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BUCH Klankbordgroep Sociaal Domein  

Raadsbrede uitnodiging & agenda bijeenkomst woensdag 13 september 2017 
 

Aan: Raadsleden en commissie- of carrousselleden van de vier gemeenteraden 
(raadsbrede uitnodiging) 

t.k.n.   Collegeleden 
Datum: woensdag 13 september 2017 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: raadzaal Castricum, Raadhuisplein 1 in Castricum 

 

Agenda  

 

19.30 uur Opening door voorzitter. Uitleg werkwijze en vergaderorde. 
 

19.40 uur Rapporteren over beleidsresultaten  & concept uitvoeringsagenda 2017 – 2018 
 

20.40 uur   Pauze 
 

21.55 uur Evaluatie betaalbaarheid schoonmaakondersteuning 
 

21.45 uur Afsluiting en vervolg 
 

22.00 uur Einde bijeenkomst 
 

Toelichting op agendapunten: 

 

1. Rapporteren over beleidsresultaten 

In het Integraal beleidskader sociaal domein, dat de gemeenteraden in het voorjaar van 2016 hebben 

vastgesteld, staat dat het college jaarlijks de (beleids)resultaten aan de gemeenteraden 

terugkoppelt. Dat hebben de colleges van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo nu 

gedaan in de eerste evaluatie sociaal domein 2016-2017 (zie bijlage 1, tevens eind augustus 2017 aan 

u aangeboden).  In deze evaluatie geven de colleges de resultaten weer die vanaf het voorjaar van 

2016 tot en met het voorjaar van 2017 zijn geboekt binnen het sociaal domein.  

Er wordt deze avond niet ingegaan op de inhoud van de evaluatie of de daarin verwoorde resultaten. 

Deze komen samen met de uitkomsten van deze klankbordgroep en de adviezen van de Adviesraden 

sociaal domein aan bod in een raadsvoorstel over de evaluatie. Planning voor bespreking van dit 

raadsvoorstel in de lokale raadscommissie of –carrousel is oktober/november 2017.  

In het integraal beleidskader is het uitgangspunt opgenomen dat er zoveel mogelijk wordt 

aangesloten bij bestaande en wettelijk voorgeschreven monitoring. Dat betekent in praktijk 

aansluiting bij de landelijke Monitor sociaal domein, die twee keer per jaar rapporteert op 

warstaatjegemeente.nl. Dit heeft de volgende voordelen: 
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a. Efficiënt en maakt ons vergelijkbaar met andere gemeenten, 

b. We beperken kosten en bureaucratie zoveel mogelijk, zodat zoveel mogelijk 

middelen naar de ondersteuning van onze inwoners gaan, 

c. We kunnen gegevens vergelijken in tijd om trends in beeld te brengen, 

d. We kunnen vergelijken tussen BUCH gemeenten onderling om leereffect tussen de 

gemeenten te creëren en optimaal van elkaars ervaringen en pilots gebruik te 

maken. 

Er is afgesproken naast kwantitatieve ook kwalitatieve gegevens op te nemen: er wordt 

gerapporteerd over de voortgang van de actieplannen en beschrijvingen van projecten, pilots en 

experimenten worden opgenomen. Bovendien wordt ook de  klantbeleving betrokken bij de 

evaluatie, in de vorm van resultaten van de Wmo en Jeugd-klanttevredenheidsonderzoeken en 

rapportages over klachten en mediation zaken in het sociaal domein. Zoals is afgesproken in het 

Integraal Beleidskader komen de volgende onderdelen terug in de evaluatie: 

- de wijze waarop invulling is gegeven aan de uitgangspunten van de visie, 

- de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de uitvoeringsagenda,  

- hoe onze inwoners de dienstverlening ervaren,  

- welke financiële implicaties de uitvoering heeft gehad en welke resultaten zijn behaald (over 

het jaar 2016).  

 

Daarbij zijn de volgende indicatoren gebruikt: 

Resultaten  Aantal jeugdzorgtrajecten, uitgesplitst naar soort 

 Aantal cliënten met maatwerkvoorziening Wmo, 
uitgesplitst naar soort 

 Aantal personen en huishoudens met 
bijstandsuitkering en lopende re-
integratievoorziening 

 Stapeling: aantal cliënten met meerdere 
voorzieningen in het sociaal domein 

Klantbeleving  Klanttevredenheid Wmo 

 Klanttevredenheid Jeugd 

 Aantal mediation-zaken 

 Aantal Klachten 

Financiën  Rijksbudgetten 

 Budgetten zoals in exploitatie 

 Inzet budgetten ZIN en PGB 

 

Tijdens de Klankbordgroep leggen we graag de volgende vragen aan u voor: 
 

1) Kunt u zich nog steeds vinden in bovengenoemde uitgangpunten voor evaluatie en 
monitoring? 

