2e kwartaal update 2019

Taskforce sociaal domein
informatieve raadsbijeenkomst 11-07-2019

Voorafgaand
• De Taskforce is gestart in 2018 met als doel om te komen tot acties
die bijdragen aan de financiële beheersing van het Sociaal Domein

• De raad is tijdens verschillende informatieve bijeenkomsten

bijgepraat over de Taskforce (december 2018, februari 2019 en april
2019)

• Uit de jaarrekening 2018 is gebleken dat de tekorten in het Sociaal
Domein sneller zijn toegenomen dan werd verwacht

• In mei 2019 is een Quick-Scan uitgevoerd in het Sociaal Domein met
als doel om te komen tot een versnelling en concretisering van de te
nemen acties en de daaraan gekoppelde financiële effecten.

Programma

1. Opdracht Quick-Scan
2. Doorrekening financiën Sociaal Domein
3. Bevindingen Quick-scan
4. Belangrijkste ‘draaiknoppen’
5. Acties
6. Tijdspad
7. In de komende periode

1. Opdracht Quick-Scan
Breng door middel van een Quick-Scan de huidige (financiële)
situatie binnen het Sociaal Domein in beeld (en die van de
Taskforce in het bijzonder). Focus hierbij op de domeinen Jeugd
en Wmo. De Quick-Scan dient te resulteren in een heldere
analyse en een Plan van Aanpak om de ontstane tekorten zo snel
als mogelijk terug te dringen binnen de huidige beleidskaders en
welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn.

2. Doorrekening financiën Sociaal Domein (1)
Er is een financiële doorrekening gemaakt voor het Sociaal Domein
wat de gevolgen zouden zijn als de komende jaren geen acties
getroffen gaan worden en de reeds ingezette acties geen effect gaan
hebben
Hierbij is uitgegaan van een tweetal scenario’s:

•

•

Scenario 1: de volumes in de Wmo en Jeugdhulp volgen de landelijke
trend van tussen de 2% tot 4% groei per jaar

Scenario 2: de volumes in de Wmo en Jeugdhulp blijven de
volumegroei van Doetinchem volgen zoals is opgetreden in 2018

Scenario 1 (op basis van landelijk verwachte volumegroei en niets doen):
Jeugd
Prognose extra
inkomsten Jeugd
Wmo HH&BG
BW
Uitvoeringslasten SW
Inzet regionale
samenwerking
WRV
Buig
Efficiencytaakstelling
Laborijn
Armoede
Overig SD
Subtotaal

Resultaat
Verwacht resultaat
2018
2019
€ -5.471.000 €
-6.007.530
€
1.500.000

Verwacht resultaat
2020
€
-6.545.736
€
1.200.000

Verwacht resultaat
2021
€
-6.545.736
€
1.200.000

€ -1.653.000 €
€ 3.970.000 €
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

-2.500.196
1.850.362
-1.392.000
-200.000

€
€
€

-2.174.977
3.364.294
-200.000

-2.500.196
3.364.294
-1.227.000
-200.000

-275.000 €
70.000 €
-200.000 €

-300.000 €
€
€

-300.000 €
€
€

-300.000
-

€
-186.000 €
€
-76.000 €
€ -3.821.000 €

-200.000 €
€
-4.018.213 €

-200.000 €
€
-6.408.638 €

-200.000
-8.087.570

Bestuurlijke monitor 2018 € -1.672.000 €
Totaal
€ -5.493.000 €

-1.672.000 €
-5.690.213 €

-1.672.000 €
-8.080.638 €

-1.672.000
-9.759.570

Scenario 2 (op basis van volumegroei in Doetinchem in 2018 en niets doen):
Jeugd
Prognose extra
inkomsten Jeugd
Wmo HH&BG
BW
Uitvoeringslasten SW
Inzet regionale
samenwerking
WRV
Buig
Efficiencytaakstelling
Laborijn
Armoede
Overig SD
Subtotaal

Resultaat
Verwacht resultaat
2018
2019
€ -5.471.000 €
-8.968.533
€
1.500.000

Verwacht resultaat
2020
€
-12.103.714
€
1.200.000

Verwacht resultaat
2021
€
-12.103.714
€
1.200.000

€ -1.653.000 €
€ 3.970.000 €
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

-2.992.761
1.850.362
-1.392.000
-200.000

€
€
€

-2.490.724
3.364.294
-200.000

-2.992.761
3.364.294
-1.227.000
-200.000

-275.000 €
70.000 €
-200.000 €

-300.000 €
€
€

-300.000 €
€
€

-300.000
-

€
-186.000 €
€
-76.000 €
€ -3.821.000 €

-200.000 €
€
-7.294.963 €

-200.000 €
€
-12.459.181 €

-200.000
-14.138.113

Bestuurlijke monitor 2018 € -1.672.000 €
Totaal
€ -5.493.000 €

-1.672.000 €
-8.966.963 €

-1.672.000 €
-14.131.181 €

-1.672.000
-15.810.113

2. Doorrekening financiën Sociaal Domein (2)
• De noodzaak tot ingrijpen is zeer is urgent. De tekorten lopen sterk
op als er geen passende acties worden genomen.

