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ONDERWERP

Plan van Aanpak artikel 12 en rapport Visitatiecommissie

Geachte leden van de raad,

Bij de start van de decentralisaties in het Sociaal Domein bestond in Vlissingen reeds het 
vermoeden dat de lasten voor Vlissingen hoger zouden zijn dan de rijksbijdragen, vooral op 
het vlak van de Jeugd. Door overschotten op de Wmo en Jeugd in 2015 en 2016, werd een 
reserve sociaal domein opgebouwd. Vanaf eind 2018 is die reserve (van ruim zes miljoen 
euro) volledig uitgeput en zijn de tekorten op Wmo en Jeugd dan ook niet meer te dekken uit 
deze bestemmingsreserve. De tekorten laten een stijgende lijn zien, vooral wat de Jeugd 
betreft. Ook op het gebied van Wmo en Werk en Inkomen hebben we te maken met 
oplopende tekorten. 

In het kader van de artikel 12 afspraken is overeengekomen dat Vlissingen een passende 
bijdrage gaat leveren aan de sanering van de algemene reserve. De status van artikel 12
wordt daarmee opgeheven. Dit met uitzondering van het Sociaal Domein. De artikel 12 
inspecteur is namelijk van oordeel dat het uitgangspunt van eigen risicodrager niet onverkort 
van toepassing kan zijn voor het Sociale Domein en Werk en Inkomen. De artikel 12  
inspecteur heeft de fondsbeheerders dan ook geadviseerd om het huidige artikel 12-
onderzoek te verlengen onder de voorwaarde dat er onderzoek wordt gedaan naar het 
Sociaal Domein en Werk en Inkomen. De onderzoeksopdrachten hebben betrekking op het 
gehele Sociaal Domein en zijn opgenomen in het bijgevoegde “Plan van Aanpak artikel 12 
Sociaal Domein en Werk en Inkomen.” 

Met het traject om te komen tot de invulling van het Plan van Aanpak artikel 12 leggen we de 
verbinding met de Ontwikkelagenda Sociaal Domein, waarbinnen de gemeente haar koers 
ten aanzien van het Sociaal Domein zichtbaar maakt. De Ontwikkelagenda zal zich vooral 
richten op WAT de gemeente in het Sociaal Domein in de komende jaren wil realiseren, 
uiteenlopend van een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelsel van 
ondersteuning voor onze inwoners, strakke sturing op kosten en baten, samenwerking waar 
mogelijk en gewenst, tot een vooruitblik op de horizon van de middellange termijn. Het 
traject om te komen tot de Ontwikkelagenda geschiedt zorgvuldig en transparant, waarbij u 
als raad en ook de belangrijkste stakeholders betrokken zullen worden. 



Blad 2 behorend bij 1139600 / 1140902

Op de drempel van de Ontwikkelagenda liggen belangrijke vragen en op te pakken 
knelpunten voor, die vooral betrekking hebben op het verkrijgen van meer grip in de 
aansturing, de beheersing van de kosten en het reguleren van een alsmaar groeiende 
vraag. Daarin ligt een belangrijke rol van het Plan van Aanpak. Vanuit de uit te voeren 
onderzoeken zullen antwoorden en oplossingsrichtingen, maar ook allerlei instrumentele 
ondersteuningsvormen aangereikt worden, om enerzijds de Ontwikkelagenda te kunnen 
samenstellen en anderzijds te helpen de daarin opgenomen doelen te realiseren. Het Plan 
van Aanpak is daarmee faciliterend en voorwaardelijk in de realisatie van de 
Ontwikkelagenda.

Bij de uitvoering van de onderzoeksopdrachten zullen eerder uitgevoerde, relevante 
onderzoeken, zoals het onderzoek Significant (gericht op uitgaven Jeugd) zeker worden 
meegenomen. Daarbij achten wij het van groot belang de aanbevelingen uit het rapport van 
de VNG Visitatiecommissie mee te nemen. Deze Visitatiecommissie (expertteam van de 
VNG) richtte zich specifiek in Vlissingen op het versterken van de grip op de 
kostenontwikkeling binnen het Sociaal Domein. De aanbevelingen zijn dan ook integraal in 
het Plan van Aanpak opgenomen. Het definitieve rapport van de VNG Visitatiecommissie is 
inmiddels beschikbaar gekomen en bijgevoegd bij deze brief.

Het belang om te komen tot een goed en vooral ook compleet beleidsfundament als het gaat 
om inzicht in de belangrijke vraagstukken van het Sociaal Domein, waaronder de 
kostenontwikkeling, en de beschikbaarheid van effectieve sturingsinstrumenten is groot. De 
uitkomsten en aanbevelingen vanuit de voornoemde onderzoeken en 
onderzoeksopdrachten zullen bijdragen aan een samenhangend en structureel betaalbaar 
stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. De nauwe samenwerking hierin met de 
artikel 12 inspecteur, de Provincie en de stakeholders zal het draagvlak voor de 
oplossingsrichtingen zeker versterken.   

Wij vertrouwen er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.   

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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Plan van aanpak art. 12 Sociaal domein en Werk & inkomen  
 
Inleiding 
Bij de start van de decentralisaties op het vlak van het sociaal domein bestond in Vlissingen reeds het 
vermoeden dat de lasten voor Vlissingen hoger zouden zijn dan de rijksbijdragen, vooral op het vlak van 
de jeugdzorg. Door overschotten op de Wmo en jeugdhulp in 2015 en 2016, werd een reserve sociaal 
domein opgebouwd. Vanaf eind 2018 is die reserve (van ruim zes miljoen euro) volledig uitgeput en zijn 
de tekorten op Wmo en jeugdhulp dan ook niet meer te dekken uit deze bestemmingsreserve. De 
tekorten laten een stijgende lijn zien, vooral wat de jeugdhulp betreft. Op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, jeugd en werk en inkomen dreigen mogelijk forse tekorten. Omdat dit 
onderdeel nog in ontwikkeling is, is dit wel met onzekerheid omgeven. 
 
Omdat Vlissingen een passende bijdrage moet leveren aan de sanering van de algemene reserve 
waarvoor de afgelopen jaren reeds forse bezuinigingstrajecten zijn ingezet en de OZB fors is gestegen, 
heeft Vlissingen nauwelijks mogelijkheden om zelf deze tekorten om te buigen. De inspecteurs zijn dan 
ook voor van oordeel dat het uitgangspunt van eigen risicodrager niet onverkort van toepassing kan zijn 
voor het sociale domein en werk & inkomen. De inspecteurs adviseren dan ook aan de fondsbeheerders 
om het huidige artikel 12-onderzoek te verlengen onder de volgende voorwaarden: 
 
1. Er wordt gestart met de sanering van de als gevolg van grondexploitatieproblematiek ontstane 

negatieve algemene reserve via een artikel 12-uitkering en via de passende bijdrage van Vlissingen, 
zoals nu voorgesteld wordt in het voorliggende inspectierapportrapport. 

2. Er wordt onderzoek gedaan naar het sociaal domein en werk & inkomen.  
 
Op alle andere clusters blijft het uitgangspunt dat Vlissingen eigen risicodrager is wel van kracht tot het in 
dit rapport geadviseerde actualisatie-onderzoek in 2023.1 
 
Het Plan van Aanpak en de Ontwikkelagenda: een positionering. 
Parallel aan de uitvoering van het Plan van Aanpak zal in de komende 6 maanden gewerkt worden aan 
een integrale beleidsnota – de ontwikkelagenda – waarbinnen de gemeente haar koers ten aanzien van 
het sociaal domein zichtbaar maakt. De ontwikkelagenda zal zich vooral richten op WAT de gemeente in 
het sociaal domein in de komende 4 jaren wil realiseren, uiteenlopend van integraal productaanbod, 
strakke sturing op kosten en baten, samenwerking waar mogelijk en gewenst, tot een vooruitblik op de 
horizon van de middellange en lange termijn. 
 
Op de drempel van de Ontwikkelagenda liggen belangrijke vragen en op te pakken knelpunten voor, die 
vooral betrekking hebben op het verkrijgen van meer grip in de aansturing, de beheersing van de kosten 
en het reguleren van een alsmaar groeiende vraag. Daarin ligt de belangrijke rol van het Plan van 
Aanpak. Vanuit de binnen dat kader uit te voeren onderzoeken zullen antwoorden en 
oplossingsrichtingen, maar ook allerlei instrumentele ondersteuningsvormen aangereikt worden, om 
enerzijds de Ontwikkelagenda te kunnen samenstellen en anderzijds te helpen de daarin opgenomen 
doelen te realiseren. Het Plan van Aanpak is daarmee faciliterend en voorwaardelijk in de realisatie van 
de Ontwikkelagenda. 
 

                                              
1 Door de te verwachte tekorten op het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen heeft de raad van Vlissingen bij brief van 12 

november 2018 de beheerders van het gemeentefonds verzocht om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 

2019 op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Bij brief van 14 januari hebben de fondsbeheerders aangegeven, 

dat het onderzoek naar de financiële situatie van de gemeente Vlissingen kan worden verlengd in 2019.  
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ONTWIKKELAGENDA2020 -2023

Jeugd WerkWMO

Plan Van

Aanpak

Art. 12

Antwoorden

Oplossingen

Instrumenten

Wat voor gemeente willen we zijn / worden?

uitvoeringsorganisaties partnergemeenten Provincie en Rijkburgers burgers

 
 
Afbakening 
Er wordt alleen onderzoek gedaan naar het sociaal domein en werk & inkomen. Dat betekent dat deze 4 
clusters uit het gemeentefonds onderwerp van onderzoek zijn. Inkomen en participatie; 
Samenkracht en burgerparticipatie; Jeugd; Maatschappelijke ondersteuning.2 De onderzoeksthema’s zijn: 

1. Onderbouwing via Onvermijdelijk en Onuitstelbaar (O&O) van alle intensiveringen vanaf 2019 op het 
vlak van het sociaal domein en werk & inkomen. 

2. Clusteranalyse clusters gemeentefonds 
3. Onderzoek effectiviteit en efficiency 
4. Mate van invloed van Vlissingen 
5. Vervolgevaluatie verdeelmodellen sociaal domein 
6. Ondersteuning Vlissingen 
7. Overig 

 
1) Onderbouwing via Onvermijdelijk en Onuitstelbaar (O&O) 
Het gaat hier om alle intensiveringen (de extra nettolasten ten opzichte van 2018) op het vlak van sociaal 
domein en werk & inkomen, zoals opgenomen in begrotingen, bestuursrapportages, kadernota’s en 
begrotingswijzigingen. Deze intensiveringen dienen door Vlissingen onderbouwd te worden op basis 
waarvan deze via een Onvermijdelijk en Onuitstelbaar (O&O) procedure beoordeeld worden. 
Uitgangspunt hierbij is dat dat de rijksmiddelen toereikend moeten zijn voor de uitvoering van deze taken. 
In bijlage 1.1 staat een overzicht van welke posten het tot nu toe betreft. Ook staat er wat er tot nu toe via 
O&O is geaccordeerd. In bijlage 1.2 wordt inzichtelijk wat de geaccepteerde en relevante begrotingssaldi 
zijn van de O&O gecorrigeerde begroting van Vlissingen. Indien nettolasten via O&O worden 
geaccordeerd door de inspecteurs dan worden deze (weer) opgevoerd in het relevant begrotingssaldo. 
In bijlage 1.3 wordt inzichtelijk wat de geaccepteerde en relevante begrotingssaldi 2019 zijn van de O&O 
gecorrigeerde begroting Vlissingen voor alleen het sociale domein en Werk & inkomen.  

                                              
2 Voor Vlissingen betreft dit de nettolasten, die verdeeld zijn over de volgende programma’s. Programma 1 De sociale stad, 

Programma 11 Bestuur, Programma 2 Gezond en wel, Programma 3 De lerende stad en Programma 9 De culturele stad. 
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2) Clusteranalyse clusters gemeentefonds  (Zie opdracht 2.1) 
Voor de clusters Inkomen en participatie, Samenkracht en burgerparticipatie, Jeugd en Maatschappelijke 
ondersteuning wordt een clusteranalyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse kan bepaald worden of er 
terreinen zijn waar een vervolgonderzoek moet plaatsvinden om te bepalen of mogelijke bezuinigingen 
mogelijk zijn. 
 
3) Onderzoek effectiviteit en efficiency  (Zie opdrachten 3.1 e.v.) 
Dit onderzoek bestaat uit vier delen, die niet los van elkaar kunnen worden gezien.  
 

a. Ten eerste onderzoek naar de effectiviteit en efficiency op het vlak werk en inkomen. Zijn er (nog) 
mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen zodat de lasten structureel kunnen dalen.  

b. Ten tweede onderzoek naar de effectiviteit en efficiency op het vlak sociaal domein. Zijn er (nog) 
mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen zodat de lasten bij Jeugd en WMO structureel 
kunnen dalen.  

c. Ten derde vergelijkingsonderzoek op basis van (norm-)indicatoren in het sociaal domein en werk 
& inkomen (landelijk, regionaal, lokaal). 

d. Ten vierde vergelijkingsonderzoek op basis van ‘best-practices’.  
 
4) Mate van invloed van Vlissingen   (Zie opdracht 4.1) 
Onderzoek naar de mate van invloed van Vlissingen op het vlak van sociaal domein en werk & inkomen.  
 
5) Vervolgevaluatie verdeelmodellen sociaal domein (Zie opdrachten 5.1 en 5.2) 
Meenemen uitkomsten vervolgevaluatie verdeelmodellen Sociaal domein en bezwaar Vlissingen tegen 
rijksbudget BUIG 2017.  
 

a. Aanmelding Vlissingen voor deelname in de begeleidingscommissie. 
b. Opname Vlissingen in de steekproef. 
c. Inzicht in de financiële gevolgen voor Vlissingen van het nieuwe objectieve verdeelmodel BW, 

MO en WMO 2015. 
d. Inzicht in de financiële gevolgen van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen. 

 
6) Ondersteuning Vlissingen    (Zie opdracht 6.1) 
Er zijn een aantal trajecten waarin gemeenten ondersteuning kunnen krijgen op het vlak van het sociaal 
domein en werk & inkomen. Waar wenselijk (toegevoegde waarde) zal de gemeente zeker gebruik 
maken van deze mogelijkheden. 
 

a. Verwerking adviezen Visitatiecommissie. 
b. Aanpak knelpunten inkoop sociaal domein. 
c. Ondersteuning vanuit de Jeugdautoriteit. 
d. Ondersteuning vanuit het Programma sociaal domein. 
e. Ondersteuning vanuit Movisie. 

 
7) Overig 
Indien zich gedurende de uitvoering van het Plan van Aanpak relevante zaken/thema’s voordoen, die nog 
niet in dit plan zijn opgenomen en die kunnen bijdragen aan de oplossing of het inzicht in de financiële 
problematiek van het sociaal Domein en de werk & inkomen, dan worden deze in overleg tussen 
inspecteur en gemeente toegevoegd aan dit onderzoek. 
 
