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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief Richtinggevende besluiten Ontwikkelagenda Sociaal Domein en Plan van 
Aanpak Artikel 12 

Geachte leden van de raad, 

Op 2 juli jongstleden heeft uw raad de Ontwikkelagenda Sociaal Domein vastgesteld. 
Hiermee zijn de belangrijkste doelstellingen in het sociaal domein voor de korte en 
middellange termijn zowel helder geformuleerd als ook richtinggevend geworden voor de 
vervolgstappen die nu gezet moeten gaan worden. Voor de realisatie van de doelstellingen 
zullen we vanuit en samen met het bestaande uitvoeringsveld in het sociaal domein aan de 
slag gaan. 

Wat willen we bereiken? 
We willen komen tot een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelsel van 
ondersteuning ten behoeve van de bewoners van Vlissingen. Voor nu en in de toekomst. We 
vertalen deze doelstellingen naar concrete uitvoeringsopdrachten die van belang zijn voor 
de voortgang en de realisatie van de Ontwikkelagenda en we sluiten daarbij nauw aan bij 
de doelstellingen en planning van het Plan van Aanpak art. 12 en de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden. 

De stand van zaken 
In het kader van het Artikel 12 proces hebben we een Plan van Aanpak Art. 12 opgesteld. In 
dit plan zijn de gewenste verbeteracties opgenomen. Het Plan van Aanpak omvat een reeks 
van projectmatige Quick Wins waarmee we vooral het zogenaamde laaghangend fruit willen 
verzilveren. Het Plan van Aanpak is dynamisch dat wil zeggen dat er opdrachten na 
afronding uit weg kunnen vallen en onderweg ook opdrachten aan toe kunnen worden 
gevoegd. Inmiddels is duidelijk dat naast de quick wins ook een aantal fundamentele 
wijzigingen nodig zullen zijn. Het gaat dan om wijzigingen met een structureel karakter, die 
als het ware als hefbomen voor duurzame verbetering fungeren: 

1) versterken beleidsregie en reorganisatie ondersteuningsaanbod in het veld, 
2) het inrichten van de Integrale Toegang, 
3) het oppakken van de WSW-infrastructuur, conform de aanbevelingen uit het Quick Scan-
rapport van Adlasz. 
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Voor deze wijzigingen zijn richtinggevende uitspraken van het college nodig. Het college 
heeft dan ook opdracht verleend om deze wijzigingen uit te werken in spoorboekjes. Met 
spoorboekjes bedoelen we hier de uitgewerkte implementatieplannen. Over het op te stellen 
spoorboekje over de WSW infrastructuur Orionis is uw raad separaat geïnformeerd d.m.v. 
de raadsinformatiebrief ‘Perspectief Quick Scan Orionis’. 

Het college heeft opdracht gegeven om deze spoorboekjes, samen met nog 6 kleinere 
opdrachten toe te voegen aan het Plan van Aanpak. De 6 kleinere opdrachten hebben 
betrekking op een aantal vragen die naar voren zijn gekomen en die nader uitgezocht 
moeten worden omdat ze in meer of mindere mate van invloed zijn op de doelstellingen van 
de Ontwikkelagenda en van het Plan van Aanpak. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat 
naarmate we toegroeien naar concretere lokale keuzes, we ook steeds duidelijker de 
scherpte zien van de scheiding tussen lokaal belang en samenwerkingsverbanden. Ook 
komt de vraag naar voren in hoeverre de Corona crisis de ambities van Ontwikkelagenda en 
Plan van Aanpak gaat beïnvloeden. 

De uitwerking van de spoorboekjes vindt plaats gedurende de zomermaanden en loopt 
samen op met de werkzaamheden in het kader van de Ontwikkelagenda, te weten het 
opstellen van integrale targets en het Meerjarig Uitvoeringsprogramma. 

Onderstaand een toelichting op de aanvullende opdrachten. 

