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Programma

1. Maatregelen Corona-crisis 

2. Terugblik 2019 en eerste doorkijk Q1 2020

3. Stand van zaken Inkoop 2021

4. Tijdspad

5. Belangrijkste risico’s



1. Maatregelen Corona-Crisis (1)

Op 25 maart 2020 hebben de VNG en de Rijksoverheid afspraken gemaakt over de continuïteit 
van financiering in het Sociaal Domein 

Naar aanleiding daarvan heeft het college op 3 april 2020 het regionale besluit 
‘Maatregelen en financiële duidelijkheid zorgaanbieders i.v.m. coronacrisis’ aangenomen

Op basis van dit besluit zijn er regelingen getroffen met de zorgaanbieders (ZIN) om:
• Zorg waar het kan zoveel mogelijk te continueren (binnen de RIVM richtlijnen)
• Zorg waar het nodig is en kan in andere vorm dan regulier te verlenen
• Niet geleverde zorg financieel te compenseren 

(op basis van de geleverde zorg in de eerste twee periodes in 2020)

• Voor PGB- aanbieders wordt er een separate regeling via het SVB getroffen



1. Maatregelen Corona-Crisis (2)

Doel: continuïteit van zorg waarborgen, opvang kwetsbare burgers

Maatregelen financieel
• Financiële compensaties voor niet geleverde zorg door zorgaanbieders worden als een voorschot 

verstrekt zodat de regeling snel geeffectueerd kan worden. Dit teneinde de continuïteit
van zorg zoveel mogelijk te waarborgen. Verrekening zal achteraf plaatsvinden.

• De Rijksoverheid heeft toegezegd extra kosten voor gemeenten i.v.m. de Corona-crisis te gaan
compenseren

Wij registreren de extra kosten door de Corona-crisis als gemeente en zijn bezig de financiële 
gevolgen adequaat in beeld te brengen. Het zijn echter nog te vroeg om concrete bedragen
te kunnen noemen. 



1. Maatregelen Corona-Crisis (3)

Maatregelen voor inwoners (enkele voorbeelden)

• Afspraken met zorgaanbieders om zorg waar het kan zoveel mogelijk te continueren. 
Waar het nodig is en mogelijk in een aangepaste vorm.

• Extra opvang kwetsbare kinderen i.s.m. gemeente en onderwijs
• Extra opvang kwetsbare jongeren i.s.m. Gruitpoort
• Rechtstreekse (anonieme) chatmogelijkheid met buurtcoaches via de website
• Vrijwilligerscentrale brengt vraag en aanbod burenhulp samen
• Corona-special van De Rondkomers in het Doetinchems Vizier op 15 april jl. waarin hulp 

wordt geboden aan mensen in financiële nood



2. Opdracht Taskforce sociaal domein
• De Taskforce is gestart met als doel om te komen tot acties die bijdragen aan de 

financiële beheersing van het sociaal domein

• Binnen drie jaar (2019-2021) zijn de financiën van het sociaal domein structureel 
in balans

Doelstellingen en acties t/m Q1 2020

2019

1e helft 2019 – Zicht op de situatie

2e helft 2019 – Start grip op de situatie, de groei van de ingezette zorg neemt af. 
Alle benodigde acties voor 2020 zijn in voorbereiding.

2020

1e kwartaal 2020 – Alle acties voor 2020 zijn in uitvoering

1e kwartaal 2020 – Voorbereiden Inkoop 2021



2. Terugblik 2019 en eerste doorkijk Q1 2020

Waar komen we vandaan en gaan we naartoe?

• In 2018 is de zorgvraag sterk gegroeid (Wmo + 6% en Jeugd +14%)

• Voor 2019 was de eerste opdracht: groei afvlakken en kosten stabiliseren ->gerealiseerd

• De maatregelen hebben effect gehad in 2019 (o.a. de maatregelen Stringente Toegang, 
Externe Verwijzingen en Contractmanagement)

• Voor 2020: besparingen volgens keuzerichtingen worden gerealiseerd        -> op koers

• Uitgangspunt hierbij is dat de Rijksoverheid de extra gemaakte kosten i.v.m. de Corona-
crisis compenseert.



2. Ontwikkeling aantal indicaties Wmo - begeleiding

• Zeer sterke stijging in 2018
• Stabilisatie en afname vanaf 2019
• Effect verwijzingen Toegang naar voorliggende mogelijkheden zichtbaar



2. Ontwikkeling aantal indicaties Beschermd Wonen

• Zeer sterke stijging in 2018 tot en met eerste helft 2019 (ook extra budget)
• Stabilisatie vanaf Q3 2019
• Effect Toegang zichtbaar (betere door- en uitstroom)  



2. Ontwikkeling aantal indicaties  Individuele 

voorzieningen Jeugd

• Zeer sterke stijging in 2018
• Stabilisatie vanaf 2019
• Effecten Toegang en Contractmanagement zichtbaar 



2. Ontwikkeling aantal indicaties 

Huishoudelijke Hulp

• Door invoering abonnementstarief stijging vanaf 2019



2. Terugblik financiële prognose sociaal domein 2019

o.b.v. realisatie periode 1-11

Prognose Sociaal Domein             

december 2019

Begroting na 

keuzerichtingen 

2019

Prognose 

bestedingen  

2019

Prognose 

resultaat dec.  