Activiteiten en planning 
In onderstaand schema is bovenstaande uitgewerkt in concrete actiepunten. Dit overzicht is nog niet 
volledig. Bepaalde voorgestelde onderzoeken dienen nog verder geconcretiseerd te worden. Pas als daar 
meer duidelijkheid over is, kunnen eventuele concrete vervolgacties en bijbehorende planning worden 
opgenomen in het schema. 
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Plan van Aanpak Artikel 12  
 
 
Onderzoeksopdrachten  (*) Eigenaar  

G/P/R 
Oplever  
datum 

V 

 
1) Onderbouwing via Onvermijdelijk en Onuitstelbaar (O&O) 
 

   

Bijlage 1.0  O&O G   

Bijlage 1.1  Begrotingssaldi  G   

Bijlage 1.2  Begrotingssaldi SD en WI  G   

 
2) Clusteranalyse clusters gemeentefonds 
 

   

Opdracht 2.1.  Clusteranalyse  R (GPR) sept/okt ‘19 V 

 
3) Onderzoek effectiviteit en efficiency 
 

   

Opdracht 3.1  Orionis  (zie 4.1) GPR (extern)  april ‘20   

Opdracht 3.2  Onderzoeksmonitor Jeugd  (zie 3.8 en 3.12)  GPR (extern)  april ‘20   

Opdracht 3.3  Onderzoeksmonitor WMO  (zie 3.6) GPR (extern)  febr ‘20   

Opdracht 3.4  ZSSD (zie 4.1) G mei/juni ‘20  V 

Opdracht 3.5  Ontwikkelagenda Sociaal Domein  G april ‘20  V 

Opdracht 3.6  Lokale Toegang  (zie 3.3) G jan/febr ‘20  V 

Opdracht 3.7  Doelgroepenvervoer  (zie 3.3) GPR (extern)  febr/mrt ‘20  V 

Opdracht 3.8  Gecertificeerde Instellingen  (zie 3.2) G april ‘20  V 

Opdracht 3.9  Verbeterplan Hulpinstanties  G nov ‘19  V 

Opdracht 3.10  Aanvullende Acties & Maatregelen  G nov ‘19   

Opdracht 3.11  Vergelijkingsonderzoek Algemeen  (zie 3.14) GR jan ‘20   

Opdracht 3.12  Vergelijkingsonderzoek Jeugd  (zie 3.2 en 3.14) G april ‘20   

Opdracht 3.13  Vergelijkingsonderzoek Gemeenten   GPR febr ‘20   

Opdracht 3.14  Informatievoorziening & Informatiebeleid  G dec ‘19   

 
4) Mate van invloed van Vlissingen 
 

   

Opdracht 4.1  Mate van invloed van Vlissingen  (zie 3.4) GPR (extern)  mei/juni ‘20  V 

 
5) Vervolgevaluatie verdeelmodellen sociaal domein 
 

   

Opdracht 5.1  Vervolg evaluatie Verdeelmodellen SD  G juni ‘20   

Opdracht 5.2  Vervolgevaluatie Verdeelmodel BW  G dec ‘19   

 
6) Ondersteuning Vlissingen  
 

   

Opdracht 6.1  Ondersteuning Vlissingen  G nov ‘19  V 

 
7) Overig 
 

   

PM    

 
(*) Een deel van de opdrachten is reeds in gang gezet (kolom 4 ‘V’). Alle overige opdrachten worden voor einde november in gang 
gezet. Kolom 3 bevat de opleverdatum. Een deel van de opdrachten is gerelateerd aan andere opdrachten (staat daar 
aangegeven). Opdracht 3.10 wordt in de komende weken waar relevant herverdeeld over de andere opdrachten. 
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DEEL 2: Bijlagen en Opdrachten 
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Bijlage 1.1: Beoordeling via O&O m.b.t. sociaal domein en werk & inkomen 

 

O&O benodigd O&O geaccordeerd
Nr Post (bedragen * € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Datum

BEGROTING 2019:

3.3.2 Toegangskosten WMO en Jeugdzorg -842 -842 -842 -842 -842 -842 -842 -842 TPO 4 en 18 april 2019

3.3.3 Reorganisatie toegang WMO en Jeugdzorg -300 -107 Mail 16 april 2019

3.3.4 Jeugdzorg -1.562 -1.536 -874 -484 -106 TPO 12 juni 2019, mail 26 april 2019

3.3.5 a WMO -1.742 -1.511 -1.242 -1.242

3.3.5 b Dekking bestemmingsreserve sociaal domein 797

3.3.6 Extra gemeentelijke bijdrage en plan van aanpak Orionis -1.605 -1.408 -1.619 -1.645

3.3.9 b Meicirculaire 2018: Waarvan hogere kosten specifiek Vlissingen -1.203 -1.557 -1.700 -1.572

3.3.9 c Meicirculaire 2018: Waarvan hogere bijdragen centrumgemeentetaken -1.826 -1.837 -1.927 -1.826

3.3.10 b Septembercirculiare 2018: Waarvan hogere kosten specifiek Vlissingen 44 -28 -2 -10

3.3.10 c Septembercirculaire 2018: Waarvan hogere bijdragen centrumgemeentetaken -1.095 -1.095 -1.095 -1.095

Subtotaal begroting 2019 -9.334 -9.814 -9.301 -8.716 -1.055 -842 -842 -842

BEGROTINGSWIJZIGINGEN:

5e begrotingswijziging 2019 (1e begrotingswijziging 2019 Orionis) 395 913 1.026 1.091 395 913 1.026 1.091 TPO 4 april 2019

Subtotaal begrotingswijzigingen 395 913 1.026 1.091 395 913 1.026 1.091

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2019:

18 Wmo begeleiding -498

19 Wmo HH Verstrekkingen -690

20 Doelgroepenvervoer -70 -70 TPO 12 juni 2019

21 Jeugdzorg -1.960

22 Porthos -176 -176 Mail 16 juli 2019, TPO 12 juni 2019

Dekking bestemmingsreserve sociaal domein 113

Subtotaal eeerste bestuursrapportage 2019 -3.281 0 0 0 -246 0 0 0

KADERNOTA 2020:

5.2.5 Jeugdzorg -2.066 -2.811 -3.097

5.2.6 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) -1.148 -1.188 -1.228

5.2.7 Begroting Orionis 2020 -294 -151 -74

5.2.8 Doelgroepenvervoer -151 -151 -151 -151 -151 -151 TPO 12 juni 2019

5.3.1 Nieuw beleid programma Sociale samenhang -620 -575 -106

Subtotaal kadernota 2020 0 -4.279 -4.876 -4.656 0 -151 -151 -151

O&O-VERZOEKEN NOG NIET VERWERKT IN BEGROTINGSTUK:

Inhuur extra FTE i.v.m. tekort formatie sociaal domein -35 -85 -85 -85 -35 -85 Mail 23 juli 2019

Inhuur extra FTE i.v.m. artikel 12 -71 -170 -71 -170 Mail 23 juli 2019

Subtotaal O&O-verzoeken nog niet verwerkt in begrotingsstuk -106 -255 -85 -85 -106 -255 0 0

Totaal -12.326 -13.435 -13.236 -12.366 -1.012 -335 33 98
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Bijlage 1.2: Geaccepteerde en relevante begrotingssaldi totale begroting Vlissingen 

 
  

Geaccepteerde en relevante begrotingssaldi totale begroting Vlissingen

2019 2020 2021 2022

Programmabegroting 2019 -4.347 -3.975 -1.183 0

1 Begrotingswijzigingen 2019 847 1.099 939 1.004

2 Eerste bestuursrapportage 2019 -2.196

Programmabegroting 2019 na wijzigingen -5.696 -2.876 -244 1.004

3 Kadernota 2020:

3a Actualisatie budgetten bestaand beleid -2.774 -4.615 -3.968

3b Nieuw beleid -751 -715 -245

3c Interbestuurlijk programma -728 -2.395

3d Financiele uitgangspunten 2020-2023 -295 -402 -465

Begrotingsresultaat na Kadernota -5.696 -6.696 -6.704 -6.069

4 Bijdrage aan sanering algemene reserve -951 -2.633 -2.675 -2.718

Begrotingsresultaat inclusief bijdrage sanering algemene reserve -6.647 -9.329 -9.379 -8.787

5 Correcties i.v.m. O&O benodigd m.b.t. SD en W&I:

5a Begroting 2019 9.334 9.814 9.301 8.716

5b Begrotingswijzigingen 2019 -395 -913 -1.026 -1.091

5c Eerste bestuursrappoprtage 2019 3.281

5d Kadernota 2020 4.279 4.876 4.656

Geaccepteerd begrotingssaldo 5.573 3.851 3.772 3.494

6 O&O geaccordeerd m.b.t. SD en W&I:

6a Toegangskosten WMO en Jeugdzorg -842 -842 -842 -842

6b Centraal informatiesysteem uitvoering JW en WMO -107

6c Inzet praktijkondersteuner huisartsen -19

6d 1e begrotingswijziging 2019 Orionis 395 913 1.026 1.091

6e Doelgroepenvervoer -70 -151 -151 -151

6f Intervence -87

6g Porthos -176

6h Inhuur extra FTE i.v.m. tekort formatie sociaal domein -35 -85

6i Inhuur extra FTE i.v.m. artikel 12 -71 -170

7 Aanvullende uitkering m.b.t. SD en W&I PM

Relevant begrotingssaldo 4.561 3.516 3.805 3.592

Omschrijving (bedragen x 1000)
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Bijlage 1.3: Geaccepteerde en relevante begrotingssaldi Sociaal Domein en Werk & Inkomen 
Vlissingen 
 

 

Geaccepteerde en relevante begrotingssaldi begroting Vlissingen Sociaal domein en Werk & inkomen 2019

2019 2020 2021 2022

Programmabegroting 2019:

1 Cluster Inkomen en participatie -3.516 -3.310 -3.201 -2.846

2 Cluster Samenkracht en burgerparticipatie -6.100 -6.057 -5.523 -5.596

3 Cluster Jeugd 898 1.185 1.981 2.485

4 Cluster Maatschappelijke ondersteuning 4.791 5.241 5.816 6.444

Totaal Programmabegroting 2019 -3.928 -2.941 -927 488

Begrotingswijzigingen 2019:

5 5e begrotingswijziging 2019 (1e begrotingswijziging 2019 Orionis) 395 913 1.026 1.091

6 Effecten decembercirculaire 2018 SD en W&I -222 -347 -486 -444

7 Effecten meicirculaire 2019 SD en W&I 4.132 3.888 2.654 2.506

Totaal begrotingswijzigingen 4.304 4.454 3.194 3.152

Eerste bestuursrapportage 2019:

8 WMO begeleiding -498

9 Wmo huishoudelijke hulp verstrekkingen -690

10 Doelgroepenvervoer -70

11 Jeugdzorg -1.960

12 Porthos -176

13 Dekking bestemmingsreserve sociaal domein 113

Totaal eerste bestuursrapportage 2019 -3.281 0 0 0

Programmabegroting 2019 na wijzigingen -2.905 1.514 2.267 3.640

Kadernota 2020:

Actualisatie budgetten bestaand beleid Jeugdzorg -2.066 -2.811 -3.097

Actualisatie budgetten bestaand beleid Wmo -1.148 -1.188 -1.288

Actualisatie budgetten bestaand beleid  Begroting Orionis 2020 -294 -151 -74

Actualisatie budgetten bestaand beleid  Doelgroepenvervoer -151 -151 -151

Nieuwe beleid programma Sociale samenhang -620 -575 -106

Totaal Kadernota 2020 0 -4.279 -4.876 -4.716

Begrotingsresultaat na Kadernota -2.905 -2.765 -2.609 -1.076

Correcties i.v.m. O&O benodigd m.b.t. SD en W&I:

Begroting 2019 9.334 9.814 9.301 8.716

Begrotingswijzigingen 2019 -395 -913 -1.026 -1.091

Eerste bestuursrappoprtage 2019 3.281

Kadernota 2020 4.279 4.876 4.656

Totaal correcties i.v.m. O&O-benodigd 12.220 13.180 13.151 12.281

Geaccepteerd begrotingssaldo 9.315 10.415 10.542 11.205

O&O geaccordeerd m.b.t. SD en W&I:

Toegangskosten WMO en Jeugdzorg -842 -842 -842 -842

Centraal informatiesysteem uitvoering JW en WMO -107

Inzet praktijkondersteuner huisartsen -19

1e begrotingswijziging 2019 Orionis 395 913 1.026 1.091

Doelgroepenvervoer -70 -151 -151 -151

Intervence -87

Porthos -176

Inhuur extra FTE i.v.m. tekort formatie sociaal domein -35 -85

Inhuur extra FTE i.v.m. artikel 12 -71 -170

Totaal O&O geaccoordeerd -1.012 -335 33 98

Relevant begrotingssaldo 8.303 10.080 10.575 11.303

Omschrijving (bedragen x 1000)
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Opdracht 2.1  
 

Clusteranalyse clusters gemeentefonds 
 
Voor de clusters Inkomen en participatie, Samenkracht en burgerparticipatie, 
Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning wordt een clusteranalyse 
uitgevoerd. Op basis van deze analyse kan bepaald worden of er terreinen zijn 
waar een vervolgonderzoek moet plaatsvinden om te bepalen of mogelijke 
bezuinigingen mogelijk zijn. 
 

Onderzoeksvragen   
a) Vergelijking van de nettolasten (lasten min baten) met de ijkpunten van het 

gemeentefonds voor bovenstaande clusters. Door het toerekenen van de 
gemeentelijke lasten en baten van de taakvelden aan de clusters van het 
gemeentefonds, ontstaat een indeling van nettolasten per cluster. Door de 
afwijking van deze nettolasten per cluster van Vlissingen met het niveau 
van het gemeentefonds ontstaat inzicht of de gemeente Vlissingen naar 
het oordeel van de inspecteurs voldoende is toegegroeid naar het niveau 
van het gemeentefonds of dat er nog ruimte is voor verdere bezuinigingen 
op bovenstaande clusters. 

b) Vergelijking van aan de ene kant de afwijking van de nettolasten van 
Vlissingen met het gemeentefonds met aan de andere kant de afwijking 
van het gemiddelde van de nettolasten van de selectiegemeenten met het 
gemeentefonds voor bovenstaande clusters uit het gemeentefonds. Door 
de afwijking van deze nettolasten per cluster van Vlissingen met het 
gemeentefonds te confronteren met de afwijking van het gemiddelde van 
de nettolasten van de selectiegemeenten met het gemeentefonds ontstaat 
inzicht in de clusters met bijbehorende taakvelden waar Vlissingen 
overschrijdt of onderschrijdt ten opzichte van de selectiegemeenten. Voor 
deze vergelijking wordt een selectiegroep gebuikt.  

c) Vergelijking met het landelijke beeld en het beeld bij de gemeenten in de 
inwonersgroottegroep 20.000-50.000 bij bovenstaande clusters. Hiervoor 
worden de gegevens uit het Periodiek Onderhoudsrapport (POR) gebruikt. 
In het POR worden de veronderstelde lasten en baten in het verdeelstelsel 
van het gemeentefonds (de zogenaamde ijkpunten per cluster) afgezet 
tegen de begrote lasten en baten volgens de gemeentelijke begrotingen. 

d) Vergelijking van de nettolasten van de gemeente Vlissingen met de 
nettolasten van de selectiegroep. 

 
Afwegingen   
Referentie 
Visitatiecommissie  

 

Uitvoering  Voor de onderzoeksvragen a t/m d de inspecteur zelf. 
Voor conclusies en vervolgmaatregelen een tripartite besluit van gemeente, 
provincie en inspecteur. 

Planning   
Budget   
Stand van zaken   
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Opdracht 3.1 Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency op het vlak werk en inkomen.  

Inspectierapport 2017-2018 bijzonder voorschrift 6) Extern onderzoek cluster 
Werk en inkomen (Orionis) 
 
Zijn er (nog) mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen zodat de lasten 
structureel kunnen dalen.  
 

