onderschrijdingen verwijzen we naar de tekst van
de jaarrekening. Daar is per programma en op productniveau aangegeven op welke onderdelen
binnen een programma sprake is van een over- dan wel onderschrijding inclusief een toelichting
indien de afwijking groter is dan fl 25.000.
Als college trekken wij de conclusie dat geen sprake is beleidsonderdelen waar “minder zorg nodig
is dan eerder is afgesproken.” Met inachtneming van de adviezen van uw Cliëntenraad en de door
de gemeenteraad vastgestelde kaders hebben we als college uitvoering gegeven aan de Jeugdwet en
de Wmo en daarbij gedaan wat nodig is.
Storting van middelen in algemene reserve
In uw brief pleit u ervoor de niet uitgegeven middelen niet in de algemene reserve te storten. We
hebben kennisgenomen van uw standpunt in dezen. We hechten eraan u te herinneren aan het
standpunt dat de gemeenteraad ingenomen heeft en dat we als college steunen: niet uitgegeven
middelen storten we terug in de algemene reserve, maar indien binnen het Sociaal Domein extra
middelen nodig zijn, kunnen we een beroep doen op diezelfde algemene reserve. Tenzij de
gemeenteraad anders zou besluiten, blijft de zorg dus gewaarborgd, ondanks de implicaties daarvan
voor de gemeentelijke financiën.
Beuningse aanpak
In uw brief refereert u aan de uitleg die we als college hebben gegeven van de Beuningse aanpak.
Daar zou veel over te zeggen zijn. In enkele korte omschrijvingen kenmerkt deze aanpak zich door
de volgende onderdelen:
1. Een intensieve samenwerking, zowel intern als met externe partijen. Deze samenwerking
willen we nog verder verstevigen, omdat dit noodzakelijk is voor het ‘spreken van dezelfde
taaľ. Cruciaal hierin is dat we als netwerk opereren: iedere partij heeft een eigen rol die
gerespecteerd wordt, maar waarbij de verwachting wel is dat alle partijen zich als onderdeel
van een netwerk en een verkokerde benadering bestreden wordt;
2. De gemeente heeft een regierol waarbij we ons als aanjager zien van de samenwerking met
alle partijen binnen het Sociaal Domein en we ons als gemeente verantwoordelijk weten om
het systeem als geheel te laten functioneren. We laten ons daarbij leiden door een
pragmatische insteek met haalbare doelen, maar wel met de opdracht ‘doen wat nodig is’ en
kiezen er nadrukkelijk voor om geen financiële sturing toe te passen. Wel voeren we ~ waar
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nodig - een kritisch gesprek met partners om zo te komen tot een uniforme aanpak en
uitvoering van de beleidsdoelstellingen;
3. We hebben een uitgebreid stelsel aan preventieve voorzieningen dat we verder willen
uitbouwen.
Deze onderdelen zijn als zodanig niet totaal onbekend, omdat veel gemeenten dit doen. In
Beuningen is echter sprake van een overzichtelijke schaal (qua inwoneraantal en aantal
huishoudens) en dat draagt bij aan het behalen van de doelstellingen. Verder zouden we het beeld
willen gebruiken van het sociaal domein als systeem waarbij alle puzzelstukken goed in elkaar
passen. Binnen het geheel van de Beuningse inrichting van het Sociaal Domein leidt dit er toe dat
we de zorg kunnen bieden die nodig is, dat op een kwalitatief goede manier doen en tegen
aanvaardbare kosten.
Meer informatie
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, vernemen we dat graag. U kunt het beste contact
opnemen met André Goudriaan of Stefan Stevens via telefoonnummer 14 024 of via
gemeente@beuningen.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Dyanne Koeken
secretaris

ergman
bbfgemeéster
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