2) Voldoet de  huidige gekozen vorm van de evaluatie aan de verwachtingen? Welke 
suggestie heeft u voor verbetering? 

3) Zijn er onderdelen/indicatoren die u in de toekomst toe wil voegen aan de evaluatie? 
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2. Concept uitvoeringagenda 2017-2018 

In het Integraal beleidskader 2016-2018 is vastgelegd dat in 2016 een aanvang wordt gemaakt met 

de volgende actieplannen: 

 Informele inzet (Vrijwilligers en Mantelzorg) 

 Preventie (op het gebied van jeugd) 

 Minima en financiële zelfredzaamheid 

 Participatie (op de arbeidsmarkt) van mensen met een arbeidsbeperking 

 Nieuwkomers 

Deze onderwerpen vormden de Uitvoeringsagenda 2016-2017. Voorgesteld wordt in 2017 

onderstaande onderwerpen aan de Uitvoeringsagenda toe te voegen (zie bijlage 2 voor een 

uitgebreide toelichting per onderwerp): 

 Beschermd wonen 

 Aanpak personen met verward gedrag 

 Bewegen en sport 

 Faciliteren maatschappelijke initiatieven 

 Handhaving 

 Privacy 

 Vernieuwde bekostiging jeugdzorg 

Tijdens de Klankbordgroep leggen we graag de volgende vragen aan u voor: 
 

1) Wat moeten we zeker niet vergeten in de uitwerking van bovenstaande onderwerpen? 
2) Mist u nog (lokale) onderwerpen op de Uitvoeringsagenda? 

 

 

3) Evaluatie van de betaalbaarheid schoonmaakondersteuning 

De portefeuillehouders Wmo van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben in 

mei van dit jaar de algemene voorziening schoonmaakondersteuning geëvalueerd. Op basis van de 

evaluatie is een onderbouwde keuze gemaakt voor verlenging van de overeenkomsten 

schoonmaakondersteuning tot en met 2018.  

 

Vóór de zomer is de integrale verordening sociaal domein door uw raad vastgesteld. In deze 

verordening wordt ook het bedrag vastgesteld dat minima (tot 120% van het sociaal minimum) 

betalen voor schoonmaakondersteuning. De raden hebben dit bedrag vastgesteld op €4,87 per uur, 

op basis van het huidige beleid. Inwoners die problemen hebben met de betaalbaarheid kunnen 

sinds de invoering (1-1-2016) van de voorziening compensatie achteraf krijgen. Dit kan via de 

bijzondere bijstand, de meerkostenregeling en eventueel het maatwerkbudget sociaal teams. Het 

inzetten van deze compensatie achteraf is echter niet langer houdbaar. De colleges moeten immers 

een passende voorziening verstrekken; zowel inhoudelijk als financieel. De portefeuillehouders Wmo 

willen hiervoor graag een structurele oplossing zoeken samen met de raden. Concreet stellen zij voor 

om de bijdrage voor minima wél in stand te houden, maar láger vast te stellen dan het huidige 
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bedrag. Met het verlagen van de bijdrage voor minima, blijft de voorziening voor een groter deel van 

de inwoners passend. Voor inwoners waarvoor de voorziening niet passend is, naar inhoud of 

financieel, is de maatwerkvoorziening beschikbaar. Daarnaast willen de wethouders met de raden 

bespreken hoe zij staan tegenover het idee om de aanbieders van de schoonmaakondersteuning een 

rol te geven in het vroegsignalering van eenzaameenheid of andere problematiek. Een idee is 

bijvoorbeeld om aan de voorziening extra tijd toe te voegen en de medewerkers op te leiden in 

vroegsignalering. 

 

Tijdens de klankbordgroep sociaal domein van 13 september gaan de wethouders Wmo over deze 

onderwerpen graag met u in gesprek aan de hand van de volgende vragen: 

 

1) Wat vindt u van het voorstel om de bijdrage voor minima te verlagen, maar wel in stand te 

houden? Hoe hoog zou de bijdrage moeten zijn? 

2) Hoe staat u tegenover het idee de aanbieders van de schoonmaakondersteuning de 

ruimte te geven een rol te spelen bij vroegsignalering en eenzaamheidsbestrijding? 

 

 

Bijlagen  

1. Evaluatie Sociaal Domein 2016 – 2017 

2. Uitvoeringsagenda 2017 - 2018 

 

Meer informatie    

Mocht u vooraf vragen hebben, dan kunt u zich richten 

tot:  Eline van Braak, elinevanbraak@debuch.nl   
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