Onderzoeksvragen  Redenen die hebben geleid tot het besluit een onderzoek in te stellen: 
 

1. Er is behoefte aan een beter inzicht in de kosten structuur, de knoppen 
waar we aan kunnen draaien, zodat we de resultaten beter kunnen 
duiden, monitoren en sturen.  

2. Zijn er nog aanvullende maatregelen nodig om fouten in de 
administratie en in de begroting, zoals die de afgelopen jaren zijn 
voorgekomen, te voorkomen? 

3. Achterblijvende resultaten ten aanzien van de instroom en uitstroom 
van uitkeringsgerechtigden en in de omzetten/rendement van het 
werkbedrijf, geanalyseerd in het Berenschot-rapport uit september 
2016, hebben geleid tot een plan van aanpak. In hoeverre heeft dit Plan 
van Aanpak bijgedragen aan de verbeterde resultaten? Zijn er andere 
en/of aanvullende acties gewenst? 

4. De huidige vergoedingen van het Rijk en/of de structureel door de 
gemeente beschikbaar gestelde budgetten zijn onvoldoende om de 
kosten structureel te dekken. In hoeverre zijn extra gemeentelijke 
bijdragen aan Orionis noodzakelijk? Zijn er efficiëntie- en 
bezuinigingsmogelijkheden die de gemeentelijke bijdragen reduceren? 

 
Gezien de omvang van de overschrijding op het cluster werk en inkomen is een 
meer cyclische op verbetering gerichte externe doorlichting van de situatie van 
het beleidsterrein van belang, die voor een belangrijk deel wordt uitgevoerd door 
Orionis Walcheren. 
 
Daarom dient: 
a) In de periode 2019-2021 via een externe doorlichting de voortgang van de 

in uitvoering zijnde bezuinigingsplannen geëvalueerd te worden. 
b) Daarbij tegelijkertijd de stand van zaken aangaande efficiency en 

effectiviteit van het beleid en de uitvoering te beoordelen en te onderzoeken 
en daaropvolgend via uitvoeringsplannen te verbeteren.  

c) Dit alles in de vorm van een cyclus met de doorlooptijd van een jaar 
(gedurende drie jaar). 

 
Doel is om via deze externe doorlichting inzicht te krijgen, dat op de genoemde 
terreinen geen wezenlijke verbeteringen van efficiency en effectiviteit meer 
mogelijk zijn en te bezien naar waar nog wel verbeteringen mogelijk zijn. De 
huidige afwijking op het cluster rechtvaardigt een dergelijk continu en 
doorlopend proces totdat uit (extern) onderzoek blijkt dat verdere optimalisering 
niet meer mogelijk is.  
 
Onderzoekskader. 
We hebben reeds informatie uit de resultaten van het onderzoek Berenschot uit 
2016, het daaropvolgend plan van aanpak en een evaluatie. Er zijn actuele 
kernvragen die van groot belang zijn, die als het ware het onderzoekskader 
vormen: 
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1. Is het verstandig om de domeinen Werk en Inkomen, inclusief 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening, bij één organisatie te 
organiseren (gezamenlijke regeling 3 gemeenten)? Rekening houdend 
met de door de gemeenteraad gemandateerde taken en bevoegdheden 
zoals in de actuele gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren is 
vastgelegd en de daarbij door de gemeente beschikbaar gestelde 
budgetten. 

2. Orionis Walcheren formuleert haar eigen beleid en uitvoering, hanteert 
een eigen begrotingssystematiek en verantwoordingssystematiek. Dat 
brengt twee belangrijke vragen ten aanzien van grip/sturing:  
a. Hebben de gemeenteraden voldoende invloed op de 

totstandkoming van het beleid op de domeinen Werk en 
Inkomensondersteuning om hun rol als opdrachtgever richting het 
college naar behoren in te kunnen vullen? 

b. Hebben de colleges voldoende instrumenten tot hun beschikking 
om hun verantwoordelijkheid over de uitvoering - inclusief 
bedrijfsvoering – naar behoren te kunnen nemen?  

3. Orionis heeft als opdrachtnemer een grote invloed op de financiële 
stromen van de gemeente binnen het sociaal domein, door de 
afspraken die bij de inrichting van de GR zijn gemaakt. Drie belangrijke 
voorbeelden zijn: de open einde financiering, de toeleiding van de 
volledige BUIG en re-integratiebudgetten richting Orionis en het 
mandaat aan het bestuur van Orionis om zelfstandig het beleid, inclusief 
verordeningen en beleidsregels, vast te stellen. Daarmee hebben de 
gemeenten een belangrijke invloed op deze beleidsbudgetten uit 
handen gegeven. Is dit verstandig, mede in het licht van de meerjarige 
tekorten? Wat zijn daarvan de risico’s als het gaat om sturing en grip 
vanuit Walchers en/of lokaal perspectief? 

4. Is Orionis Walcheren in staat om de taken efficiënt en effectief uit te 
voeren, nu en in de toekomst?’ 

5. Kerntaken op Werk zijn: WSW-oud, uitvoering beschut nieuw, realisatie 
Banenafspraak en de re-integratie activiteiten (toeleiding naar werk). 
Komt met name laatstgenoemde kerntaak, mede door de veelvoud aan 
taken binnen Orionis Walcheren, wel voldoende uit de verf? 

6. Sturen de aandeelhouders voldoende op de versterking van de 
financiële positie van Orionis? (bijvoorbeeld als opdrachtgevers voor de 
productie van het Werkleerbedrijf t.a.v. groen, schoonmaak, 
detacheringen, enz.)? 

 
Onderzoeksvragen 
 
1. Taken die Orionis Walcheren uitvoert, verdeeld naar wettelijke taken en 
niet-wettelijke taken. 
1a. Is het huidige takenpakket van Orionis Walcheren logisch? Kijk hier met 

name naar de huidige samenvoeging binnen één uitvoeringsorganisatie 
van verschillende werkzaamheden op het thema Werk en 
Inkomensondersteuning, inclusief armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening. Deze beleidsdomeinen bewegen zich immers in 
toenemende mate uit elkaar qua aansturing en (Rijks-) ambities. Is er 
een efficiëntere en doelmatigere organisatie van de uitvoering van deze 
taken mogelijk? 

1b.  In hoeverre verhouden de verschillende uitvoeringstaken van Orionis 
zich tot elkaar? En wat zijn hierbij de voor- en nadelen. Doel van deze 
vraag is mede om te achterhalen in hoeverre bijvoorbeeld het 
Werkbedrijf en de bijstandsgerechtigden zich verhouden tot elkaar. En 
in hoeverre hier sprake is van tegengestelde belangen. 
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1c. Indien uit het onderzoek zou komen, dat het beter is om bepaalde taken 
niet meer bij Orionis Walcheren te beleggen – bijvoorbeeld een 
scheiding van Werk en Inkomensondersteuning - waar kunnen deze 
taken dan het best worden uitgevoerd? En welke consequenties heeft 
dit voor de kostenverdeling? 

1d. Zijn er passende mogelijkheden om taken die nu in opdracht van de 
gemeenten door Orionis Walcheren worden uitgevoerd (wettelijke, niet-
wettelijke en/of staf- en bedrijfsvoering) bij private partijen te beleggen 
en/of deze middels publiek-private samenwerking uit te voeren? Zo ja, 
in hoeverre draagt dit bij aan verbetering van het rendement en/of 
bezuinigingen? En wat voor financieel effect heeft dit voor de 
deelnemende gemeenten? 

1e. Zijn de taken, de doelstellingen en door de gemeenten aan Orionis 
Walcheren beschikbaar gestelde budgetten voldoende met elkaar in 
balans? 

 
2. De effectiviteit van het beleid, worden de doelstellingen gehaald. 
2a. Hoe kan de effectiviteit en het rendement van de activiteiten gericht op 

het beperken van de instroom, doorstroom en uitstroom worden 
vergroot?  

2b. Hoe kan de effectiviteit van de werkgeversdienstverlening m.b.t. de 
Participatiewet en de Wsw, gelet op hoe die nu wordt toegepast door 
Orionis, worden vergroot?  

2c. Zijn de beleidsuitgangspunten genoemd in het beleidsplan (Kadernota) 
actueel en passend of ziet u aanleiding deze aan te passen?  

2d. Hoe kunnen efficiency en effectiviteit van de uitvoering van de 
bestaande regelingen voor armoedebeleid en schuldhulpverlening 
worden vergroot, rekening houdend met de bandbreedte van de 
bestaande wet - en regelgeving? 

 
3. De bedrijfsvoeringsprocessen. 
3a. Zijn de bedrijfsvoeringsprocessen efficiënt ingericht? Zijn er 
verbetermogelijkheden? 
3b. Beschrijven van de voor- en nadelen voor het flexibel inzetten van 

medewerkers. Zijn hiervoor voldoende gegevens, parameters en 
indicatoren beschikbaar? En als deze gegevens aanwezig zijn, is dit 
voldoende basis om tot een afgewogen besluit te komen waar het gaat 
om de gevolgen? 

3c.  Sluiten de bedrijfsvoeringsprocessen voldoende aan bij de financiële 
kaders en bij de beleidsdoelstellingen zoals vastgesteld in de 
beleidsplannen/Kadernota? 
 

4. De sturingsinfo . 
4a.  Is er sprake van een voldoende uitgewerkt 

managementinformatiemodel, dat direct gerelateerd is aan de opbouw 
van de begroting, zodat de begroting en verantwoording niet alleen 
voldoende gedetailleerd maar ook in technisch financiële zin volledig 
aansluiten?  

4b.  Is er voldoende transparantie tussen de (aard van de) bijdragen van de 
gemeenten en wat daarvoor wordt gerealiseerd? 

4c. Gedegen analyse van het Werkleerbedrijf, met daarbij concrete 
adviezen over stoppen, afbouwen of voortzetten van werksoorten, 
waarbij (financieel) inzicht wordt gegeven in (duurzaam) verlies- c.q. 
winstgevende werksoorten. Hierbij hoort een analyse en advies over het 
functioneren van de bestaande werksoorten. 



13 
 

Waarbij tevens wordt aangegeven of de analyses van de afgelopen 
periode die voldoende gegevens, indicatoren en parameters voor 
besluitvorming bevatten over afbouwen, stopzetten, voortzetten of 
intensiveren van de verschillende werksoorten. M.a.w. dragen de eigen 
conclusies van Orionis Walcheren over de analyses van het 
werk(leer)bedrijf bij aan een efficiënte bedrijfsvoering? 

4d. Biedt de huidige vorm van verantwoording (begroting, rapportages, 
dashboard, etc.) voldoende – dus niet te veel of te weinig- handvatten 
om als gemeente te kunnen sturen? 

4e. Beleid, begrotingsopbouw en verantwoordingssystematiek liggen 
momenteel vrijwel volledig bij Orionis. Conflicteert dat niet met de 
gewenste balans tussen objectief opdrachtgeverschap – inclusief de 
control taken – en een zelfstandige uitvoering? 

4f.  Is het sturingsmodel zoals dit momenteel voor Orionis Walcheren wordt 
gehanteerd effectief? Zijn we op de goede weg? Zijn er aanvullende 
aandachtspunten? Zijn er nog aanvullende knoppen waar we aan 
kunnen draaien om het rendement, effectiviteit en efficiëntie te 
vergroten? Hebben we voldoende inzicht om aan die knoppen te 
draaien? Denk aan: 
• Aard en samenstelling werkprocessen (procesturing); 
• Aard en samenstelling (inclusief loonwaarde-potentieel)  bestand 

uitkeringsgerechtigden (doelgroepsturing); 
• Opbouw en inzet van de mogelijke instrumenten van de 

Participatiewet (bijvoorbeeld loonkostensubsidie, detacheringen); 
• Rendement en effectiviteit van de verschillende werksoorten van het 

Werkleerbedrijf (hogere opbrengsten, minder kosten, 
arbeidsmarktgerichte werksoorten). 

• Verloop afbouw SW-oud (inclusief potentie van detacheren). 
 

4g. Zijn de huidige communicatiestructuren tussen Orionis Walcheren en de 
gemeente(n) in het algemeen en meer specifiek tussen BC/MT/DB/AB, 
zo ingericht dat er een effectieve samenwerking wordt gewaarborgd? 

4h.  Wat is er - behoudens ingrepen in de financiële structuur, begroting en 
verantwoording - nodig om de sturing op de organisatie te verbeteren? 
Hoe kan de aansturing en het toezicht van de gemeenten op Orionis 
Walcheren verder worden versterkt? 

 
5. Is de aansturing van de organisatie efficiënt en effectief? 
 
5a. Bieden de (interne) organisatievorm en -structuur de beste basis voor 

een optimaal resultaat of zijn er efficiëntere en/of effectievere 
inrichtingen? 

5b. In hoeverre voldoet Orionis in zijn huidige vorm aan de voorwaarden 
voor een doelmatige uitvoering van de wettelijke taken van een 
gemeente en is dit toekomstbestendig gezien de verwachte 
ontwikkelingen in de verschillende wettelijke taken? Zo ook voor de niet-
wettelijke taken. 

5c. Is er sprake van een voldoende krachtig opdrachtgeverschap vanuit de 
drie aandeelhoudende gemeenten. Wordt het gemeentelijk beleid 
voldoende zichtbaar ingevuld en worden de doelen nagestreefd? Met 
andere woorden zijn de aandeelhoudende gemeenten in staat om 
jaarlijks, gerelateerd aan de beleidscycli, op voorhand voldoende te 
sturen op wat Orionis zal produceren? Is de introductie van een 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen bestuur en GR / directie 
Orionis een oplossingsrichting?  
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6. Beoordeling plan van aanpak Orionis Walcheren 
Onderzoek, beoordeel en adviseer over de voortgang van het plan van aanpak, 
de effectiviteit van de genoemde actiepunten en de realisatie van bezuinigingen. 
 
7. Bezuinigingsmogelijkheden 
Wat zijn, mede naar aanleiding van de uitkomsten van bovenstaande vragen, 
bezuinigingsmogelijkheden en bezuinigingsomvang, voor de korte en (middel-) 
lange termijn? Is verdere optimalisatie mogelijk? 
 
 
 

Afwegingen Vanaf het teruglopen van de grote re-integratiebudgetten is Orionis als 
organisatie in de financiële problemen gekomen. De vraag is dan ook of de 
organisatie in de huidige vorm überhaupt kostendekkend te krijgen is. Het 
Rekenkamer onderzoek van 2014 wees al op het onvoldoende geborgd zijn van 
de kader stellende rol van de raad/raden.  
 
Onvoldoende verbinding tussen de beleidsafwegingen van de gemeente 
enerzijds en de GR en/of Orionis zelf anderzijds zorgt voor onheldere 
besluitvorming richting raad. Gemeente-specifiek is er geen ruimte om te sturen. 
Orionis volgt een eigen – open-einde-financiering – pad. 
 
In de begroting wordt uitgegaan, niet van de te realiseren doelen, maar het 
besteden van het beschikbaar budget. Deze opstelling inclusief het open-einde 
karakter van de financiering maakt het voor de gemeente onmogelijk om tot 
keuzes/besparingen te komen.  
 
In algemeenheid is het invullen van de opdrachtgeversrol van de gemeente 
binnen het sociaal domein een zorgpunt. Dat ligt bij meerdere aandachtspunten, 
zoals het (verplicht) deelnemen in samenwerkingsverbanden, of, zoals in het 
geval van Orionis, het teveel uit handen geven aan de opdrachtnemer (denk 
bijvoorbeeld aan eigen beleidsverantwoordelijkheid en teveel invloed op de 
financiële stromen.). 
 
