
Financiële grip in het sociaal domein 

 
 Themabijeenkomst commissie SLZ  
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  Proces  

 Keuzenotitie financiële grip (januari 2020) 

Raad vraagt 4 scenario’s uit te werken. 

 

 Memo proces financiële grip naar de raad (februari 2020) 

 Integratie van financiële grip in het SD en de perspectiefnota. 

 Keuze voor scenario is onderdeel van de perspectiefnota. 

 Inhoudelijke presentatie van de 4 scenario’s sociaal domein als 

voorbereiding. 

 

 Presentatie van de scenario’s in de commissie SLZ (mei 2020) 

Laatste stap in het proces van financiële grip. 

 



Financiële grip in het sociaal domein 

 

 Aanleiding:   Huidige voorzieningenniveau handhaven  

   binnen de huidige financiële kaders is  

   onhoudbaar en niet realistisch. 

 

 Doel presentatie:  informeren over de inhoud van de vier    

   scenario’s in het sociaal domein. 



Vier ‘variabelen’  

 Het gaat om anticiperen op de toekomst. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering sociaal domein en financiering 

daarvan. Voorwaarde daarbij is voldoende budget vanuit het Rijk. Maar ook bij 

ontoereikend budget willen we de financiën op verantwoorde wijze op orde houden. 

 

 Variabelen verschillen qua zekerheid/onzekerheid. 

a. Toegevoegde middelen 2 mln. bij aanvang coalitieakkoord (zekerheid) 

b. Nog niet gerealiseerde taakstelling ad. € 820.000 (zekerheid) 

c. Structurele tariefstijging ad. € 700.000 (grote mate van zekerheid) 

d. Jaarlijkse groei van de netto-uitgaven voor jeugdhulp en Wmo, oplopend tot 1,7 

miljoen euro in 2023 (onzeker, m.n. beïnvloed door beleid) 

 



4 scenario’s in het sociaal domein 

1. Voorzieningenniveau handhaven (verwacht extra benodigd budget in 2023 is € 

3,2 mln.; bezuiniging in het sociaal domein bedraagt € 0). 

 

2. Afremmen van de groei en stabiliseren van de uitgaven (verwacht extra 

benodigd budget in 2023 is €1,5 mln; bezuiniging bedraagt € 1,7 mln.). 

 

3. Minimaliseren om binnen het uitgavenniveau van de meerjarenbegroting 2019 

– 2022 te blijven en voorzieningen af te bouwen (verwacht extra benodigd 

budget in 2023 is € 0; bezuiniging bedraagt € 3,2 mln.). 

 

4. Verschralen om binnen de oorspronkelijke kaders te blijven  

(verwacht extra beschikbaar budget is € 1,2 mln.; bezuiniging bedraagt € 4,4 mln.). 



In schema 

  

Huidige 

ontvangsten 

van het Rijk 

Ophoging op rijks-

ontvangsten 2015 

€ 2.000.000 

Taakstelling 

€ -  820.000 

Verwachte 

tariefstijging 

€ 700.000 

Verwachte 

groei 1.9% 

€ 1.700.000 

Scenario 1 

Handhaven 

Algemene en 

integratie 

uitkering 

Blijft beschikbaar Terugdraaien Meegenomen 
Extra aanvullen 

op kosten 

Scenario 2 

Stabiliseren 

Algemene en 

integratie 

uitkering 

Blijft beschikbaar Terugdraaien Meegenomen 
Extra groei 

bezuinigen 

Scenario 3 

Minimaliseren 

Algemene en 

integratie 

uitkering 

Blijft beschikbaar Blijft staan Extra bezuinigen 
Extra groei 

bezuinigen 

Scenario 4 

Verschralen 

Algemene en 

integratie 

uitkering 

Terugdraaien Extra bezuinigen 
Extra groei 

bezuinigen 

 



Aandachtspunten bij de scenario’s 

- Meerjarig proces, uitgesmeerd over 3 tot 4 jaar. 

- In samenwerking met maatschappelijke partners, maar met duidelijke regie 

vanuit de gemeente. 

- Volgorde van de te nemen stappen is belangrijk (i.v.m. het anticiperen op extra 

mee- en tegenvallers). 

