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Betreft: op- en aanmerking naar aanleiding van de Rapportage Sociaal Domein (1 juli
– 31 december 2018)
Met deze brief maakt de Participatieraad Maasdriel (PrM) zijn op- en aanmerkingen kenbaar
in verband met de Rapportage Sociaal Domein (1 juli – 31 december 2018); de PrM heeft
deze rapportage via mail voor commentaar ontvangen.
Algemene opmerkingen
In de eerste plaats bevat de rapportage een beknopt overzicht of beschrijving van relevante
gegevens over de ontwikkelingen in het sociaal domein met betrekking tot de tweede helft
van 2018.
Hoewel dit op zich zelf genomen is te waarderen, mist de PrM een nadere duiding van die
gegevens zodat met het gepresenteerde overzicht ook iets kan worden gedaan, hetzij
beleidsmatig, hetzij in de uitvoeringspraktijk. Ook is het wenselijk dat meer en beter
antwoord wordt gegeven op de vraag waarom het beroep op regelingen is afgenomen dan
wel toegenomen, en waarom de samenwerking tussen instanties al dan niet is verbeterd. Zo
zou het zeer interessant zijn aan te geven of de veranderingen al dan niet het gevolg zijn van
bewuste aanpassingen in het gevoerde beleid. Daarmee zou het ook beter mogelijk zijn dat
beleid te verantwoorden. Wenselijk is ook in de rapportage een beknopt overzicht te geven
van de knelpunten waarmee wordt gekampt: wat verdient dringend de aandacht? Waar
moet worden bijgestuurd?
In de tweede plaats constateert de PrM dat er over-all genomen een stijging van de
zorgvragen is en dit op alle terreinen. De begroting, zoals deze in het voorgaande jaar is
opgesteld, matcht echter niet met de daadwerkelijke uitgaven voor het specifieke terrein.
Om een concreet en helder beeld krijgen, is het volgens de PrM noodzakelijk dat de
begroting daarop zo goed als mogelijk aansluit. De PrM is benieuwd naar de conclusies die
de gemeente verbindt aan de specifieke stijgingen, en hoe deze zullen worden vertaald naar
het volgende jaar.
De (landelijke) verwachting is dat er een groter beroep zal worden gedaan op de regelingen
op de verschillende terreinen. Mogelijk kan dit per regio/gemeente wat variëren. De
budgetten zullen hoogstwaarschijnlijk worden verlaagd.
De volgende vragen rijzen in dit verband: op welke manier wil de gemeente oog houden
voor kwaliteit van zorg? Vinden er gesprekken plaats tussen verschillende zorgorganisaties
en gemeente om te bekijken welke issues er leven, hoe er op ingespeeld kan worden, welke
budgetten een zorgorganisatie minimaal nodig heeft om de juiste en beste zorg te kunnen
geven? Welke keuzes worden hierin gemaakt en waarom?
In de derde plaats bevat hoofdstuk 5 van de rapportage een korte weergave van hetgeen in
het nu lopende jaar 2019 anders en beter zal worden aangepakt. De PrM acht dit positief,
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bijvoorbeeld waar wordt gesteld dat in 2019 het accent meer komt te liggen op preventieve
voorzieningen. Ook wordt er een aantal goede maatregelen genoemd om de kosten voor
jeugdhulp te beperken. De vraag is wanneer deze maatregelen geëvalueerd worden om het
beleid zo nodig te kunnen bijstellen.
In de vierde plaats is aan te bevelen om de ontwikkelingen in de gemeente Maasdriel te
kunnen vergelijken met de ontwikkelingen in omringende gemeenten, in het bijzonder
Zaltbommel; zodoende kan beter worden nagegaan of en op welke wijze specifiek beleid van
de gemeente Maasdriel een positieve bijdrage vervult.
Specifieke opmerkingen
Met betrekking tot de gegevens in verband met de jeugdhulp is het de vraag wat de
betekenis van de gegevens is in verband met ADHD ziekenhuiszorg. Enerzijds wordt gesteld
dat het gebiedsteam hiermee geen bemoeienis heeft en dat het een administratief proces is,
anderzijds wordt er een fors bedrag begroot, terwijl het de vraag is welke kosten de
gemeente hiervoor maakt.
Verder is het de vraag wat de verklaring is van de toename van het product WMObegeleiding: worden er eerder indicaties afgegeven of is er meer bekendheid van de
mogelijkheid voor begeleiding? wat is de rol van het gebiedsteam bij deze toename?
Met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden (zie bijlage 2 met cijfers
van Werkzaak) is het enerzijds positief vast te stellen dat er sprake is van een lichte daling
(van 255 naar 241 personen); anderzijds is het aantal van 241 personen nog steeds hoog,
mede gezien de grote tekorten ook op de regionale arbeidsmarkt.
Tot slot
Met de heer Sax, die vanuit de gemeente ambtelijk contactpersoon is voor de PrM, is
afgesproken dat vertegenwoordigers van de gemeente in de komende vergadering van de
PrM een toelichting geven op de rapportage Sociaal Domein. Doel is op deze manier beter
zicht te krijgen op onder meer de manier waarop de gemeente wil en zal omgaan met de
verschillende knelpunten op dit terrein. Daarnaast is het de bedoeling dat met de PrM
eerder contact plaatsvindt alvorens de rapportage Sociaal Domein wordt afgerond, opdat
vragen ter verduidelijking eerder kunnen worden gesteld en beantwoord.

Desgewenst licht de PrM zijn op- en aanmerkingen graag nader toe. Ook gaat hij ervan uit
dat deze brief met zijn op- en aanmerkingen ter kennisgeving wordt gestuurd naar de leden
van de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
Thea van Doornmalen
Voorzitter Participatieraad Maasdriel
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