De inspecteur wil liefst een onderzoek met een monitorkarakter. Dus drie jaar op 
rij als het ware de thermometer er in steken. (Moeten we ook in de P&C cyclus 
niet het een en ander doen als aandeelhouders. (Zie B&W besluit 8/10/18 – 
846830). De onderzoeksvragen moeten scherper, zodat er meerwaarde is voor 
het art 12 proces. 
 
Redenen die hebben geleid tot het besluit een onderzoek in te stellen:  
 

5. Er is behoefte aan een beter inzicht in de kosten structuur, de knoppen 
waar we aan kunnen draaien, zodat we de resultaten beter kunnen 
duiden, monitoren en sturen.  

6. Zijn er nog aanvullende maatregelen nodig om fouten in de 
administratie en in de begroting, zoals die de afgelopen jaren zijn 
voorgekomen, te voorkomen? 

7. Achterblijvende resultaten ten aanzien van de instroom en uitstroom 
van uitkeringsgerechtigden en in de omzetten van het werkbedrijf, 
geanalyseerd in het Berenschot-rapport uit september 2016, hebben 
geleid tot een plan van aanpak. In hoeverre heeft dit Plan van Aanpak 
bijgedragen aan de verbeterde resultaten? 
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8. De huidige vergoedingen van het Rijk en/of de structureel door de 
gemeente beschikbaar gestelde budgetten zijn onvoldoende om de 
kosten structureel te dekken.  

9. In hoeverre zijn hogere extra gemeentelijke bijdragen aan Orionis 
noodzakelijk? De vergoedingen van het Rijk en/of de structureel door de 
gemeenten beschikbaar gestelde budgetten zijn onvoldoende om de 
kosten te dekken. Hoge extra Gemeentelijke bijdragen van gemeenten 
aan Orionis. 

 
Gezien de omvang van de overschrijding op het cluster werk en inkomen is een 
meer cyclische op verbetering gerichte externe doorlichting van de situatie van 
het beleidsterrein van belang, die voor een belangrijk deel wordt uitgevoerd door 
Orionis. Daarom dient: 
 
d) In de periode 2019-2022 via een externe doorlichting de voortgang van de 

in uitvoering zijnde bezuinigingsplannen geëvalueerd te worden. 
e) Daarbij tegelijkertijd de stand van zaken aangaande efficiency en 

effectiviteit van het beleid en de uitvoering te beoordelen en te onderzoeken 
en daaropvolgend via uitvoeringsplannen te verbeteren.  

f) Dit alles in de vorm van een cyclus met de doorlooptijd van een jaar.  
 

Doel hiervan is om via deze externe doorlichtingen inzicht te krijgen dat op de 
genoemde terreinen geen wezenlijke verbeteringen van efficiency en effectiviteit 
meer mogelijk zijn en te bezien naar waar verbeteringen mogelijk zijn. De 
huidige afwijking op het cluster rechtvaardigt een dergelijk continu en 
doorlopend proces totdat uit (extern) onderzoek blijkt dat verdere optimalisering 
niet meer mogelijk is.  
 
Naast dat de taken op het vlak van Werk en inkomen door Orionis worden 
uitgevoerd, voert de gemeente zelf ook een aantal taken uit op dit vlak. 
Geïnventariseerd dient te worden welke taken dit betreft en wat de omvang van 
de nettolasten is voor deze taken Daarnaast dient onderzocht te worden of op 
deze taken nog bezuinigingen zijn te realiseren.  
 

Referentie 
Visitatiecommissie  

De Commissie ziet mogelijkheden in de verbetering van de lokale basis 
infrastructuur zodat de uitstroom kan worden bevorderd en instroom kan worden 
beperkt. 
 

uitvoering Tripartite traject gemeente (Martijn), provincie en inspecteur. 
 
Eisen aan het onderzoeksbureau 

• Gedegen ervaring met onderzoek in een omgeving met tegengestelde 
belangen 

• Ervaring met analyseren van een complexe omgeving, waar veel 
uiteenlopende werksoorten bijeen zijn gebracht en ineen zijn gevlochten 
(PW, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Wsw, werkgevers 
servicepunt, werkleerbedrijf) 

• Ervaring in onderzoek/advisering/benchmark over SW en Beschut 
Werken 

• In staat om continuïteit (aandacht en personen) te leveren in 
onderzoeksperiode en in het cyclisch proces  

• Ervaren in analyse van efficiency en effectiviteit van de inrichting en de 
control van de organisatie  
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Te benaderen bureaus voor onderzoek: Volgens de voorschriften t.a.v. inkoop 
en aanbesteding dienen er minimaal 3 en maximaal 5 offertes te worden 
gevraagd. 
 
Iroko:  Ervaring met SW QuickScans; kennis en inzicht in  
  Participatiebudgetten (tekentool ontwikkeld) 
Adlasz:   Ervaren adviseurs voor onderzoek en advies over financiën, 
  bedrijfsvoering, control, sociaal domein, SW-bedrijven 
AEF: Heeft ervaring op Walcheren, kent Orionis uit eerder onderzoek 

(2015 2016). Voert nu ook het landelijke vervolgonderzoek uit 
naar de verdeling van middelen uit het Gemeentefonds t.b.v. 
Werk en Inkomen en het Sociale Domein. (afspraak VNG en 
Rijk). 

 
Planning  
Budget Vooralsnog is een budget opgenomen in de begroting van € 190.000 (90-50-

50). Punt van aandacht is dat de art. 12 inspecteur dit budget heeft 
goedgekeurd, maar dat de gemeenten Middelburg en Veere ook mee gaan 
betalen (eerste instantie 40-40-20). Nog bezien hoe hier mee om te gaan. 
  

Stand van zaken Inmiddels is door de gemeente een voorstel gedaan voor de opdrachtverlening 
voor een externe doorlichting en verdiepend onderzoek bij Orionis Walcheren. 
Door de raad van Middelburg zijn een aantal wijzigingen ingebracht d.m.v. 
moties. 
 
Er is ambtelijk overleg geweest waarbij is afgesproken om nog een keer naar de 
vragen te kijken – een aanscherping – en dan een laatste keer langs de 
colleges te gaan voor de definitieve vaststelling. 
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Opdracht 3.2 e. Onderzoeksmonitor Jeugd. Onderzoek naar de effectiviteit en 

efficiency op het vlak sociaal domein. Zijn er (nog) mogelijkheden om 
verbeteringen aan te brengen zodat de lasten bij Jeugd structureel 
kunnen dalen. Inspectierapport 2017-2018 bijzonder voorschrift 7) 
Extern onderzoek sociaal domein. 
 

 
Onderzoeksvragen  Als er niets wordt gedaan om te toekomstige tekorten op het vlak van jeugd te 

mitigeren, dient er in de periode 2019-2022 een monitoring plaats te vinden van 
de bezuinigingstrajecten met als doel dat Vlissingen de toekomstige tekorten die 
de reserve sociaal domein te boven gaan zelf dekt. Daarom dient: 
 
a) In de periode 2019-2022 via een externe doorlichting de voortgang van de 

in uitvoering zijnde bezuinigingsplannen geëvalueerd te worden. 
b) Daarbij tegelijkertijd de stand van zaken aangaande efficiency en 

effectiviteit van het beleid en de uitvoering te beoordelen en te onderzoeken 
en daaropvolgend via uitvoeringsplannen te verbeteren.  

c) Dit alles in de vorm van een cyclus met de doorlooptijd van een jaar.  
 
Voorts zijn er de kwantitatieve en kwalitatieve basisvragen: 
 

1. Wat is het tekort (baten – lasten) op het terrein van jeugdzorg precies? 
2. Wat zijn voor Vlissingen specifiek de oorzaken van de tekorten jeugd? 
3. Welke mogelijke maatregelen/oplossingen zijn er om de tekorten teug te 

dringen? Kijk hierbij ook naar de effecten van de 
samenwerkingsverbanden. 

4. Wat zijn de effecten van de landelijke ontwikkelingen voor Vlissingen? 
5. Welke mogelijke bezuinigingen zijn hierbij te realiseren? 

 
Overige vragen: 
 

1. Wat zijn de mogelijke quick wins? 
2. Hoe verkrijgen we in de komende jaren voldoende autonomie als 

Vlissingen om in ieder geval voor onszelf in te kunnen grijpen (naast 
wat er al provinciaal gebeurt)? 

3. War is de haalbaarheid van een Vlissingen specifiek aanvalsplan 
(bijvoorbeeld een scan op de vraagpyramide waarbij de duurste 
zorggezinnen bekeken worden op mogelijke alternatieve, goedkopere 
arrangementen. Hulpverlening wordt immers vaak gestapeld.). 

4. Hoe gaan we lokaal om met de vraagparadox: juist de organisatie die 
we hebben ingericht om de zorgvraag terug te dringen (Porthos), bleek 
een zorg aanzuigende werking te hebben. 
 

Afwegingen Kijken naar de financiële vraagstukken bij Jeugd betekent vooral kijken naar de 
landelijke vraagstukken. De gesprekken, die tot dusverre vooral betrekking 
hebben op de te lage bekostiging, worden op de voet gevolgd maar hebben 
geen direct effect op de ambities van Vlissingen. De grote onderzoeksvragen 
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moeten we dan ook vooral landelijk laten. Voor Vlissingen is een modus-switch 
van belang, van onderzoeksvragen naar actievoorstellen.  
 
Voor ons zijn de sturingsinstrumenten op lokaal niveau weliswaar beperkt maar 
ze bieden mogelijk goede aanknopingspunten: 
 

1. Lokale risico’s verdienen voorrang. Bijvoorbeeld de omslag naar een 
centrale, lokale toegang houdt het risico in dat er versneld klanten 
doorverwezen zullen worden om achterstanden te voorkomen. Dat 
verhoogt de financiële risico’s aanzienlijk! 

2. Het is ook van belang om te kijken naar de lokale Quick wins. 
3.  

Referentie 
Visitatiecommissie  

Vlissingen maakt, in centraal verband met de andere Zeeuwse gemeenten, met 
aanbieders voor Jeugd afspraken over de omvang van totale zorguitgaven, 
ofwel de prijs van trajecten keer het aantal trajecten (p*q). Zo zijn in 2015 alle 
aanbieders gekort t.o.v. de landelijke normtarieven. In 2016 hebben geen 
kortingen plaatsgevonden omdat budgetplafonds onhaalbaar bleken. Per 
deelsector (bv. Jeugd-GGz) zijn budgetplafonds verschillend toegepast. In de 
verschillende deelsectoren zijn aanbieders niet individueel gekort als 
zorguitgaven een bepaald budget(-plafond) overschrijden. Dit heeft als gevolg 
dat individuele aanbieders in Jeugd niet worden geprikkeld zorg efficiënt in te 
richten en prijzen laag te houden. Ook worden zij niet geprikkeld de hoeveelheid 
geleverde zorg in aantal, intensiteit of duur van trajecten te beperken. In de 
nieuwe aanbesteding voor 2020 wordt in sommige deelsectoren stapsgewijs 
toegewerkt naar andere vormen van bekostiging. 
 

uitvoering Tripartiet met (eventueel) extern onderzoeksbureau. 
Planning  
Budget  
Stand van zaken  

 
Achtergrondinformatie. 

Uit de begroting 2019 blijkt dat de kosten voor jeugdzorg stijgen met ruim 1,5 miljoen. Uit diverse 
onderzoeken en publicaties blijkt dat de oorzaken van deze stijging kunnen zijn: 

• Toename van het aantal jeugdigen dat hulp krijgt (volumegroei) door o.a. het dichtbij organiseren 
van jeugdhulp (daardoor meer vraag en vroegsignalering). 

• Toename intensiteit en duur van hulptrajecten (prijseffect). 
• Toename complexiteit van zorgvragen (prijseffect). 
• Prikkels in de inkoopsystematiek die een opwaarts effect op de tarieven hebben (te veel vrijheid 

van zorgaanbieders om intensiteit van een traject te bepalen). 
• Minder kinderen worden vanuit de Wet langdurige zorg gefinancierd waardoor de dure zorg ten 

laste komt van de gemeente. 
• Open-einde-regeling ten opzichte van begrensde (rijks)budgetten. 
• Als gevolg van het woonplaatsbeginsel is er een aanzuigende werking naar gemeenten met meer 

en/of grotere jeugdzorginstellingen en hiervoor wordt (nu) onvoldoende gecompenseerd via het 
verdeelmodel. 

• Door jeugdzorg aan 393 gemeenten (2015) toe te delen is een zeer complexe en bureaucratische 
ordening ontstaan. Volgens inschattingen wordt ruim 25% van het jeugdzorgbudget besteed aan 
overhead, ambtenaren, procedures en controles.  

• Budgetverlies als gevolg van de toegenomen regelzucht. Voordat de hulp opgang komt, gaat 
daardoor veel geld en tijd verloren. 
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• Beweerd wordt ook dat grote delen van de jeugdzorg, met name de zwaardere en 
gespecialiseerde jeugdhulpverlening niets met de gemeente te maken heeft, waardoor hier 
helemaal niet effectief en efficiënt gewerkt kan worden. 

 

Mogelijke oplossingen op het terrein van de jeugdzorg zelf zijn: 

A) Inhoudelijke begrenzing van de jeugdhulp: 

• Minder ruime interpretatie door de gemeente van de jeugdwet en stopen met vergoeden van 
zaken die niet onder jeugdwet vallen. 

• Bezien of de aangeboden voorzieningen op het vlak van jeugdzorg echt nodig zijn. 
• Gemeente kan meer regierol pakken om dialoog bij andere partijen (onderwijs, huisartsen, 

zorgverleners) tot stand te brengen, o.a over de invulling van de uitgangspunten van de 
Jeugdwet (preventie, eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden, demedicaliseren, ontzorgen 
en normaliseren). 

• Niet onnodig medicaliseren van het gedrag van kinderen. 
• Eén gezin-één plan-één regisseur-aanpak (integrale benadering zorg). 
• Alleen kunnen doorverwijzen naar door de gemeente gecontracteerde zorg. 
• Meer inzetten eigen verantwoordelijkheid (kind en ouders). 
• Bezien of de gemeente ervoor kan kiezen een meer faciliterende rol te nemen waardoor de 

gemeenschap mogelijk meer kan doen. 
 

B) Terugdringen bureaucratie en betere sturing: 

• Verminderen regeldruk en administratieve lasten. 
• Anders inkopen.  
• Betere afspraken met verwijzers. 
• Verbeteren governancestructuur (aansturing, rolverdeling, taakverdeling en 

verantwoordelijkheidsverdeling).  
• Verbeteren contacten (en contractmanagement en handhaven contracten) en samenwerking 

tussen gemeente (beleid) en inkoop, toegang, zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden 
(integrale samenwerking in hele keten). 