• Het financiële voordeel op Beschermd Wonen wordt naar
verwachting aanzienlijk minder en stopt grotendeels als gevolg van
en vanaf de voorgenomen decentralisatie van Beschermd Wonen in
2021

• Het financiële probleem dient integraal aangepakt te worden.

2. Doorrekening financiën Sociaal Domein (3)
• De financiële effecten van de ingezette acties in 2019 zullen
grotendeels in 2020 zichtbaar worden.

• De meeste verplichtingen voor 2019 zijn al aangegaan en nog maar
beperkt te beinvloeden (zoals bijvoorbeeld reeds afgegeven
beschikkingen, subsidies en tarieven).

3. Bevindingen Quick-Scan Sociaal Domein (1)
• De bestuursopdracht van de Taskforce is ‘breed’ en bestrijkt het
gehele Sociaal Domein. De huidige plannen van de Taskforce
dekken echter maar een beperkt deel van het Sociaal Domein.

• De Taskforce wordt bemenst door kundige medewerkers. De

implementatiekracht ontbreekt echter, omdat alle taskforce en
veranderopdrachten moet worden uitgevoerd naast de bestaande
werkzaamheden

• Alle plannen lijken tot nog toe binnen het huidige beleid te passen.
Het voornaamste verbeterpunt zit in het adequaat uitvoeren van
het beleid.

3. Bevindingen Quick-Scan Sociaal Domein (2)
• De organisatie werkt grotendeels informeel. Bestuurlijk is helder waar
besluitvorming plaatsvindt. Ambtelijk is dit echter een stuk minder
helder. Dit belemmert de snelheid van handelen en besluitvorming in
de ambtelijke organisatie in deze urgente en moeilijke periode.

• Niet alle managementfuncties zijn op dit moment bezet . Medewerkers
dienen vrijgemaakt te worden om alleen te werken aan de opdracht
van de Taskforce.

• Er ontbreekt– mede door het niet bezet zijn managementfuncties - een
heldere lijnsturing die past bij de bijzondere en urgente opgave die er
ligt. Dit belemmert de implementatiekracht.

• Er wordt veel gewerkt met bypasses in plaats van de formele
hiërarchische (ambtelijke en bestuurlijke) lijn te volgen.

3. Bevindingen Quick-Scan Sociaal Domein (3)
•

De organisatie Buurtplein is nog niet voldoende toegerust voor haar
kernopdracht betreffende de Toegang. De organisatie verkeert nog
in een fusie-proces. Het ‘indiceren’ zit nog niet genoeg bij iedereen
in het DNA.

•

De interne organisatie van Buurtplein gaat het komende jaar nog
veel aandacht vragen (o.a. inrichting nieuwe ICT systeem en
uniformeren processen) naast de inhoudelijke opgave die vorm
gegeven dient te worden.

•

Eerder ingezette hefboomsystematiek bij Buurtplein resulteert nog
niet in een afname van het aantal maatwerkvoorzieningen.

3. Bevindingen Quick-Scan Sociaal Domein (4)
•

Projectmatig werken is binnen de eigen organisatie nog onvoldoende
ontwikkeld. Veel wordt informeel afgehandeld.

•

Er wordt snel overgegaan tot het formuleren van oplossingen waar de
definitie van het probleem nog niet altijd (volledig) helder is.

•

Nog niet alle benodigde acties zijn opgestart (bijvoorbeeld verstevigen
relatiemanagement)

4. Belangrijkste ‘draaiknoppen’ (1)
Algemene voorzieningen (2)

Toegang (1)
Door scherper aan de poort te zijn
minder instroom en meer afschaling

Door afschaling goedkopere zorgkosten

Inkoop/
Relatiemanagement (3)

Door de juiste prikkels op Inkoop en
contractmanagement een snellere
door- en uitstroom en lagere gemiddelde kosten

4. Belangrijkste ‘draaiknoppen’ (2)
•

Zowel de Wmo, de Jeugdwet als de P-wet betreffen wettelijke taken. Dit betekent
dat de gemeente passende zorg en ondersteuning dient te bieden aan haar
inwoners conform haar wettelijke taak. De wet definieert echter niet wat passende
zorg en ondersteuning is.