- Besparingen op de eigen organisatie/bedrijfsvoering en is onderdeel van de 

inhoud (dus een gevolg van…) 

- Besluit op hoofdlijnen, daarom gerubriceerd op: 

- Preventie (subsidies) 

- Toegang 

- Maatwerk 

 

NB: Financiële kaders zijn bij elk onderdeel taakstellend. 

 



Scenario 1: voorzieningenniveau handhaven 

Sterktes: 

- Rust en stabiliteit in het zorglandschap. 

- Ruimhartige ondersteuning voor de inwoner.  

- Medewerkers van de toegang putten uit een 

groot zorgaanbod. 

- Inzet op preventie blijft behouden. 

- Maximale keuzevrijheid voor de inwoner. 

Zwaktes: 

- Beperkt beroep op de eigen verantwoordelijkheid 

van de inwoner. 

- Er is geen prikkel tot innovatie in het systeem. 

- Meer druk op de interne organisatie om het 

zorglandschap te beheersen.  

- De regiefunctie / in control zijn van de gemeente is 

ingewikkelder. 

 

Kansen: 

- Maximale inzet op preventie. 

- Ruimte voor nieuwe aanbieders met nieuwe 

ideeën.  

Bedreigingen:  

- Geen rem op de groei.  

- Kosten worden onbeheersbaar. 

- Brede toegang nodig om inwoner te begeleiden 

naar de juiste voorziening. 

- Onoverzichtelijk zorglandschap. 



Scenario 1: handhaven (financieel) 

 € 3,2 miljoen extra toevoegen aan het meerjarenkader voor de uitvoering van het 

sociaal domein 

  Er is sprake van een ingroeipad richting 2023. 

 

 Dit heeft financiële consequenties voor de overige programma’s 1 t/m 5.  

 



Scenario 2: stabiliseren van de uitgaven 

en remmen van de groei 

 Maatwerk 

• Scherper indiceren (versoberen) en groter beroep op eigen verantwoordelijkheid. 

• Toewerken naar minder aanbieders voor meer focus, kwaliteit en innovatie. 

 

 Toegang 

• Sociaal team richt zich op multiprobleem casuïstiek 

• Meer regievoering door de gemeente in plaats van lokale samenwerkingspartners 

 

 Preventie (subsidies) 

• Gedeeltelijk inperken van de keuzevrijheid.  

• Welzijnsfuncties heroverwegen (alleen wat aantoonbaar werkt in NOP) 

• Toewerken naar minder partners om bureaucratie en overheadkosten te beperken. 

 

 



Scenario 2: stabiliseren van de uitgaven 

en remmen van de groei 

Sterktes: 

- Overzichtelijk zorglandschap en minder 

effectieve interventies worden gesaneerd.  

- Passende ondersteuning waar nodig + 

basispreventie blijft behouden. 

- Het sociaal team ondersteunt de meest 

kwetsbaren.  

- De regiefunctie van de gemeente wordt 

versterkt.  

Zwaktes: 

- Minder keuzevrijheid qua aanbieders. 

- De eigen verantwoordelijkheid van inwoners 

wordt gedeeltelijk ontzien. 

- Mogelijk zijn er in de toekomst nog extra 

maatregelen nodig.  

Kansen: 

- Het bewust opnieuw kiezen voor preventieve 

interventies die aantoonbaar werken in NOP.  

- Meer prikkel tot innovatie. 

- Zelfredzaamheid vergroten bij de inwoners.  

Bedreigingen: 

- Kans op frictiekosten voor het afbouwen van 

bepaalde subsidies.  

- Groei neemt sneller toe dan verwacht.  



Scenario 3: minimaliseren en  

voorzieningen afbouwen 

 Maatwerk 

• 1 á 2 zorgaanbieders per zorgsegment via taakgerichte bekostiging. 

• Weinig tot geen keuzevrijheid. 

• Contractmanagement wordt ingericht op inhoudelijk resultaat i.p.v. naleving van de 

contractvoorwaarden bij meerdere aanbieders. 

• Kleine aanbieders kunnen alleen bestaan in een samenwerkingsverband.  