• Andere contractering van de zorgverleners. 
• Vergroten kennis bij gemeenten (o.a. om beter te kunnen sturen, het lerend vermogen te 

vergroten en executiekracht te vergroten). 
• Vergroten aansluiting beleid en uitvoering (integraal uitvoeringskader, sturen op maatschappelijke 

effecten, assurance over geleverde zorg). 
• Inbouwen prikkels bij zorgverleners om efficiënter en effectiever te werken (kritischer te zijn op 

eerder afsluiten van een behandeling en effectiviteit van de behandeling). 
• Vasstellen/afspreken budgetplafond en als een zorgverlener de hulp niet binnen het budget haalt 

dan moet er toch doorbehandeld worden.   
• Systematiek dat zorgaanbieders minder invloed kunnen uitoefenen op tarieven. 
• Meer controle declaraties van (bepaalde) zorgaanbieders, zoals aanbieders die ineens meer 

cliënten hebben of hogere kosten per cliënt declareerden. 
• Verbeteren administraties, inzicht, data, gegevensuitwisseling en monitoring (kosten/uitputting, 

instroom, uitstroom, geleverde zorg, kwantitatieve indicatoren, integrale ontwikkelingen sociaal 
domein, huidige stand en trends). 

• Verkorten van toegestane periode van ‘nabetaling’. 
 

C) Terugdringen van vermijdbare uitgaven: 

• Inschakelen jongerenwerkers (in de wijk) ter voorkoming van problemen en voor eerdere 
signalering van problemen. 
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• Inzet praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen (gebeurt reeds bij een aantal huisartsen, wordt 
door gemeente gemonitord, uitkomsten monitoring worden t.z.t. gedeeld). 

• Meer preventie, bijvoorbeeld via (betere) ondersteuning kinderen op school (afspraken met het 
onderwijs). 

• Sneller jeugdhulp dicht bij huis om opschalen te voorkomen. 
• Inzet op minder jeugdhulp met verblijf (zoveel mogelijk thuis, tenzij niet anders kan). 
• Werken met wachtlijsten. 
• Vergroten van een ‘lichter’ zorgaanbod. 
• Tegengaan ‘upcoding’ (inzet zwaardere en/of langere zorg dan nodig is). 
• Bezien of er gewerkt kan worden met ‘eigen bijdragen’. 

 

D) Ordening jeugdhulplandschap: 
• Beter inzicht wat lokaal en wat landelijk kan worden ingekocht. 
• Afspraken binnen de jeugdzorgregio over inkoop van jeugdzorg en aanzuigende werking.  
• Vereenvoudiging van de jeugdketen (inkoop, verwijzing, zorg). 

 

Landelijke ontwikkelingen: 
 
Op het vlak van de jeugdzorg zijn er ook een aantal landelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn 
voor Vlissingen: 

• Vervolgevaluatie verdeelmodel jeugd. 
• Extra geld jeugd (2019: 400 miljoen, 2020: 300 miljoen, 2021: 300 miljoen). 
• Aanvullend onderzoek structureel karakter extra geld jeugd (brief VWS aan VNG 27 mei 2019). 

Hierbij wordt ingegaan op de volume– en uitgavenontwikkeling 2015-2019, de verklarende 
factoren voor de volume– en uitgavenontwikkeling, de aard van de volume– en 
uitgavenontwikkeling en de mogelijkheden deze te beheersen, ontwikkeling kostprijs per traject, 
verschillen tussen gemeenten, effect van reeds getroffen maatregelen en mogelijke andere 
beleidsmaatregelen op lokaal en nationaal niveau. 

• Maken bestuurlijke afspraken en maatregelen langs de thema’s: inhoudelijke begrenzing van de 
jeugdhulp, terugdringen vermijdbare uitgaven en ordening van het jeugdhulplandschap (Brief 
VWS aan VNG van 27 mei 2019). 

• Motie Tweede Kamer: Verkenning naar reikwijdte van de jeugdhulpplicht van gemeenten (wat 
hoort bij normaal opvoeden en opgroeien, ruime formulering in en/of interpretatie van de 
Jeugdwet). 

• Lokaal belastinggebied. 
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Opdracht 3.3 Onderzoeksmonitor WMO. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency op 

het vlak sociaal domein. Zijn er (nog) mogelijkheden om verbeteringen aan te 
brengen zodat de lasten bij WMO structureel kunnen dalen. Inspectierapport 
2017-2018 bijzonder voorschrift 7) Extern onderzoek sociaal domein. 

 
Onderzoeksvragen  Als er niets wordt gedaan om te toekomstige tekorten op het vlak van de Wmo 

te mitigeren, dient er in de periode 2019-2022 een monitoring plaats te vinden 
van de bezuinigingstrajecten met als doel dat Vlissingen de toekomstige 
tekorten die de reserve sociaal domein te boven gaan zelf dekt. Daarom dient: 

a) In de periode 2019-2022 via een externe doorlichting de voortgang van 
de in uitvoering zijnde bezuinigingsplannen geëvalueerd te worden. 

b) Daarbij tegelijkertijd de stand van zaken aangaande efficiency en 
effectiviteit van het beleid en de uitvoering te beoordelen en te 
onderzoeken en daaropvolgend via uitvoeringsplannen te verbeteren.  

c) Dit alles in de vorm van een cyclus met de doorlooptijd van een jaar.  
 

Voorts zijn er de kwantitatieve en kwalitatieve basisvragen: 

d) Wat is het tekort (baten – lasten) op het terrein van WMO precies? 
e) Wat zijn voor Vlissingen specifiek de oorzaken van de tekorten WMO? 
f) Welke mogelijke maatregelen/oplossingen zijn er om de tekorten teug te 

dringen? Kijk hierbij ook naar de effecten van de 
samenwerkingsverbanden. 

g) Hoe wordt de rol van opdrachtgever ingevuld. Is er voldoende grip op 
de uitvoering en de bewaking van de kosten? (Bijvoorbeeld het centrale 
proces van facturatie bij hulpmiddelen en woningaanpassingen lijkt 
kwetsbaar. Facturatie wordt gecheckt op passend bij de beschikking en 
niet op de relatie tussen factuur en geleverd product!) 

h) Wat zijn de effecten van de landelijke ontwikkelingen voor Vlissingen? 
i) Welke mogelijke bezuinigingen zijn hierbij te realiseren? 

 
Overige vragen: 

1. Wat zijn de mogelijke quick wins? 
2. Hoe verkrijgen we in de komende jaren voldoende autonomie als 

Vlissingen om in ieder geval voor onszelf in te kunnen grijpen? 
3. Wat is de haalbaarheid van een Vlissingen specifiek aanvalsplan 

(bijvoorbeeld een scan op de vraagpyramide waarbij de duurste 
zorggezinnen bekeken worden op mogelijke alternatieve, goedkopere 
arrangementen. Hulpverlening wordt immers vaak gestapeld.). 

4. De samenwerking op Walcheren voor gezamenlijke inkoop staat onder 
druk. Veere heeft al een geconcretiseerde ambitie voor aansluiting bij 
SWVO. In hoeverre liggen hier kansen voor Vlissingen? (Zelf verder of 
ook aansluiten?) 

5. Hoe gaan we lokaal om met de vraagparadox: juist de organisatie die 
we hebben ingericht om de zorgvraag terug te dringen (Porthos), bleek 
een zorg aanzuigende werking te hebben. Hoe voorkomen we een 
herhaling hiervan bij lokale uitvoering?  

 
 

Afwegingen Gezien de uitputting van de reserve sociaal domein in 2020 als niets wordt 
gedaan om te toekomstige tekorten op het vlak van de Wmo te mitigeren, dient 
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er in de periode 2019-2022 een monitoring plaats te vinden van de 
ontwikkelingen bij de nieuwe lokale toegang en van de bezuinigingstrajecten 
met als doel dat Vlissingen de toekomstige tekorten die de reserve sociaal 
domein te boven gaan zelf dekt. Daarom dient: 
 
d) In de periode 2019-2022 via een externe doorlichting de voortgang van de 

in uitvoering zijnde bezuinigingsplannen geëvalueerd te worden. 
e) Daarbij tegelijkertijd de stand van zaken aangaande efficiency en 

effectiviteit van het beleid en de uitvoering te beoordelen en te onderzoeken 
en daaropvolgend via uitvoeringsplannen te verbeteren.  

f) Dit alles in de vorm van een cyclus met de doorlooptijd van een jaar.  
 

Referentie 
Visitatiecommissie  

Voor Wmo wordt in Walchers verband ingekocht. Specifiek voor BW wordt net 
als voor Jeugd gebruik gemaakt van p*q afspraken met aanbieders. Indien het 
totaal aan geleverde zorg een bepaald budgetplafond bereikt, worden alle BW-
aanbieders gekort op de prijs. Deze korting is hetzelfde voor alle aanbieders, 
daardoor worden aanbieders individueel niet geprikkeld de eigen overschrijding 
te beperken3. Deze bekostigingssystematiek geeft, net als de 
bekostigingssystematiek voor Jeugd, geen prikkels om totale zorguitgaven te 
beperken. 
 

uitvoering Tripartiet met op gemeenteniveau nadrukkelijk ook het inkoopbureau betrekken. 
 

Planning  
Budget  
Stand van zaken  

 
 

 

  

                                              
3 Als bijv. aanbieder A 40% meer zorg levert dan begroot en aanbieder B levert exact de begrote zorg, dan ontvangen zowel 
aanbieder A als B na het bereiken van het budgetplafond (in verhouding) dezelfde prijsverlaging voor geleverde zorg. 
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Opdracht 3.4 Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein 

 
Onderzoeksvragen  Op Zeeuwse schaal spelen tal van zaken: 

 
• het verbeteren van de ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur; 
• het opzetten van experimenten binnen het sociaal domein (bijvoorbeeld 

gezamenlijk contract beheer); 
• er wordt onderzocht op welke schaal taken het meest efficiënt en effectief 

uitgevoerd zouden kunnen worden; 
• het verbeteren van de governance gericht op de GR-structuur van de GGD, 

CZW  en SWVO. De positionering van de inkooporganisatie jeugdhulp 
maakt nadrukkelijk onderdeel hiervan uit. 

 
1. Hoe kan de Zeeuwse samenwerking verder verbeterd worden, vanuit 

Vlissings perspectief? 
2. Kunnen wijzigingen in de samenwerking – uitbreiden, afname, 

beëindigen – een bijdrage leveren in de kosten-control? 
Denk hierbij ook aan belangenconflicten die zich voor kunnen doen. 
Bijvoorbeeld besluiten die op CZW niveau genomen worden hoeven 
niet steeds het belang van de lokale gemeente te dienen. Hoe om te 
gaan met deze spanning in een periode waarin Vlissingen haar 
afspraken met de art. 12 inspectie ook en vooral vanuit een lokaal 
perspectief moet kunnen sturen? (Zie ook opdracht 4.1 Mate van 
invloed van Vlissingen!) 

3. Welke taken kunnen op lokale schaalgrootte worden uitgevoerd (en in 
welke vorm), zodanig dat sprake is van betere sturingsmogelijkheden 
en besparing? 

4. De vraag naar potentiele kostendaling a.g.v. opschaling botst met de 
huidige beweging naar lokale oplossingen (Porthos). Is het mogelijk om 
opschalingsvoordelen te bereiken, anders dan langs georganiseerde 
samenwerkingsvormen? Nu investeren we erg veel in 
samenwerkingsverbanden die relatief weinig opleveren. 

5. We willen aansluiten bij het lopend onderzoek ZSSD maar intussen 
vooral kijken naar kortlopende partnerschappen (bijvoorbeeld 
Terneuzen in plaats van Veere waar het gaat om gelijke belangen of 
kansen). 

6. Welke mogelijkheden biedt de digitalisering als het gaat om virtuele 
partnerschappen? 
 

Afwegingen Er is een onderzoek gaande naar de samenwerkingsdichtheid in Zeeland. 
Achterliggende vraag is om een einde te maken aan de bestuurlijke drukte. Dit 
loopt al enige tijd. Gekeken wordt naar welke taken op welke schaalgrootte 
kunnen worden uitgevoerd en in welke vorm. 
 
Dit loopt al enige tijd, aangestuurd vanuit het provinciaal management overleg. 
(Lijn is stuurgroep ZSSD en dan colleges.) Inmiddels is er een inventarisatielijst 
– zonder onderliggende argumentatie - die sterke overlap vertoont met wat al in 
samenwerkingsverbanden is georganiseerd (GR, GGD, CZW, etc.). 
 
De idee is om eerst te kijken naar de mogelijke takern en daarna pas naar de 
vorm. Wat gevolgen kan hebben voor de provinciale en regionale verbanden. 
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Half 2020 moet er een eerste voorstel liggen dat naar de raden kan (ambitie 
voorzitter stuurgroep). 
 
NB De Visitatiecommissie adviseert meer samenwerking maar erkent 
tegelijkertijd dat Vlissingen een andere agenda heeft dan de overige 12 
gemeenten. Derhalve is voor ons belangrijk dat we voor de korte termijn de 
Vlissingse agenda het zwaarst laten wegen, wel met in het achterhoofd 
bereidheid en wens om (op termijn) de samenwerkingsverbanden op te pakken 
waar we ze nu nog moeten laten liggen of even los laten. 

Referentie 
Visitatiecommissie  

De commissie raadt de gemeente aan de Zeeuwse samenwerking met het oog 
op de toekomst op te zoeken en te versterken door deze in gezamenlijkheid 
beter in te vullen. Samenwerking biedt kansen voor de gemeente om de 
benodigde capaciteit (deels) in te regelen voor het verbeteren van inzicht en 
reeds aanwezige sturingsmogelijkheden. Uiteraard vraagt intensieve 
samenwerking een gezamenlijke blik vooruit waarbij Vlissingen niet op alle 
onderwerpen een eigen, inhoudelijke, lijn kan blijven volgen. De commissie 
biedt aan een gesprek met bestuurders in het Zeeuws samenwerkingsverband 
te faciliteren en zo te onderzoeken hoe gezamenlijk vorm gegeven kan worden 
aan sturing en bekostiging van het Sociaal Domein. De commissie laat het aan 
de gemeente Vlissingen om aan te geven op welke manier de beste resultaten 
kunnen worden behaald. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een sessie 
plaatsvindt met de 13 CZW wethouders, met de 7 SD wethouders en 
wethouders financiën of met de 13 CZW wethouders en de wethouders 
financiën.  
 
Vlissingen kan de grip op uitgaven in het sociaal domein verbeteren en 
behouden door de visie door te ontwikkelen - in gezamenlijkheid met 
samenwerkingspartners - en deze te vertalen naar de juiste prikkels voor 
zorgaanbieders. Het is daarbij wenselijk de juiste schaal van samenwerking te 
benutten door zo goed mogelijk aan te sluiten bij samenwerkingsverbanden. 
 
De georganiseerde CZW-overleggen (o.a. regio overleg CZW, breed overleg 
CZW en ambtelijk overleg ter voorbereiding) werken niet optimaal efficiënt. Een 
duidelijke taak-, rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen overleggen 
ontbreekt. Op dit moment is een traject gaande gericht op verbetering van de 
governance structuur (Rekenkamer). 
 
De visie van Vlissingen is gericht op het voorkomen van zorg en op 
zelfredzaamheid. Deze doelstelling draagt bij aan het voorkomen van uitgaven 
maar samenwerkingspartners zijn onvoldoende meegenomen in de 
doorontwikkeling van de visie om deze goed en concreet neer te zetten.  
 
Het ontbreken van heldere samenwerkingsspelregels in het CZW tussen de 
Zeeuwse gemeenten enerzijds en een duidelijke visie op de positie die 
Vlissingen in de samenwerking wil innemen anderzijds, maakt dat Vlissingen de 
voordelen van de regionale samenwerking onvoldoende kan benutten. De 
samenwerking op de inkoop voor Jeugd die loopt via de GR GGD laat zien dat 
naar de toekomst toe wel mogelijkheden bestaan om gezamenlijk een duidelijke 
strategie te ontwikkelen. 