1. Opstellen van spoorboekjes voor: 

a. De invulling van de gemeentelijke beleidsregie en de ombouw van het
voorliggend veld/de ondersteuningsinfrastructuur. Het college is van mening dat 
de gemeente een brede en ook directieve regie dient te voeren op het Sociaal 
Domein. Brede regie betekent een sturende invloed op zowel de inkoop, het 
productieproces, de organisatie van het aanbod als ook de kosten van de producten 
en diensten. Om besparingen te realiseren in het Sociaal Domein is het noodzakelijk 
een beweging in te zetten, waarbij meer van algemene voorzieningen en minder van 
individueel maatwerk wordt uitgegaan. Wanneer ondersteuning nodig is, dan is het 
belangrijk deze zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij de oorzaak in te zetten, om 
het ontstaan, terugkeren of verergeren van problemen te voorkomen. Een oplossing 
zo dicht mogelijk bij de oorzaak zorgt voor lagere kosten. Dit vraagt een ombouw van 
de ondersteuningsinfrastructuur in het voorliggend veld. 

b. Opzet integrale toegang. Het college is van mening dat de toegang moet worden 
doorontwikkeld tot een afdeling waarin alle aanvragen voor doorstroom naar vormen 
van ondersteuning en/of zorg integraal worden behandeld en beschikt. Met 
uitzondering van die situaties waarbij doorverwijzing naar vormen van ondersteuning 
en/of zorg legitiem en expliciet de verantwoordelijkheid is van partijen buiten de 
zeggenschap van de gemeente – bijvoorbeeld huisartsen – wil de gemeente voor 
toeleiding naar ondersteuning en/of zorg in principe geen gebruik meer maken van 
externe partijen. 

2. Een zestal aanvullende opdrachten op te nemen in het Plan van Aanpak art. 12 

a. Ontschot budget Sociaal Domein. De grote vraagstukken in het Sociaal Domein 
hebben zelden betrekking op geïsoleerde problemen die tot een enkele beleidskolom 
zoals Jeugd, Participatie of Wmo terug te brengen zijn. In het Sociaal Domein hangt 
alles samen. Gezondheid en maatschappelijke participatie, werk en betrokkenheid in 
de eigen buurt, economische onafhankelijkheid, aandacht voor de jeugd, de 
beschikbaarheid van onderwijs en vrijetijdsbesteding, alles is met elkaar verbonden 
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en heeft invloed op elkaar. Oplossingen dienen daarom vanuit dat integrale beeld te 
worden aangereikt en gefinancierd. Het budget Sociaal Domein wordt dan ingezet 
vanuit het principe dat het meeste resultaat behaald kan worden wanneer 
geïnvesteerd wordt op integrale producten in plaats van kolom-gebonden producten. 
Daarnaast is het belangrijk om dure en langdurige trajecten te voorkomen door tijdig 
actie te ondernemen en in te grijpen waar nodig. 
Onderzocht wordt in welk tempo en met welke stappen we dit kunnen realiseren. De 
inrichting van een efficiënt managementsysteem, onder meer ten behoeve van het 
tijdig signaleren van kostenstijgingen, ontwikkeling in aantal cliënten, vergelijking van 
zorgverleners, zorguren en dergelijke, maakt deel uit van deze aanpak. Het college 
stelt hiertoe de volgende richtlijnen vast: 
 Langjarige verplichtingen binnen het Sociaal Domein zijn minder gewenst. Er 

moet voldoende flexibiliteit blijven in de besteding van het integraal budget. 
 Reguliere budgetten moeten steeds getoetst worden op de mogelijkheid tot het 

instellen van budgetplafonds. 
 Voor de komende jaren geldt dat bij extra beschikbaar gestelde of onbenutte 

budgetten deze in principe worden ingezet op terugdringing van de tekorten. 
 De financieringssystematiek wordt opnieuw bezien. Uit de praktijk blijkt dat 

werken met subsidiebeschikkingen niet altijd de gewenste mate van controle 
oplevert. Dus een verschuiving van subsidie naar (product)inkoop. 

 Geoormerkte rijksbijdragen – zoals de bijdrage centrummiddelen Beschermd 
wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang – vallen buiten het 
integraal budget. 

b. Wettelijke zorgplicht gemeente. De grenzen tussen de Zorgverzekeringswet, Wet 
langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning lijken steeds verder te 
vervagen, met als gevolg dat er steeds vaker onterecht een beroep wordt gedaan op 
de gemeente in het kader van Wmo. Het lijkt erop dat vanuit Zvw en Wlz te vaak 
gebruik gemaakt wordt van de Wmo om opname uit te stellen of zelfs af te schuiven. 

c. Effecten coronacrisis. De verwachting is dat de coronacrisis tot een groeiende 
ondersteuningsvraag zal leiden binnen het Sociaal Domein. Op dit moment is nog 
niet te overzien hoe groot die toename zal zijn en wat de effecten ervan zullen zijn op 
de ambities van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en de targets binnen het Plan 
van Aanpak Artikel 12. 

d. Uitname Bestemmingsreserve Beschermd Wonen, € 1 mln.
De gemeente Vlissingen is in het kader van de Artikel 12-voorwaarden gehouden 
aan de uitspraak/opdracht van de Artikel 12-inspecteur, respectievelijk de 
fondsbeheerder. 