 

 Toegang 

• Sociaal team heeft geen functie meer (= onderdeel van het maatwerk). 

 

 Preventie (subsidies) 

• Welzijn inrichten op basisniveau met 1 aanbieder. 

• Preventie wordt - indien de maatwerkaanbieder dat wenselijk acht - door de 

aanbieder zelf georganiseerd. 

 

 

 



Scenario 3: minimaliseren en  

voorzieningen afbouwen 

Sterktes: 

- Zeer overzichtelijk zorglandschap met 

verantwoordelijkheid bij een beperkt aantal 

aanbieders.  

- Passende ondersteuning waar nodig en 

preventie waar de aanbieder dat doelmatig acht.  

- Toekomstbestendig stelsel door partnership. 

- Toegang wordt versimpeld door beperken aantal 

aanbieders. 

Zwaktes: 

- Weinig tot geen keuzevrijheid qua aanbieders. 

- Kwetsbaar systeem voor de lange termijn i.v.m. 

afhankelijkheid van de aanbieder en visa versa.  

- Preventie die op lange termijn pas werkt, wordt 

niet ingezet (‘contracttermijn denken’). 

  

Kansen: 

- Op korte termijn is dit een financiële besparing.  

- Zelfredzaamheid vergroten bij de inwoners 

- Toegang kan worden gestandaardiseerd. Echte 

intake vindt plaats bij aanbieder.  

Bedreigingen: 

- Kans op meer frictiekosten i.v.m. afbouwen van 

subsidies.  

- Door focus op ‘het helpen van inwoners’ kan de 

groei sneller toenemen. 

- Aanbieders proberen kostenstijging af te 

wentelen op de gemeente.  

- Lange termijn effect voor de samenleving is 

onvoorspelbaar. 



Scenario 4: verschralen (maatwerk) 

Basis is scenario 3, maar dan met preventie op wettelijk minimum en geen 

keuzevrijheid voor de inwoner.  

 

 Maatwerk 

• Jeugdhulp laten uitvoeren door een consortium (1 aanbieder, taakgericht) die 

integraal verantwoordelijk is voor alle vormen van jeugdhulp inclusief toegang. 

• Dagactiviteiten, begeleiding en ondersteuning voor 18+ (Wmo) laten uitvoeren door 

een consortium (idem als bij jeugdhulp).  

• Geen keuzevrijheid voor de inwoner. 

• Contractmanagement wordt ingericht op inhoud van het contract i.p.v. naleving 

contracten bij meerdere aanbieders. 

• Kleine aanbieders kunnen alleen bestaan in een samenwerkingsverband. 

• Er wordt extra bezuinigd op het minimabeleid (meedoenregeling wordt meer dan 

gehalveerd (= 60%) en 15% op de bijzondere bijstand). 

 

 Toegang (geen wijzigingen t.o.v. scenario 3) 

 



Scenario 4: verschralen (preventie) 

 Preventie (subsidies) 

• Welzijn hervormen naar een minimale (wettelijke) variant. 

- 50% minder inzet van zorg & welzijn jongeren. 

- Geen inzet op minderheden (wel wettelijke taken t.b.v. statushouders). 

- 50% minder inzet op netwerkondersteuning (mantelzorg en vrijwilligers). 

- Geen inzet op buurtwerk en vitaliteit. Alleen bewonersinitiatieven dagactiviteiten 

blijft staan. 

- 50% minder inzet AMW, terug naar de minimale basis. 

• Preventie wordt - indien de aanbieder dat wenselijk acht - door de aanbieder zelf 

georganiseerd. 

 

 Integrale JGZ van 0 – 18 jaar (conform scenario 2). 

 

 

 

 



Scenario 4: verschralen 

Sterktes: 

- Zeer overzichtelijk zorglandschap met één 

verantwoordelijke aanbieder. 

- Passende maatwerkondersteuning waar nodig en 

preventie waar dat doelmatig is.  

- Toegang tot maatwerk ligt bij de aanbieder. 

Hierdoor snellere besluitvorming mogelijk.  

Zwaktes: 

- Geen keuzevrijheid voor de inwoner. 

- Toekomstbestendigheid heeft zich nog niet bewezen. 