 
De gemeente Vlissingen kan in het kader van de toegang nauwer contact te 
houden met  uitvoeringsorganisaties en aanbieders. Door het herijken van 
afspraken kan zij beter monitoren of maatschappelijke resultaten worden 
behaald en op basis van verkregen inzicht kan zij bijsturen waar nodig. Het 
meenemen van deze samenwerkingspartners in de beleidsvorming en vertaling 
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van beleid in uitvoeringrichtlijnen, zorgt daarbij voor meer draagvlak bij de 
partners voor het gevoerde beleid. De huidige capaciteit bij de gemeente maakt 
dat de mogelijkheden om contact te houden met de uitvoeringsorganisaties en 
aanbieders, beperkt zijn. 
 
Inzicht en sturingsmogelijkheden goed inregelen vraagt extra capaciteit, kennis 
en kunde . De schaal van de gemeente en positie op de arbeidsmarkt speelt 
een rol in de grenzen aan deze capaciteit. Daarnaast is het nodig in 
samenwerkingsverband te zoeken naar mogelijkheden om het lerend vermogen 
te bevorderen. 
 

uitvoering Gemeente (ctpersoon Jeen). 
Planning  
Budget  
Stand van zaken  
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Opdracht 3.5 Meerjarig Ontwikkelprogramma sociaal domein. De Ontwikkelagenda. 

 
Onderzoeksvragen  De inspecteur geeft als suggestie de beschrijving en invulling van: 

 
a. de te bereiken doelen; 
b. de concrete bezuinigingsplannen, en; 
c. het samenhangend opdrachtgeverschap. 

 
Deze elementen zijn relevant met dien verstande dat de nadruk ligt op a. de 
te bereiken beleidsdoelen. De ontwikkelagenda is eerst en vooral het 
beleidsscenario waarlangs de gemeente de komende jaren haar 
uitvoeringslat legt. Vanuit deze ontwikkelagenda wordt een directe 
verbinding gelegd met het plan van aanpak art. 12, dat instrumenteel is in die 
zin dat het de ontwikkelagenda voedt door het aanreiken op 
oplossingen/keuzes die zich voordoen op budgettering, uitvoering 
enzovoorts. 
 
Enkele zwaarwegende richtlijnen: 
 

1. De afbakening van Vlissingen-specifieke vraagstellingen c.q. 
kwesties, binnen en buiten de samenwerkingsverbanden, om tot 
concrete probleemduidingen en oplossingsrichtingen te komen (ook 
zodanig dat ze in de aansturing niet afhankelijk zijn van derden); 

2. De Ontwikkelagenda draagt de beleidsdoelen aan van waaruit de 
uitvoeringsplannen kunnen worden geformuleerd; 

3. Er worden beleidskaders gegeven waarbinnen de tijdelijkheid van 
sommige ontwikkelingen kan worden geduid en verklaard. Zo is er 
een spanningsveld tussen de wens en de adviezen 
(visitatiecommissie) om op te schalen en samen te werken enerzijds, 
en de behoefte c.q. noodzaak om (tijdelijk) vanuit lokaal perspectief 
te opereren (bijvoorbeeld ontmanteling Porthos) anderzijds; 

4. Het beleid wordt geformuleerd vanuit de concrete wensen van het 
bestuur over WAT wij als gemeente willen doen voor de burgers. De 
inhoud is daarom toonbepalend, niet de omgevingsactoren 
(samenwerkingsverbanden, budgetproblematiek, enzovoorts.); 

5. Op alle aspecten van het sociaal domein speelt de vraag of 
Vlissingen voldoende sturing heeft, kan hebben, dan wel neemt als 
het nodig is. (Observatie: vooralsnog rent/werkt de organisatie 
achter de feiten aan. De gemeente lijkt tussen Scylla (financiële 
tekorten) en Charybdis (spanning binnen de 
samenwerkingsverbanden, inclusief de GR’s) klem te zitten. Hierop 
dient het beleidsprogramma ook antwoorden aan te reiken 
(besturingsmodel). 

 
De overall aanpak van de Visitatiecie vormt een uitstekend kader – 
invulmatrix – voor het toetsen van de compleetheid in de verbeteraanpak. 
(zie hieronder.) 

 

Verandermatrix Visitatiecommissie. 

De aanbevelingen zijn ingedeeld in de categorieën inhoud, relatie en proces en volgen twee sporen. De 
eerste route focust zich op wat de gemeente Vlissingen kan doen om op korte termijn quick wins te 
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behalen op het gebied van grip. De tweede route focust zich op duurzame oplossingen (met grotere 
impact) om grip te krijgen en te behouden, met een grotere inzet van mensen en middelen. 

 

 

Afwegingen Vlissingen is bezig met de evaluatie en doorontwikkeling van de Pentekening 
en deze verder uit te werken in een Meerjarig Ontwikkelprogramma sociaal 
domein (B&W- besluiten 101222203 en 1012204). Dit programma dient 
nader uitgewerkt te worden via beschrijving en invulling van de te bereiken 
doelen, concrete bezuinigingsplannen en een samenhangend 
opdrachtgeverschap. 
 
 
 

Referentie 
Visitatiecommissie  

Op basis van de analyse concludeert de commissie dat de gemeente 
Vlissingen meer grip kan krijgen op de uitgaven in het Sociaal Domein, door: 
 

1. Het inzicht in (ontwikkelingen in) het Sociaal Domein te verbeteren 
2. Sturingsmogelijkheden beter te benutten 
3. Structurele versterkingen aan te brengen in de kennis en kunde 
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De hoofdconclusie van de commissie luidt: Extra capaciteit, zowel kennis als 
kunde, is nodig om zowel inzicht als sturing goed te kunnen inrichten in 
gezamenlijkheid met partners. De schaal van de gemeente maakt dat deze 
capaciteit moeilijk lokaal gerealiseerd kan worden.  
 
Vlissingen kan de grip op uitgaven in het sociaal domein verbeteren en 
behouden door de visie door te ontwikkelen - in gezamenlijkheid met 
samenwerkingspartners - en deze te vertalen naar de juiste prikkels voor 
zorgaanbieders. Het is daarbij wenselijk de juiste schaal van samenwerking 
te benutten door zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
samenwerkingsverbanden. 
 
De ambitie van Vlissingen is in te zetten op preventie, uit te gaan van de 
eigen kracht van burgers en te ondersteunen waar noodzakelijk. 
 
De visie van Vlissingen lijkt beperkt te zijn vormgegeven in gezamenlijkheid 
met samenwerkingspartners als de toegangspoorten Porthos en Orionis, 
aanbieders en ook de Walcherse en Zeeuwse samenwerkingsverbanden. 
Gezamenlijke vormgeving vergroot het draagvlak bij samenwerkingspartners 
voor de gemeentelijke visie.  
 
Het onderwijs speelt een belangrijke rol in preventie en vroegsignalering 
maar beleidsafspraken met betrekking tot onderwijs zijn nog niet 
beschreven. 
 
De bekostigingssystematiek  is niet consistent over alle beleidsterreinen in 
het Sociaal Domein. Dit betekent dat per beleidsterrein op een verschillende 
manier afspraken worden gemaakt met aanbieders over de prijs van 
voorzieningen, het aantal geleverde voorzieningen en/of de hoeveelheid zorg 
die per voorziening wordt geleverd. Dit geeft aanwijzingen dat de gemeente 
de bekostigingssystematiek niet vanuit één duidelijke visie heeft 
vormgegeven. Een oorzaak is dat bekostiging in verschillende verbanden is 
vormgegeven (Zeeuws, Walchers, etc.).  
Daarbij geeft de bekostigingssystematiek in verschillende beleidsterreinen 
geen / onvoldoende prikkels aan aanbieders om de hoeveelheid geleverde 
zorg (in prijs maal hoeveelheid en in intensiteit) te beperken. Dit maakt dat 
de gemeente in het bijsturen volledig afhankelijk is van 
sturingsmogelijkheden op het gebied van contractmanagement en toegang. 
De verschillen in de bekostigingssystematiek geven aanleiding per 
beleidsterrein verschillende maatregelen in te zetten om aanbieders op de 
juiste wijze te prikkelen. Dit maakt dat het lastig is voor de gemeente het 
beleid over de terreinen heen te laten aansluiten. Vanuit capaciteitsoogpunt 
lijkt het onrealistisch dat de gemeente op deze manier goed kan bijsturen. 
 
 

uitvoering Gemeente (Ilona / Henri & Anissa). 
 

Planning Voorlopige concept opleverdatum april/mei 2020. 
 

Budget  
Stand van zaken  
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Opdracht 3.6 Inrichten lokale toegang Wmo en Jeugdwet. 
 

Taken & 
Onderzoeksvragen  

 
• Uitschrijven van de gewenste situatie; 
• Organisatie en processen; 
• Kostenoverzicht nieuwe werkwijze (ook ten opzichte van de lasten in de 

‘oude’ situatie / was-wordt tabel); 
• Aangeven van de bezuinigingsopties. 

 
1. Hebben we een risicoanalyse op de beheersbaarheid van klantvraag en 

kostenontwikkeling vanaf 1 januari? (Zie stand van zaken.) 
 

Afwegingen Per 1 januari 2020 houdt Porthos op te bestaan. Dat betekent dat per die datum 
de lokale toegang tot de WMO en Jeugdwet binnen de eigen gemeentelijke 
organisatie Vlissingen georganiseerd en operationeel moet zijn. Het college 
moet daarvoor een besluit nemen over de wijze waarop de lokale toegang wordt 
georganiseerd voor een passende lokale toegang Wmo en Jeugdwet (B&W-
besluit 1056013). Daarbij dient de ‘lokaal gewenste situatie’ beschreven te 
worden waarbij ook gekeken worden naar de lasten en eventuele 
bezuinigingsopties ten opzichte van de huidige situatie (toegang via Porthos). 
Dit onder andere via een was-wordt tabel van alle kosten van toegang 
(was=situatie Porthos/wordt= zelf organiseren). 
 

Referentie 
Visitatiecommissie  

In de achterliggende periode is beperkt contact geweest tussen 
samenwerkingspartners en de gemeentelijke beleidsafdeling. Duidelijke 
afspraken in combinatie met goed inzicht, regelmatig contact en een goede 
verstandhouding, prikkelt aanbieders om te werken aan maatschappelijke 
resultaten. 
 
Integrale samenwerking met de beleidsafdeling, inkoop en contractmanagement 
en de toegangsorganisaties, lijkt onvoldoende vormgegeven om de juiste 
prikkelwerking naar aanbieders te bewerkstelligen.  
 
Op dit moment sluiten beleid en uitvoeringsrichtlijnen, zoals gehanteerd in de 
toegangspoorten, onvoldoende op elkaar aan.  
 
Een integraal uitvoeringskader dat toegang, inkoop en contract management 
met elkaar verbindt ontbreekt. Voor grip op uitgaven in het Sociaal Domein 
moeten sturing op toegang, inkoop en contractmanagement op elkaar 
aansluiten. Aanbieders kunnen bijvoorbeeld geprikkeld worden door het 
meewerken aan maatschappelijke resultaten (vraaggericht werken en inzicht 
geven in gegevens) van invloed te laten zijn op de hoeveelheid zorg of de prijs 
van de zorg die wordt ingekocht.  
 
Er zijn geen afspraken over hoe aanbieders assurance afgeven over geleverde 
zorg dan wel sturen op maatschappelijke resultaten. Afspraken in combinatie 
met monitoring zorgen voor prikkeling bij aanbieders om efficiënt en doelmatig 
zorg te leveren. 
 

uitvoering Gemeente (Carla van Engelen) 
Planning  
Budget  
Stand van zaken Is een lopend proces waarbij de realisatie ad ultimo 1 januari 2020 plaatsvindt. 
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Voor het gebruik van het bestaande automatiseringsplatform (Pink Roccade) is 
inmiddels een verlengingsovereenkomst gesloten. (Volgend jaar dient een 
aanbestedingsprocedure te worden opgestart.) Samen met een AVG specialist 
wordt nu gewerkt aan een scheiding van de centrale Porthos database. De 
verwachting is dat het technisch platform per 1 januari klaar zal zijn. 
 
De bemensing loopt. Vaste contracten en Payrollers gaan naar de gemeenten. 
Met gedetacheerden wordt een flexibele schil ingevuld voor de resterende 
vacatures. De schil faciliteert de efficiency slagen die voor 2020/21 gepland 
staan. Het is goed om qua verwachtingsmanagement te blijven wijzen op de 
noodzaak van startinvesteringen (inrichting, opleiding, enzovoorts) alvorens er 
gekeken kan worden naar besparingen. We komen eerst op achterstand 
alvorens we kunnen kijken naar efficiencywinst. 
 
Kostenbewustzijn en kwaliteitsverbetering zijn de centrale thema’s waarmee we 
met de medewerkers aan de slag gaan. Maar dat zal tijd kosten. De huidige 
medewerkers denken en werken veelal vanuit de ‘zorg’ kant. Er zal een omslag 
moeten komen waarin de nadruk ligt op het beperken van de zorgvraag. 
(Keukentafel gesprekken…) 
 
Er is een risico. De overgang naar een nieuwe locatie, de inrichtingsperiode etc. 
zal kunnen leiden tot een oplopen van de wachtlijsten. Indien de medewerkers 
zich inzetten op het versneld afhandelen van die wachtlijsten kan dat een sterke 
stijging van de zorgkosten met zich meebrengen. Deze ‘natuurlijke’ reactie van 
de medewerkers, zullen we moeten regisseren vanaf het begin! 
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Opdracht 3.7 Doelgroepenvervoer. 

 
Onderzoeksvragen  Onderzocht dient te worden in hoeverre het doelgroepenvervoer beter en 

goedkoper kan. Daarin dient onder meer ingegaan te worden op: 
 
1. Of het mogelijk is de bezettingsgraad van de voertuigen te vergrotten, 

bijvoorbeeld via afstemming van de verschillende onderdelen binnen het 
doelgroepenvervoer. 

2. Of het mogelijk is meer gebruik te maken van het reeds bestaande 
openbaar vervoer. Integratie van openbaar vervoer en 
doelgroepenvervoer. (Extern uitzetten onderzoeksvraag.) 

3. Of het mogelijk is de samenwerking binnen de regio/provincie te 
verbeteren om de kosten te drukken. Bijvoorbeeld via bundeling van 
vervoerscontracten en samenwerking buurgemeenten. 

4. Of er mogelijkheden zijn tot het invoeren van (hogere) eigen bijdragen 
en vermindering aantal personen dat gebruik maakt van het 
doelgroepenvervoer. (Hier ligt een verbinding met de Lokale Toegang. 
Gebeurt de toewijzing van faciliteiten voor de burger daar voldoende 
kritisch?) 

5. Welke bezuinigingen zijn er realiseren via bovenstaande maatregelen 
 

Afwegingen Gemeenten zijn wettelijk verplicht bepaalde vormen van doelgroepenvervoer 
te organiseren. Voor Vlissingen gaat hierin ruim € 1,5 miljoen in om. 
Onderzocht dient te worden in hoeverre dit beter en goedkoper kan. Ook de 
Rekenkamer heeft hier onderzoek naar gedaan. 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht bepaalde vormen van doelgroepenvervoer 
te organiseren. Voor Vlissingen gaat hierin ruim € 1.5 miljoen in om. Er zijn 
verschillende vormen van doelgroepenvervoer. De volgende vormen vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente: 
• Wmo-vervoer: In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo 2015) kan een burger aanspraak maken op aan mobiliteit 
gerelateerde hulpmiddelen en voorzieningen. Binnen de 
vervoersvoorzieningen is onderscheid gemaakt in individuele 
voorzieningen ) zoals de rolstoel en scootmobiel, en collectieve 
vervoersvoorzieningen, zoals de regiotaxi. Voor het gebruik van Wmo-
vervoer moet men een speciale indicatie hebben. De gemeente verstrekt 
deze indicatie. 

