Terugkoppeling van wethouders Sociaal Domein uit Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein van 15 maart 2018.
Inleiding
Hierbij ontvangt u een kort verslag met informatie over de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg, te
gebruiken voor het informeren van college en raad.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij het korte verslag van Het
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein van 15 maart 2018, t.b.v. terugkoppeling aan colleges en
raden.


Regio Midden-Holland behaalt A score op terugbrengen administratieve lasten
De programmadirecteur Informatievoorziening Sociaal Domein VNG, Reinier ter Kuile, heeft in
het BOSD een toelichting gegeven op het uitgevoerde onderzoek in Midden-Holland naar het
proces van contract tot controle bij zorgtrajecten. In een eerdere fase van dit periodiek
onderzoek naar de Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) in 2017 bleek dat de regio ten
aanzien van het berichtenverkeer/facturatie en de controleaanpak nog een weg te gaan had,
hetgeen tot uitdrukking werd gebracht in een monitor met een (lage) D score.
Reinier ter Kuile constateerde in het BOSD dat er in Midden-Holland sindsdien keihard
gewerkt is aan verbeteringen in dit proces. Dat is duidelijk geworden in de laatste ISD-meting
van de VNG die leidde tot het behalen van de hoogste score (A score). Een mooi resultaat
waarmee de betrokkenen in de regio werden gefeliciteerd.



Special ‘Maatschappelijke Zorg’
Conform het ‘Programma Sociaal Domein Midden-Holland 2018’ is in het BOSD 15/3 een start
gemaakt met een reeks ‘Specials’ over onderwerpen die de komende jaren de meeste
aandacht vragen in haar doorontwikkeling.
De eerste special staat in het teken van de transformatie van de maatschappelijke zorg.
Het doel van deze ‘special’ is om in het BOSD gezamenlijk richting en ambitie te bepalen voor
de maatschappelijke zorg (MZ) in de regio Midden-Holland.
Als context voor de special zijn ter inleiding in het BOSD eerst de voorafgaande MZontwikkelingen en eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten gememoreerd.
Regionaal Kader: In 2016 is een Regionaal kader MZ 2017-2020 vastgesteld met de volgende
ambitie: “Kwetsbare inwoners in de regio Midden-Holland wonen passend en zo zelfstandig
mogelijk, hebben passende ondersteuning en participeren naar vermogen.” Met als
uitgangspunt ‘zo lokaal als mogelijk en regionaal waar nodig’ is voor de realisatie van deze
ambitie ingezet op 4 actielijnen:
1) Herstel van eigen kracht
2) Lokale steunstructuur op orde
3) Adequate ambulante zorg en ondersteuning (en)
4) Een veilig vangnet voor wie dat echt nodig heeft.
Daarbij is afgesproken dat alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun inwoners en dat we
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een dekkend zorgaanbod. Dit met als uitgangspunt zo
lokaal als mogelijk en regionaal waar nodig.
Momenteel heeft de gemeente Gouda nog een centrumgemeentepositie. De bedoeling is dat
er een doordecentralisatie plaats gaat vinden van taken en bijbehorend budget voor de
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Landelijk zullen de middelen hiervoor met
een zogenoemd objectief verdeelmodel verdeeld worden over alle gemeenten. Die
herverdeling zou aanvankelijk per 2020 plaatsvinden, maar dit wordt waarschijnlijk later.
Overgangsplan: Anticiperend op deze herverdeling van middelen is - in het verlengde van het
regionaal kader MZ - een ‘Regionaal Overgangsplan MZ’ uitgewerkt en in mei 2017
vastgesteld. Om de overgang goed te laten verlopen moeten namelijk al in een zo vroeg
mogelijk stadium, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, afspraken worden gemaakt
om te zorgen voor een kwalitatief goed en voldoende zorg- en ondersteuningsaanbod in de
gemeenten van de regio Midden-Holland.

Overgangsplan maatschappelijke zorg
= plan van aanpak voor de maatschappelijke zorg (ivm de objectieve herverdeling van de middelen BW en MO)

Om te komen tot:
1) gezamenlijke uitgangspunten
2) kwalitatief goede zorg en ondersteuning
3) financiële inzet
4) transformatie

Uitwerken deelopdrachten
* uitgangspunten en samenwerkingsafspraken
* startfoto
* financiële afspraken
* Gewoon Thuis

Levert op:
- afspraken voor 2018 – 2020
- Regionaal kader maatschappelijke zorg 2020 – 2024
- lokale implementatieplannen (va 2020)

In het BOSD is in een interactieve sessie een balans opgemaakt over de vraag: waar we
staan met de transformatie van de maatschappelijke zorg in onze regio en waar gaan we
heen?
Er is hard gewerkt om de doelen/ambities/acties die met elkaar zijn afgesproken in praktijk te
brengen. Dit heeft al een aantal goede voorbeelden opgeleverd. Bijvoorbeeld het project
‘Gewoon Thuis’. Daarmee is een flinke slag gemaakt met het langer thuis wonen en weer
sneller thuis laten wonen van inwoners met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Met als
resultaat dat de wachtlijst voor beschermd wonen flink omlaag is gegaan. Andere voorbeelden
zijn initiatieven als het Bruisnest in Waddinxveen en de Skaeve huse in Krimpenerwaard.
Wat vooral wordt geconstateerd is dat de samenwerking in de regio goed is opgepakt en de
regiogemeenten zich ook erg betrokken voelen. Dat maakt dat de transformatie ook
voortvarend wordt opgepakt en wordt geregeld wat daarvoor nodig is.
De bedoeling was om vanuit drie perspectieven opnieuw naar de eerder overeengekomen
ambities ten aanzien van de maatschappelijke zorg te kijken, nl. vanuit het perspectief van:
- De dromer: wat is – als we al onze bezwaren en mitsen en maren zouden loslaten – onze
stip op de horizon? Waar willen we naartoe en in welk tempo wil je dat doen?
- De realist: hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Wat hebben we daar voor nodig? Is
dat in onze regio wel haalbaar?
- De criticus: die plaatst vanuit de huidige ervaringen een kritische noot bij de gestelde
ambities.
Vanwege tijdgebrek is de discussie in het BOSD met name vanuit het perspectief van de
dromer gevoerd, al zijn daarbij ook wel elementen van de realist en de criticus ingebracht en
aan bod geweest.
Samenvattend leidde de gevoerde themadiscussie tot de volgende uitkomsten:
- In het BOSD is er een gezamenlijke ambitie tot verregaande ambulantisering. Zowel op
het terrein van beschermd wonen als de maatschappelijke opvang en met een lokale
invulling per dorp/gemeenschap.
- Uitgangspunt is de inclusieve samenleving.
- Er is een brede voorkeur uitgesproken om per direct met deze ambitie aan de slag te
gaan en daarin niet de landelijke ontwikkelingen af te wachten.
Vooruitblik
Afgesproken is om de hier uitgesproken ambitie te vertalen naar lokale meerjarenplannen die
regionaal zijn afgestemd. Daarvoor zouden lokaal vergelijkbare inspiratiesessies kunnen
worden gehouden, waar b.v. ook medewerkers v/d sociaal teams bij betrokken worden.
Daarnaast zal het overgangsplan geactualiseerd moeten worden. Voor de lokale plannen kan
het RIGO onderzoeksrapport ‘Van beschermd tot zelfstandig wonen’ ook als inspiratiebron
worden gebruikt. Een belangrijke opgave hierin is bijvoorbeeld de regionale spreiding en
opbouw van verschillende vormen van beschut wonen. Elke gemeente gaat hiermee aan de
slag.