De inspecteur heeft daarbij het volgende aangegeven: “Met betrekking tot de inzet 
van de reserve Centrumtaken hoeft Vlissingen niet zelf dat besluit te nemen. Al dan 
niet inzetten van reserves voor tekorten is onderdeel van het Artikel 12-proces. De 
Artikel 12-inspecteur bepaalt de omvang van het tekort dat in eerste instantie voor 
vergoeding via de aanvullende uitkering Artikel 12 in aanmerking komt (= 
aanvaardbaar tekort). Vervolgens beoordeelt de inspecteur de reserves en of deze, 
of een deel ervan, ingezet kunnen worden om het aanvaardbaar tekort te 
verminderen. Het na inzet van reserves resterende tekort (= relevant tekort) is dan de 
aanvullende uitkering. Overigens is het door de inspecteur berekende relevant tekort 
en bepaalde aanvullende uitkering een advies aan de fondsbeheerders van het 
gemeentefonds. Het wordt pas definitief en bindend voor Vlissingen als de 
fondsbeheerders het advies overnemen in hun beschikking.” 
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Het college zet momenteel in op het totstandkomen van een financieel 
solidariteitspact met de overige Zeeuwse gemeenten, gericht op risicodeling waar het 
gaat om de centrumtaken. Indien dit slaagt, werpt het mogelijk een ander licht op de 
argumentatie om wel of niet 1 miljoen aan de reserve te onttrekken. 

Vooruitlopend hierop heeft het college opdracht gegeven tot het (procedureel) in 
kaart brengen van de te zetten stappen en financiële effecten van het besluit om wel 
of niet € 1 mln te onttrekken aan de reserve Beschermd Wonen, ter demping van het 
tekort Sociaal Domein 2020. 

e. Verminderde bijdrage derden. In het kader van de regelgeving Artikel 12 is het één 
op één doorzetten van middelen naar derden niet langer passend. Ook niet waar 
daar in eerdere instantie afspraken over zijn gemaakt, bijvoorbeeld binnen 
samenwerkingsverbanden zoals Orionis. 

f. Externe financieringsbronnen. In het Sociaal Domein wordt voorzichtig 
geëxperimenteerd met de inzet van alternatieve financieringsbronnen voor uitvoering 
dan wel innovatie van producten en diensten. De ervaringen tot op heden zijn 
wisselend van negatief tot positief. Gedacht wordt aan a) cofinanciering/co-
eigenaarschap door stakeholders/uitvoerders; b) de inzet van Social Bonds; c) 
overige landelijke dan wel Europese fondsen. 

3. Artikel 12 vraagt lokale focus. Samenwerking in het Sociaal Domein is een ambitie 
die in Zeeland een breed draagvlak kent. Er is zojuist een onderzoeksrapport 
verschenen over de mogelijkheden voor provinciale samenwerking (Berenschot). Het 
belang van samenwerking is overigens ook onderschreven in het advies van de 
Visitatiecommissie. Tegelijkertijd wordt echter ook onderkend dat Vlissingen een 
andere agenda heeft dan de overige twaalf gemeenten. Derhalve is het belangrijk dat 
we voor de korte termijn de Vlissingse agenda het zwaarst laten wegen, met in het 
achterhoofd de bereidheid en wens om (op termijn) de samenwerkingsverbanden op 
te pakken waar we ze nu nog moeten laten liggen of even los moeten laten. 

Tot slot 
In deze raadsinformatiebrief hebben wij u geschetst wat de belangrijkste thema’s zijn waar 
wij ons in de komende maanden op gaan richten. Wij zullen uw raad in de komende periode 
actief informeren over de voortgang en bevindingen. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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