• Vervoer van en naar de dagbesteding (voorheen AWBZ, nu Wmo). 
• Leerlingenvervoer: Leerlingenvervoer betreft het vervoer van en naar 

onderwijsinstellingen op primair en secundair niveau. De doelgroep 
bestaat uit leerlingen in het speciaal onderwijs of leerlingen die niet bij 
het reguliere onderwijs in de directe woonomgeving terecht kunnen. 

• Het vervoer in het kader van de Jeugdwet: Jeugdhulpvervoer wordt 
sinds 2015 aangeboden in het kader van de Jeugdwet. Het gaat om het 
vervoer van en naar dagbesteding of kortdurend verblijf voor jongeren. 

• Het vervoer in het kader van de Participatiewet: De Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) is per 1 januari 2015 overgegaan in de 
Participatiewet. Het betreft het vervoer voor mensen met een 
arbeidshandicap van en naar de sociale werkvoorziening. 

 
Referentie 
Visitatiecommissie  
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uitvoering Tripartiet. (ctpersoon gemeente Ferrie Schaap) 
Planning  
Budget  
Stand van zaken In 2018 heeft het Rekenkamer onderzoek enkele bevindingen opgeleverd. 

Belangrijkste aandachtspunten zijn: 
1. De samenwerking met de gemeentelijke vervoerscentrale kan beter. 

Denk hierbij ook aan de invulling van het opdrachtgeverschap; 
2. Het is zeker waardevol om te bezien in hoeverre (een deel van) het 

doelgroepenvervoer kan samengaan met het regulier 
vervoersaanbod; 

3. Kan het doelgroepenvervoer goedkoper (zie vragen 1 en 2). 
 
Vraag 1 wordt intern opgepakt. Voor het nader onderzoek bedoeld in vraag 2 
wordt geadviseerd om externe expertise in te schakelen. Dit wordt 
opgenomen in bovenstaande onderzoeksvragen en uitgewerkt in een 
voorstel. 
Het Rekenkamer onderzoek biedt goede aanknopingspunten voor 
vervolgonderzoek. Wel worden de vragen nog verder aangescherpt alvorens 
ze worden opgepakt in onderzoek (Ferrie).  
 
Voorts moet er ook aandacht zijn voor de link met de Lokale Toegang. De 
vraag is of er voldoende kritisch naar de aanvragen wordt gekeken.  
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Opdracht 3.8 Gecertificeerde Instellingen.  

 
Nb 
Samenhang met onderzoeksopdracht Jeugd (3.2) 

Onderzoeksvragen  In kaart dient te worden gebracht wat de lastendaling voor Vlissingen is a.g.v. 
deze bezuinigingen. Ook dient onderzocht te worden in hoeverre er nog overige 
bezuinigingen te realiseren zijn bij Gecertificeerde Instellingen, onder andere 
door het oplossen van de huidige knelpunten bij GI’s.  
 

• Omvang bezuinigingen Intervence; 
• Overzicht knelpunten GI’s; 
• Overzicht (mogelijke) oplossingsrichtingen; 
• Bezuinigingsopties. 

 
Afwegingen Gecertificeerde instellingen (GI) worden van overheidswege gecertificeerd om 

maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming te 
mogen uitvoeren. Gemeenten in hun rol als opdrachtgever hebben er belang bij 
om met elkaar in overleg te zijn over de toekomst van de GI's, omdat het 
handelen van de ene regio (nadelige) consequenties kan hebben voor de 
andere regio. Gemeenten zien de urgentie om samen oplossingen te zoeken en 
nemen de regie bij deze kwestie. De VNG-subcommissie Jeugd heeft de 
signalen en knelpunten in beeld. 
 
Als gevolg van het in februari 2019 afgesloten Bestuursakkoord tussen de 
Zeeuwse gemeenten, gecertificeerde instelling Intervence en het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid heeft Bureau Van Montfoort twee onderzoeken gedaan 
naar een aantal scenario’s voor het gewenste toekomstige ‘GI-landschap’ in 
Zeeland. Naar aanleiding van deze onderzoeken is tussen de gemeenten 
overeenstemming bereikt over een oplossingsrichting en de planning van een 
vervolgtraject tot eind 2020. Om die reden worden wat betreft de reguliere 
productie de huidige contracten met alle GI’s tot die datum verlengd. Voor de GI 
Intervence komt daar gedurende deze periode een instandhoudingsbijdrage bij. 
Door deze bijdrage kan de organisatie blijven draaien en wordt zij in staat 
gesteld zelf een aantal bezuinigingen door te voeren en wachtlijsten terug te 
dringen. Ook worden de komende maanden nog maatregelen doorgevoerd om 
de bedrijfsvoeringskosten structureel te verlagen. 
 

Referentie 
Visitatiecommissie  

 

uitvoering Gemeente (ctpersoon Adrie de Klerk) 
Planning  
Budget  
Stand van zaken  
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Opdracht 3.9 Verbeterplan hulpinstanties Zeeland 

 
Onderzoeksvragen   

In kaart brengen van de financiële consequenties van het Verbeterplan. 
 

Afwegingen Naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie m.b.t. het handelen van 
organisaties en professionals naar aanleiding van het overlijden van een baby 
en een onderzoek door Toezicht Sociaal Domein (TSD) naar de hulp die door 
het lokale netwerk wordt ingezet, is een gemeentelijk verbeterplan opgesteld. 
Belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn preventie van onveiligheid en het 
werken volgens de uitgangspunten van 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. In kaart 
dient te worden gebracht welke financiële consequenties dit verbeterplan heeft.  
 

Referentie 
Visitatiecommissie  

 

uitvoering Gemeente (ctpersoon Ilona) 
Planning  
Budget  
Stand van zaken  
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Opdracht 3.10 Aanvullende acties en maatregelen met betrekking tot de organisatie van 

het sociaal domein. 
 
 

Onderzoeksvragen  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot onderstaande thema’s en  
2. wat kan gezegd worden ten aanzien van de besparingsmogelijkheden 

per thema? 
 

• Inhoudelijke opdracht lokale toegang Vlissingen. 
• Vlissingse rol Jeugdbeleid (provincie breed) herformuleren (inzet fte). 
• Contractmanagement en beheer: onderzoek bovenregionale uitvoering. 
• Ontwikkeling regierol: afstand van inhoud (GR)/relatiemanagement. 
• Afspraken rol en verantwoordelijkheid CZW-bureau. 
• Afspraken Provinciaal management Overleg (regie op gezamenlijke 

agenda). 
• Afspraken rol en verantwoordelijkheid begeleidingscommissie Orionis. 
• Werkprocessen verbeteren (subsidieproces). 
• Prioritering (clusters zorg en preventie, planningsgesprek). 
 
 

Afwegingen In overleg met de inspecteur zijn een aantal aanvullende vragen c.q. opdrachten 
genoteerd die deels in de voorliggende opdrachten worden meegenomen, en 
deels nog ingebed dienen te worden.  

Referentie 
Visitatiecommissie  

De beperkte capaciteit en de hoeveelheid tijdelijke aanstellingen bij zowel de 
gemeente als Porthos, gecombineerd met de financiële krapte, belemmeren de 
verbetering van kennis en kunde van de organisatie. 

 
De kennis en kunde binnen de organisatie kunnen hierdoor niet structureel 
worden versterkt. Waar versterking wel aan de orde is, wordt extra capaciteit 
slechts tijdelijk ingezet. Zo zijn de middelen voor formatie data-analyse tijdelijk 
beschikbaar gesteld. 
 
De veelheid aan rapporten, opgeleverd door externen in opdracht van de 
gemeente, past bij een organisatie die zoekende is. Het lerend vermogen van 
verschillende disciplines binnen de organisatie, individueel en in relatie tot 
elkaar, kan worden versterkt. 
 
Executiekracht om met (en in) verschillende samenwerkingsverbanden de 
sturing op transformatie - en de beweging naar voren- te verbeteren, is beperkt.  
 

uitvoering Gemeente (ctpersonen Henri & Anissa) 
Planning  
Budget  
Stand van zaken  
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Opdracht 3.11 Vergelijkingsonderzoek algemeen op basis van (norm-)indicatoren in het 

sociaal domein en werk & inkomen (landelijk, regionaal, lokaal).  
 
 
 

Onderzoeksvragen  Indien er sprake is van duidelijke afwijkingen van gemiddelden van de in kaart 
gebrachte indicatoren dient een analyse plaats te vinden van de mogelijke 
oorzaken. Vervolgens kan Vlissingen aan de hand van scenario’s in kaart 
brengen welke acties er mogelijk zijn en wat de effecten daarvan zijn. 
 

• Overzicht indicatoren en bronnen opstellen; 
• Vergelijkingsmodellen ontwerpen (gemeenten / bronnen); 
• Vraagdefinities opstellen en analyses genereren; 
• Oplossingsrichtingen en mogelijke uitkomsten aangeven. 

 
Afwegingen Het sociaal domein en werk & inkomen worden door diverse departementen, 

gemeenten en instanties gemonitord. Een voorbeeld hiervan is de 
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Daarvoor worden bepaalde indicatoren 
gebruikt. Deze indicatoren kunnen zijn op het vlak van:  
 
1. De sociale structuur van een gemeente (bijvoorbeeld aantal sociale 

contacten, percentage vrijwilligerswerk, aantal minderheden, lidmaatschap 
van een vereniging, enz.),  

2. Lasten (bijvoorbeeld omvang uitgaven sociaal domein als percentage 
begrotingstotaal, hoogte lasten bepaalde voorzieningen)  

3. Outcome van beleid (bijvoorbeeld aantal bezwaren, klachten en 
calamiteiten, tevredenheid bevolking, percentages in- en uitstroom, enz.). 

 
Referentie Visitatie 
commissie 

 

uitvoering Bipartiet gemeente en inspecteur. (ctpersoon Zoe) 
 

Planning  
Budget  
Stand van zaken  
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Opdracht 3.12 Vergelijkingsonderzoek Jeugd.  Vergelijkingsonderzoek op basis van 

(norm-)indicatoren in het sociaal domein en werk & inkomen (landelijk, 
regionaal, lokaal).  
 
 
(Aansluiten bij Opdracht 3.2) 

Onderzoeksvragen   
• Het duiden van oorzaken en het geven van verklaringen op de tekorten 

in de Jeugdhulp, vanuit het perspectief van het Zeeuws 
samenwerkingsverband en de gemeente Vlissingen (dus niet zijnde de 
nationaal-brede oorzaken); 

• Overzicht van mogelijke oplossingsrichtingen (kostenbeheersing en –
reductie, anders organiseren, anders uitvoeren). 
 

Afwegingen Het sociaal domein en werk & inkomen worden door diverse departementen, 
gemeenten en instanties gemonitord. Een voorbeeld hiervan is de 
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Daarvoor worden bepaalde indicatoren 
gebruikt. Deze indicatoren kunnen zijn op het vlak van:  
 
4. De sociale structuur van een gemeente (bijvoorbeeld aantal sociale 

contacten, percentage vrijwilligerswerk, aantal minderheden, lidmaatschap 
van een vereniging, enz.),  

5. Lasten (bijvoorbeeld omvang uitgaven sociaal domein als percentage 
begrotingstotaal, hoogte lasten bepaalde voorzieningen)  

6. Outcome van beleid (bijvoorbeeld aantal bezwaren, klachten en 
calamiteiten, tevredenheid bevolking, percentages in- en uitstroom, enz.). 

 
Significant heeft, in opdracht van het kabinet, een ‘Benchmarkanalyse uitgaven 
jeugdhulp’ in 26 gemeenten uitgevoerd. Vlissingen was een van de 
deelnemende gemeenten. Doel was op zoek te gaan naar de oorzaken en 
verklaringen voor tekorten en overschotten bij gemeenten ten aanzien van 
jeugdhulp.  
 

Referentie Visitatie 
commissie 

 

uitvoering Gemeente (ctpersoon Adrie de Klerk) 
Planning  
Budget  
Stand van zaken  

 
  



38 
 

 
Opdracht 3.13 Vergelijkingsonderzoek op basis van ‘best-practices’.  

 
 

Onderzoeksvragen   
• Vraagdefinitie (op welke taakvelden willen we een vergelijk?); 
• Overzicht taakvelden en benchmark gemeenten / organisaties; 
• Overzicht (eventueel) inzetbare toepassingen uit de praktijk (breed van 

beleid tot instrument); 
• Relateren van de voorstellen aan de bezuinigingsambities. 

 
Afwegingen Zijn er gemeenten met ervaringen bij het succesvol saneren van tekorten op het 

vlak van het sociaal domein en werk & inkomen en/of meer grip krijgen op deze 
terreinen en kunnen de door deze gemeenten gehanteerde acties/instrumenten 
ook voor Vlissingen behulpzaam zijn.  
 

Referentie Visitatie 
commissie 

 

uitvoering Tripartiet gemeente (ctpersonen Henri en Anissa), provincie en inspecteur. 
 

Planning  
Budget  
Stand van zaken  

 
Hieronder staat een overzicht van mogelijke gemeenten en de gebruikte instrumenten. In overleg dient 
bezien te worden of bepaalde gemeenten bezocht kunnen worden door Vlissingen.  
 

Zijn er gemeenten met ervaringen bij het succesvol saneren van tekorten op het vlak van het sociaal 
domein en werk & inkomen en/of meer grip krijgen op deze terreinen en kunnen de door deze gemeenten 
gehanteerde acties/instrumenten ook voor Vlissingen behulpzaam zijn. Onderstaand staat een overzicht 
van mogelijke gemeenten en de gebruikte instrumenten. 
 
Venlo (Binnenlands Bestuur 8 februari 2019) 
De gemeente Venlo had een groot tekort op het vlak van het sociale domein. Door gerichte maatregelen 
is een financieel evenwicht in zicht: 
• Rekeningen kwamen binnen lang nadat de zorg was verleend. Nu is er een systeem van 

bevoorschotting, in combinatie met maandelijks factureren. Niet tijdig declareren is geen geld. 
• Administratie was niet op orde zodat er geen zicht was op kengetallen en er geen betrouwbare 

financiële prognoses waren. Dat is sterk verbeterd. 
• Er werd te ruimharig geïndiceerd. Nu dient beter beoordeeld te worden wat o.b.v. het eigen netwerk 

opgelost kan worden. Ook dient in een zorgtraject zo snel als mogelijk bezien te worden of lichtere 
zorg of geen zorg mogelijk is (afschalen). Daarnaast worden via lumpsum financiering 
zorgaanbieders gemotiveerd om niet te ruimhartig te indiceren. 

• Afschaffing van het PxQ-model voor de financiering. Dit is een blanco cheque omdat het een 
vraagstijging in de hand werkt.  