2019

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.104.872                 7.406.275                698.598                

6.2 Wijkteams 9.605.920                 9.552.920                53.000                  

6.3 Inkomensregelingen 7.389.188                 6.954.188                435.000                

6.4 Begeleide participatie 8.770.120                 9.019.120                -249.000               

6.5 Arbeidsparticipatie 2.304.686                 2.167.686                137.000                

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.682.878                 1.882.878                -200.000               

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 12.834.803               13.063.715              -228.912               

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 21.478.384               20.877.477              600.907                

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 33.788.474               34.023.473              -234.999               

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 63.323                      63.323                      -                        

7.1 Volksgezondheid 1.945.246                 1.965.246                -20.000                 

Eindtotaal 107.967.894          106.976.302          991.593              



2. Update financiële prognose sociaal domein 2019

• Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019 (na verwerking keuzerichtingen)  
wordt er een positiever resultaat verwacht over 2019 ten opzichte van de laatste 
prognose van tussen de 1.0 - 2.0 miljoen euro. 

• De ingezette acties hebben in een financieel effect geresulteerd.

• Bij de jaarrekening 2019 zullen de definitieve cijfers worden gepresenteerd

• Op basis van de verwachte cijfers van 2019 wordt de financiële opdracht voor 2020 als 
haalbaar ingeschat 

• Een voorbehoud geldt op de compensatie van de Rijksoverheid voor extra gemaakte 
kosten i.v.m. de Corona-crisis). 



3. Inkoop 2021 (1)

Op 14 april 2020 heeft het college het besluit ‘Inkoop Sociaal Domein 2021’ genomen 

Daarbij is besloten om:
• Een aanbesteding te starten voor de jeugdhulp en Wmo op basis van een indeling van 

clusters met ingang van 1 januari 2021;
• Een aanbesteding te starten voor Wmo Beschermd Wonen met ingang van 1 juli 2021;
• Daarbij te kiezen voor een aanbestedingssystematiek en bekostigingsvormen, die het 

meest bijdragen aan de doelstellingen van de eerder vastgestelde Regionale Visie op 
Inkoop. Hierdoor wordt o.a. resultaatsturing mogelijk gemaakt .

• En daarbij samen te werken met de andere zeven gemeenten in de regio.

De raad is op 14 april door middel van een Raadsmededeling hiervan op de hoogte gesteld



3. Inkoop 2021 (2)

In maart is een nieuwe regionale Projectleider gestart voor de Inkoop. 

• Er is een regionaal Kernteam Inkoop ingericht. Het Kernteam bewaakt de voortgang 
en de samenhang binnen de Inkoop.

• Het Kernteam zal worden ondersteunt door een Financiële expertise groep
• De Projectleider en het Kernteam richten zich op dit  moment met name op het 

opstellen van een inkoopdocument (selectieleidraad). 
• In verband met de Coronarichtlijnen van het RIVM, is ervoor gekozen om de 

markconsultatie ‘online’ uit te voeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
gangbare online consultatietool. 



3. Vervolgstappen Inkoop Wmo/Jeugd

• Voorbereiden benodigde inkoopstukken maart – mei 2020

• Marktconsultatie mei 2020

• Openstelling inschrijving– juni 2020

• Selectiefase – Jeugd: augustus 2020, Wmo: september 2020

• Gunningsfase – oktober 2020

• Implementatie oktober – december 2020

 Vooralsnog verloopt de Inkoop conform planning; 
 Planning marktconsultatie aangepast vanwege de Corona-crisis
 Vervolgstappen Inkoop Beschermd Wonen volgen op een later moment



4. Belangrijkste risico’s

• De extra kosten t.g.v de Corona-crisis en de hoogte van de compensatie
door de Rijksoverheid

• Benodigde regionale samenwerking op de Inkoop 2021 

• De benodigde acties vragen veel van de organisatie. Zowel in capaciteit, 
maximale veranderkracht, informatievoorziening als aansturing.

• De benodigde acties vragen veel van verbonden partijen

• Veranderen wijze van Inkoop vraagt ook aanpassing van zorgaanbieders
in hun bedrijfsvoering



5. Tijdspad

2020 – We blijven binnen de vastgestelde begroting. We verstrekken de juiste ondersteuning aan 
onze inwoners. De inrichting van onze organisatie en die van onze verbonden partijen is op orde. 
Zowel voor wat betreft de uitvoering, de administratie als de benodigde ICT systemen.

• Uitvoering Ogon 2020 Buurtplein

• Inkoop 2021 Wmo en Individuele Voorzieningen Jeugd

• Financieel zicht op effect Corona-crisis

2021 – Alle acties zijn/worden geïmplementeerd en krijgen in de loop van het jaar hun volle 
financiële effect.

• Inkoop Beschermd Wonen

Volgende update raad: 17 september 2020



Vragen/discussie



Bijlage 1 Ontwikkeling aantal indicaties

Regeling 01-01-18 01-04-18 01-07-18 01-10-18 01-01-19 01-04-19 01-07-19 01-10-19 01-01-20 01-04-20

Beschermd Wonen 1.537 1.585 1.660 1.743 1.789 1.815 1.869 2.000 2.050 2.037

Regeling 01-01-18 01-04-18 01-07-18 01-10-18 01-01-19 01-04-19 01-07-19 01-10-19 01-01-20 01-04-20

Indiv. Voorzieningen Jeugd 1.919 2.079 2.254 2.345 2.185 2.278 2.321 2.325 2.243 2.324

Regeling 01-01-18 01-04-18 01-07-18 01-10-18 01-01-19 01-04-19 01-07-19 01-10-19 01-01-20 01-04-20

Wmo Begeleiding 1.123 1.131 1.176 1.205 1.232 1.209 1.214 1.175 1.174 1.170

Regeling 01-01-18 01-04-18 01-07-18 01-10-18 01-01-19 01-04-19 01-07-19 01-10-19 01-01-20 01-04-20

Wmo HH 1.554 1.558 1.582 1.604 1.622 1.716 1.783 1.886 1.909 1.986


