Cliëntenraad
Gemeente Beuningen

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
en de Raad van de gemeente Beuningen

Datum
: 21juni2021
Uw contact
: Bert Statema
Telefoon
Onderwerp : beheersing financiën Jeugdzorg en WMO

Geacht College, geachte Raad,
De Cliëntenraad Beuningen heeft met belangstelling kennis genomen van de notitie "Op weg naar
financiële beheersbaarheid in de Jeugdwet en de WMO".
Wij hebben daar in de cliëntenraadsvergadering van 14 juni uitgebreid over van gedachten gewisseld
met beleidsmedewerker Stefan Stevens.
Terecht wordt geconstateerd dat de uitspraak van de Arbitragecommissie in het geschil tussen Rijk en
VNG over het Sociaal Domein verstrekkende gevolgen zal (moeten) hebben over financiering en taakstelling.
Het is daarom logisch om nu pas op de plaats te maken bij ingrijpende aanpassingen in de visie die de
gemeente op dit terrein heeft.
De Cliëntenraad constateert wel dat de aanpassingen op rijksniveau veel tijd zullen kosten. In de eerste
plaats omdat de discussie naar het volgende kabinet wordt doorgeschoven. In de tweede plaats omdat
veel van de inhoudelijke kennis op het departement na de decentralisatie in 2016 verloren is gegaan
door vertrek en/of andere taakstelling van de betrokken ambtenaren. In de derde en waarschijnlijk
belangrijkste plaats omdat er veel overleg tussen Rijk en VNG en vele andere betrokken partijen nodig
zal zijn.
Het is daarom terecht dat het college nu voorstelt toch een aantal aanpassingen te doen.
De Cliëntenraad kan zich vinden in de drie sporen die worden genoemd. Wij herkennen daarin
elementen uit ons advies van 26 april jongstleden:
1. Doorontwikkeling van de monitor Sociaal Domein.
Op dit moment geeft de monitor een basaal inzicht in de kwantitatieve gegevens, vooral voor het
regionaal gecontracteerde aanbod. Door te koppelen met de gegevens van het Sociaal Team kan er een
betere prognose worden gemaakt hoe de kosten zich gaan ontwikkelen.
Het is zeker nuttig deze gegevens te combineren met die voor de andere WMO uitgaven, zodat er een
integraal beeld kan ontstaan. Een latere koppeling met het domein Werk en Inkomen kan later
overwogen worden.
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2. Meer procesregie en minder de rol als uitvoerder.
De keuze om de regie bij de zorg meer door de gemeente te voeren wordt door de Cliëntenraad van
harte ondersteund. Om effectieve integrale zorg te bieden moeten de juiste deskundigheden op het
juiste moment op de juiste plaats worden ingezet.
Om dat goed te kunnen doen is het wenselijk aanvullende deskundigheden aan het bestaande zorg
stelsel toe te voegen. De POH jeugd-GGZ, de ambulant jongerenwerker en de gedragskundige
ondersteuning voor het Sociaal Team zijn daar invulling van.

3. Meer inzet op contractering en contractmanagement.
Waar de doorontwikkeling van de monitor vooral een kwantitatieve benadering is, wordt hiermee een
aanzet gegeven om meer grip te krijgen op de kwaliteit.
Voor een compleet integraal beeld is dat ook van belang. Wat zijn de effecten van de verleende zorg?
Hoeveel van het uitgegeven geld is daadwerkelijk aan zorg besteed?
Bij de inzet van nieuwe aanbestedingen moet inderdaad meer aandacht zijn voor de kwaliteit van de te
leveren dienst. Bij de beoordeling van de prijs-kwaliteit hoort het criterium kwaliteit een belangrijkere
rol te spelen.
De Cliëntenraad heeft begrip voor de wens het aantal te contracteren partijen te beperken, om dat
daarmee betere sturing mogelijk is. Maar daar staat tegenover dat er voor cliënten voldoende en
gevarieerde keuzemogelijkheden moeten zijn.
Samenvattend is de Cliëntenraad van mening dat in de huidige context het voorstel van het college
een passende aanpak is.
De Cliëntenraad adviseert dus positief.

Namens de Cliëntenraad Beuningen

Bert Statema (lid Cliëntenraad)
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