- Kwetsbaar systeem voor de lange termijn i.v.m. 

afhankelijkheid van de aanbieder en visa versa. 

- Qua preventie volledig afhankelijk van aanbieder.   

- Preventie die op lange termijn pas werkt, wordt niet 

ingezet (‘contracttermijn denken’). 

- Mate van ondersteuning aan kwetsbare inwoners kan 

afnemen. 

Kansen: 

- Op korte termijn is dit een financiële besparing.  

- Maximale verantwoordelijkheid terugleggen bij de 

samenleving. 

- Veel besparing op de toegang. Rechtstreekse 

intake vindt plaats bij aanbieder.   

Bedreigingen: 

- Frictiekosten i.v.m. afbouwen van subsidies.  

- Door meer focus op ‘het helpen van inwoners’ kan de 

groei sneller toenemen. 

- Aanbieders proberen kostenstijging af te wentelen op de 

gemeente.  

- Gemeente heeft minder regie en zeggenschap over de 

vormgeving van de zorg (het hoe). 

- Lange termijn effect op de samenleving is 

onvoorspelbaar. 

 



Samenvatting scenario’s 

  Scenario 1 

  

HANDHAVEN 

Scenario 2 

  

STABILISEREN 

Scenario 3 

  

MINIMALISEREN 

Scenario 4 

  

VERSCHRALEN 

Keuzevrijheid van inwoners 

  
++ + - -- 

Eigen verantwoordelijkheid van 

inwoners 

- + + ++ 

Resultaat voor de inwoner +/- + + - 

  
Omvang preventief aanbod + +/- - -- 

Aantal aanbieders 

  
+ +/- - -- 

Kans op innovatie 

  
- +/- + + 

Remmen van de groei 

  
-- + + + 

Kosten voor de gemeente -- - + ++ 

Duurzaam stelsel - + + - 

NB: + is meer of positief, - is minder of negatief 



Financiële samenvatting besparingen 

  Scenario 1 

HANDHAVEN 

Scenario 2 

STABILISEREN 

Scenario 3 

MINIMALISEREN 

Scenario 4  

VERSCHRALEN 

 

Participatie (maatwerk) € 0 € 140.000 € 165.000 € 265.000 

Minimabeleid  

 

€ 0 € 80.000 € 200.000 

 

€ 350.000 

Wmo           (maatwerk) € 0 € 350.000 € 650.000 € 650.000  

Jeugdhulp   (maatwerk) € 0 € 315.000 € 590.000 € 840.000 
      

Toegang € 0 € 330.000 € 660.000 € 660.000 
      

Preventie (subsidies welzijn) € 0 € 500.000 € 1000.000 € 1.625.000 

Integrale JGZ 0 -18 jr € 0 € 100.000 € 100.000 € 100.000 

      

TOTAAL € 0 € 1.815.000 € 3.365.000 € 4.490.000 

onvoorzien € - 115.000 € - 165.000 € - 90.000 

Taakstelling P. 1 t/m 5 € 3.200.000 € 1.500.000 € 0 € - 1.200.000 



Verwachte netto uitgaven 2023  
  

t.o.v. het huidige meerjarenkader 2023 (x 1.000) 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4  

HANDHAVEN STABILISEREN MINIMALISEREN VERSCHRALEN 

Preventie   €   5.673     €  5.073      € 4.573       € 3.948  

Toegang    €  2.479      € 2.149       € 1.819       € 1.819  

Maatwerk   € 36.462    € 35.577    € 34.857    € 34.357  

Onvoorzien        € 115         € 165           € 90  

Netto uitgaven  € 44.614    € 42.914    € 41.414    € 40.214  

Ontwikkeling     € 3.200       € 1.500              -      € -1.200  



Vervolg 

Wat Besluitvorming 

door 

Wanneer 

 

Perspectiefnota 2021 e.v. 

 

Raad 

 

29 juni 2020 

 

Beleidsplan Sociaal domein (strategische kaders) 

 

Raad 

 

4e kwartaal 2020 

 

Uitvoeringsplan financiële grip in het sociaal domein 

 

College 

 

4e kwartaal 2020 