•

De gemeente heeft echter wel veel beleidsvrijheid hoe de uitvoering van de wetten
georganiseerd wordt en bijvoorbeeld hoe de algemene voorzieningen worden
vormgegeven en welke inkoopmethodiek wordt gehanteerd

•

Dit betekent dat er een balans gevonden zal moeten worden tussen:
1. Wat is Passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners
2. de beschikbare financiële middelen
3. de wijze waarop dit wordt georganiseerd.

5. Acties (1)
• Eén van de constateringen is dat de huidige aansturing door de
Taskforce effectiever en efficiënter kan.

Er is daarom besloten om :

• Programma 6 tijdelijk aan te laten sturen door een

Programmanager. De Programmamanager valt rechtstreeks onder
en rapporteert aan de Algemeen Directeur.

• De Programmanager is de schakel tussen het Programma, de
Taskforce, de Algemeen Directeur en het bestuur.

5. Acties (2)
Beschikbaarheid alternatieven voor maatwerk

Algemene voorzieningen (2)

Transitie naar de algemene voorzieningen

Door afschaling goedkopere zorgkosten

Toegang (1)
Stringente Toegang (Buurtplein)
Door scherper aan de poort te zijn
minder instroom en meer afschaling

Inkoop/
Relatiemanagement (3)

Investeren in minder externe
verwijzingen

Door de juiste prikkels op Inkoop en
contractmanagement een snellere
Takenpakket Buurtplein
door- en uitstroom en lagere gemiddelde kosten
Visie op Inkoop (aantal aanbieders, bekostiging etc.)

Relatiemanagement (sturen op resultaten in/uitstroom,
Aanscherpen interne controles)

5. Acties (3)
Herijkte acties

Uitgevoerd door middel van

Stringente Toegang (Jw, Wmo, BW)

Aanvullende opdracht Buurtplein,
kwaliteitstoetsing, opleiding(en)
Betere voorlichting en vindbaarheid
Zakelijkere houding richting zorgaanbieders,
verhoogde controles op rechtmatigheid,
herijken inkoopstrategie
Sturen op uitstroom resultaten van
zorgaanbieders, belemmeringen voor
doorstroom wegnemen, actief
relatiemanagement, casusregie
Voorlichting huisartsen, GI’s en
inzet POH'ers
Opdracht Laborijn

Groepsbegeleiding (Wmo) -> Stadskamer
Contractmanagement/Inkoop (JW, Wmo, BW)

Meer doorstroom, uitstroom (Jw, Wmo, BW)

Minder externe verwijzingen Jeugd (Jw)
Uitvoeringslasten SW
Vermindering uitvoeringskosten

Vermindering administratieve lasten,
doorlichten takenpakket gemeente en
verbonden partijen

Herijkte acties

Verwacht
Verwacht effect Verwacht effect Verwacht
effect 2019
2020
2021
effect 2022
€
250.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
1.500.000

Stringente Toegang
(Jw, Wmo, BW)
Groepsbegeleiding
€
(Wmo) -> Stadskamer
Contractmanagement/ €
Inkoop (JW, Wmo,
BW)

Verwacht
effect
acties

100.000 €

225.000 €

450.000 €

450.000

250.000 €

1.250.000 €

2.500.000 €

3.500.000

Minder externe
verwijzingen Jeugd
(Jw)

€

100.000 €

500.000 €

500.000 €

500.000

Meer doorstroom,
uitstroom (Jw, Wmo,
BW)

€

250.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

1.500.000

Inzet POH'ers
Vermindering
uitvoeringskosten
Uitvoeringslasten SW
Subtotaal

€
€

45.000 €
€

180.000 €
500.000 €

180.000 €
1.000.000 €

180.000
1.500.000

€
€

€
995.000 €

1.227.000 €
5.882.000 €

1.392.000 €
9.022.000 €

1.392.000
10.522.000

Benodigd
investeringsbudget

€

-500.000 €

Saldo scenario 1
Saldo scenario 2

€ -5.195.213 €
€ -8.471.963 €

-500.000

-2.698.638 €
-3.584.963 €

€

-737.570 €
-5.109.181 €

-

762.430
-5.288.113

6. Tijdspad
1e helft 2019 – Zicht op de situatie
2e helft 2019 – Start grip op de situatie, de eerste verliezen worden
teruggedrongen
2020 – Verliezen worden verder teruggedrongen, de organisatie is op orde
en de rapportages zijn adequaat.
2021 – De verliezen worden geminimaliseerd. Aan het einde van het jaar
wordt er een financieel evenwicht bereikt.

7. In de komende periode…
•

Uitvoering geven aan de acties van de Taskforce

•

Begroting 2020

•

Bij de volgende update van de Taskforce (op 10 oktober 2019) zal een lijst met aanvullende
maatregelen worden gepresenteerd

TASKFORC€
beheersing financiën sociaal domein