• Strakkere sturing op toegang tot zorg en ondersteuning.  
• Beperking van het aantal contractpartijen via nieuwe aanbesteding. 
• Prestatiegerichte inkoop. Afspraken over het wat en niet over het hoe.  
• Introductie van ‘kansendossiers’, waardoor gebruik kan worden gemaakt van de kennis en kunde van 

inschrijvende partijen met als doel afschaling, doorstroming en uitstroming.  
• Introductie van ‘risicodossiers’, zodat afspraken gemaakt worden over welke risico’s voor de 

gemeente zijn en welke voor de zorgaanbieders.  
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• Intensief relatiemanagement. Periodieke gespreken met de zorgaanbieders en met de doorverwijzers 
(huisartsen, wijkteams) zodat er zicht is op aantallen, aard problematiek en zwaarte van de zorg en er 
tijdig bijgestuurd kan worden.  

 
Den Haag (Binnenlands Bestuur 8 maart 2019) 
De gemeente Den Haag wil toegroeien naar resultaatfinanciering, waarbij de zorgaanbieders op 
behaalde resultaten worden afgerekend. Hiervoor is het nodig dat er een methodiek wordt gebruikt om de 
resultaten te meten en te duiden. Den Haag zet hiervoor de zogenaamde Goal Attainment Scaling (GAS)-
methode in. Den Haag heeft voor de Wmo via deze methode vijf resultaatgebieden gedefinieerd: het 
voeren van een huishouden, sociaal en persoonlijk functioneren, zelfzorg en gezondheid, dagbesteding 
en financiën. Per resultaatgebied zijn er concrete doelen benoemd, zoals ‘inkomen en uitgaven zijn in 
balans’, ‘krijgt begeleiding om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen’ en ‘kan terugvallen 
op een ondersteunend netwerk’. In totaal zijn er 51 concrete doelen omschreven. In een beschikking van 
de gemeente wordt vastgelegd aan welke resultaatgebieden en doelen moet worden gewerkt. In een 
ondersteuningsplan tussen klant en aanbieder wordt omschreven op welke manier aan de doelen wordt 
gewerkt. Het resultaat daarvan wordt uiterlijk een maand voor afloop van de indicatie in een driegesprek 
tussen klant, Wmo-consulent en aanbieder via de GAS-meting in kaart gebracht.  
 
Steenbergen (binnenlands Bestuur 7 juni 2019) 
De gemeente steenbergen heeft het tekort op de jeugdzorg fors teruggedrongen, terwijl het aantal 
jongeren met een jeugdhulpvraag toenam. Door een aantal maatregelen in zowel de front- als backoffice 
heeft de gemeente meer grip gekregen op de jeugdhulp, zowel financieel als inhoudelijk. De belangrijkste 
ingrediënten hiervoor zijn: de Vraagwijzer, de inzet op preventie en het optimaliseren van de backoffice in 
combinatie met resultaatgericht financieren. De Vraagwijzer is het toegangsloket tot alle vrij toegankelijke 
voorzieningen op gebied van jeugd en Wmo en daarnaast meteen ook indicatieorgaan en zorgverlener. 
Iedere bewoner met een zorgvraag komt bij de Vraagwijzer binnen en vervolgens worden alle vragen 
vanuit verschillende kanten bekeken (integrale benadering van de zorg). Ook preventie loopt via de 
Vraagwijzer en daarnaast is met huisartsen afgesproken dat ook zij naar de Vraagwijzer verwijzen en niet 
meer gelijk naar dure tweedelijnszorg. Hierdoor heeft een verschuiving plaatsgevonden van dure naar 
goedkopere zorg. Naast de Vraagwijzer heeft de gemeente ook sterk ingezet op het verbeteren van de 
samenwerking tussen beleid, uitvoering en financiën. Pas als deze driehoek nauw samenwerkt kan je 
bijtijds bijsturen en heb je mee zicht op wat het gebruik is en wat de budgetten zijn. Ook zijn in de regio 
arrangementen met de jeugdhulpaanbieders overeengekomen, waarbij aan elk arrangement een vooraf 
vastgesteld tarief hangt (resultaatgericht financieren). Voor de toekomst wil de gemeente gaan werken 
met prognoses en scenario’s om nog beter grip te krijgen op toekomstige zorgontwikkelingen en kosten 
(via de applicatie ZorgNed). 
 
Drechtsteden: In control, met data pro-actief sturen op contracten 
De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft de ambitie om de (financiële) performance op contracten en 
kwaliteit van de Wmo-ondersteuning te beheersen. Daarom is er behoefte tot meer inzicht in enerzijds de 
financiële vergoedingenstroom vanuit het Rijk en de kosten van ondersteuning op wijk- en 
leveranciersniveau en anderzijds in de verklaringen die ten grondslag liggen tussen inkomsten en 
uitgaven alsmede de voorspellende waarden voor toekomstige ondersteuningsbehoefte van inwoners.  
Er is/wordt daarom een systematiek ontwikkeld (in samenwerking met Equalis) waarbij o.b.v. beschikbare 
interne en openbare informatie de benodigde inzichten, monitoringsinformatie en stuurinformatie 
gegenereerd kunnen worden voor een goede uitvoering van de Wmo. Uitgangspunten daarbij op 
hoofdlijnen: 
• Data gedreven werken is een belangrijk onderdeel. 
• Om de relatie (met inkoop, toegang en zorgaanbieders?) inhoudelijk invulling te geven, zijn goede en 

meetbare inzichten nodig. 
• De invoering van outputbekostiging vraagt om expliciete keuzes in beheersmaatregelen. 
• Gemeten dient te worden of de zorg doelmatig is. 
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• Het voorspelmodel geeft inzicht in de ontwikkeling van de zorgvraag en ook eventueel input voor de 
verbetering van het objectieve verdeelmodel. 

• Met inzicht in het ondersteuningsresultaat kunnen er scherpere afspraken worden gemaakt met 
aanbieders van zorg. 

• Opleiden van medewerkers in gebruik van data en analyses. 
• Gebruik van dashboards en contractmanagement. 
• Ook zorgaanbieders krijgen inzicht in de geleverde prestaties. 
• Alle afdelingen binnen de sociale dienst worden met data ondersteund. 
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Opdracht 3.14 Informatievoorziening & informatiebeleid in het sociaal domein. 

 
 

Onderzoeksvragen   
Afwegingen  
Referentie Visitatie 
commissie 

Vlissingen kan zijn inzicht in het Sociaal Domein vergroten door het ontwikkelen 
van richtlijnen voor managementrapportages en data-oplevering, het 
ontwikkelen van indicatoren waarmee het behalen van maatschappelijke 
resultaten gemonitord kan worden en het onderzoeken van de top 30 zwaarste 
zorgcasussen en de top 10 meest gestelde vragen. De laatste geeft inzicht in 
huidige processen en mogelijkheden om deze te optimaliseren en biedt een 
basis voor het door ontwikkelen van de visie.  
De kennis en kunde om dit te doen, kan bijvoorbeeld gedeeltelijk worden 
gerealiseerd met het opstellen van een Business Case. Het is wenselijk een 
integraal team (beleid, uitvoering en financiën op inkoop, contractmanagement 
en toegang) op te richten. Dit team heeft als doel op basis van gedegen analyse 
quick-wins te formuleren en ten uitvoer te brengen op één beleidsterrein. 
Uitkomsten bieden een basis om de visie op te bouwen.  
 
Kwantitatieve indicatoren die aangeven “hoe zaken ervoor staan” (KPI’s) met 
betrekking tot het behalen van maatschappelijke resultaten worden beperkt 
gebruikt. Duidelijke indicatoren die inzicht geven in de voortgang van 
transformatie en waarop gestuurd kan worden ontbreken. 
 
Vlissingen heeft geen integraal overzicht beschikbaar waar ontwikkelingen op 
verschillende terreinen in het Sociaal Domein aan elkaar worden gerelateerd. 
 
Een beknopt overzicht waar de belangrijkste bevindingen worden samengevat 
en waarbij wordt geschetst wat deze betekenen voor toegang, inkoop en 
contractmanagement, ontbreekt (vaak) in de omvangrijke rapporten. Vlissingen 
kan door een scherpe vraagstelling meer profijt hebben van toekomstige 
adviesaanvragen.  
 
Op dit moment heeft Vlissingen nog beperkt inzicht  (in trends) in kosten, 
zorgvolumes en beweging in afschaling van zorg. Dit betreft zowel de 
verschillende beleidsterreinen als het sociaal domein als geheel. Daarnaast is 
monitoring onvoldoende ingericht op het behalen van maatschappelijke 
resultaten. Deze inzichten zijn essentieel om de situatie nu en in de toekomst te 
overzien en te kunnen bijsturen, waarbij het belangrijk is de inzichten te 
koppelen aan consequenties voor toegang, inkoop en contractmanagement. De 
gemeente werkt aan het verbeteren van inzicht in kosten en zorgvolumes. De 
capaciteit en het budget bij de gemeente stelt daarbij grenzen aan de stappen 
die gezet kunnen worden en de snelheid waarmee deze gezet kunnen worden. 
 
Het berichten verkeer is volgens het Ketenbureau I-Sociaal Domein dusdanig 
goed op orde voor Jeugd en Wmo, dat Vlissingen op dit gebied een voorbeeld 
kan zijn voor andere gemeenten. Op het gebied van BW en MO wordt echter 
(nog) niet met iWmo gewerkt; voor MO is dit ook niet de ambitie. Voor BW is het 
de bedoeling vanaf 1 januari 2020 gebruik te maken van iWmo. 
 

uitvoering Gemeente (ctpersonen Henri & Anissa) / Zoe 
Planning  
Budget  
Stand van zaken  
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Opdracht 4.1 Mate van invloed van Vlissingen 

 
Onderzoek naar de mate van invloed van Vlissingen op het vlak van sociaal 
domein en werk & inkomen.  
 
 

Onderzoeksvragen  Dit onderzoek bevat onder meer de volgende onderzoeksvragen: 

 
• In welke mate is er sprake van eigen beleid en kan dit verbeterd worden. 
• In welke mate kan Vlissingen haar rol als opdrachtgever versterken. 
• In welke mate is er sprake van exogene factoren. 
• In welke mate is er sprake van aanzuigende werking en hoe kan dit 

voorkomen/ beperkt worden. 
• In hoeverre wordt Vlissingen in bestuurlijke, financiële en operationele zin 

gedwongen om te participeren in een gemeenschappelijke regeling en hoe 
kan de grip op regionale samenwerkingsverbanden vergroot worden. 

• Zijn er specifieke structuurkenmerken die niet of onvoldoende tot uiting 
komen in de verdeelmodellen. Deze dienen door de gemeente in kaart te 
worden gebracht.  

• Zijn er (verder) mogelijkheden om deze mate van invloed (verder) te 
verbeteren om op die manier de lasten structureel meer te kunnen 
beïnvloeden. En maakt Vlissingen voldoende gebruik hiervan. 

• Zijn er andere samenwerkingsvormen mogelijk. 
• Zijn er andere financieringsvormen mogelijk. 
• Wat externe ontwikkelingen voor gevolgen hebben voor de (toekomstige) 

financiële positie. 
• Welke mogelijkheden zijn er om inzicht waaraan geld wordt uitgegeven te 

verbeteren. 
 

Afwegingen Onderzoeken in hoeverre Vlissingen - in bestuurlijke, financiële en operationele 
zin - gedwongen wordt om te participeren in een GR, en hoe de grip op 
regionale samenwerkingsverbanden kan worden vergroot. 
 
In Binnenlands Bestuur van 8 februari 2019 wordt ingegaan op 17 gemeenten in 
Noordoost-Brabant die met praktische voorstellen kwamen om grip en sturing 
op regionale samenwerkingsverbanden te vergroten. De volgende instrumenten 
worden daarin genoemd: 
 
• De Raden moet op nagenoeg hetzelfde moment een besluit nemen en alle 

informatie met elkaar delen. Daartoe worden vergadercycli op elkaar 
afgestemd en daarnaast wordt alle informatie (inclusief zienswijzen) voor 
alle raden ontsloten in bestaande raadsinformatiesystemen. Raden kunnen 
op deze manier hun krachten bundelen en kan richting het 
samenwerkingsverband meer bereikt worden 

• Er is een systeem van ‘adoptiegriffiers’. Koppels van een aantal griffiers 
hebben elk een samenwerkingsverband onder hun hoede. Zij hebben direct 
contact met het bestuur ervan en bespreken met hun wat er de komende 
periode aan zit te komen en op welke momenten inbreng van de raden 
wordt verwacht. Raden kunnen dan goed en eerder in positie worden 
gebracht.  

• Twee keer per jaar worden voor de raadsleden regio-brede bijeenkomsten 
gehouden waarin de samenwerkingsverbanden centraal staan. 
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Samenwerkingsverbanden kunnen zich presenteren en aangeven waar hun 
behoefte ligt. Hiermee vergroot je de kennis van de raadsleden over de 
samenwerkingsverbanden en daarnaast zijn er ook onderlinge contacten 
tussen raadsleden van verschillende gemeenten.  

• Uiteindelijk zou je ernaartoe kunnen groeien dat besluitvorming ten aanzien 
van samenwerkingsverbanden in regionaal verband, met raadsleden en 
portefeuillehouders uit alle betrokken gemeenten, plaatsvindt.  

• Ook zou je ernaartoe kunnen groeien dat raadsleden uit verschillende 
gemeenten vooraf de koppen bij elkaar steken om samen een amendement 
in te dienen of zelfs ten aanzien van de samenwerkingsverbanden een 
verenigde vergadering van alle raden via een regioraad in het leven te 
roepen. 

 
Dit onderzoek zou voor een deel door Vlissingen uitgevoerd kunnen worden. 
Voor een deel zou echter ook hiervoor een onderzoeksbureau ingeschakeld 
kunnen worden. 
 

Referentie Visitatie 
commissie 

Vlissingen kan de visie verder door ontwikkelen naar uitvoeringsrichtlijnen  
voor toegang, inkoop en contractmanagement. Dit zorgt dat 
uitvoeringsorganisaties in staat zijn op basis van de uitvoeringsrichtlijnen en in 
lijn met de visie van de gemeente te sturen. Het omzetten van 
uitvoeringsrichtlijnen naar afspraken met aanbieders geeft daarnaast de 
mogelijkheid aanbieders meer te prikkelen om bij te dragen aan het behalen van 
maatschappelijke resultaten. 
 
Vlissingen kan zijn inzicht in het Sociaal Domein vergroten door het ontwikkelen 
van richtlijnen voor managementrapportages en data-oplevering, het 
ontwikkelen van indicatoren waarmee het behalen van maatschappelijke 
resultaten gemonitord kan worden en het onderzoeken van de top 30 zwaarste 
zorgcasussen en de top 10 meest gestelde vragen. De laatste geeft inzicht in 
huidige processen en mogelijkheden om deze te optimaliseren en biedt een 
basis voor het door ontwikkelen van de visie.  
De kennis en kunde om dit te doen, kan bijvoorbeeld gedeeltelijk worden 
gerealiseerd met het opstellen van een Business Case. Het is wenselijk een 
integraal team (beleid, uitvoering en financiën op inkoop, contractmanagement 
en toegang) op te richten. Dit team heeft als doel op basis van gedegen analyse 
quick-wins te formuleren en ten uitvoer te brengen op één beleidsterrein. 
Uitkomsten bieden een basis om de visie op te bouwen.  
 
Vlissingen kan zijn sturingsmogelijkheden optimaliseren door de visie in 
gezamenlijkheid met de toegangspoorten intern en Orionis, aanbieders en de 
andere Zeeuwse gemeenten door te ontwikkelen en te vertalen naar concrete 
doelstellingen en uitvoeringsrichtingen.  
 
De commissie raadt de gemeente aan de Zeeuwse samenwerking met het oog 
op de toekomst op te zoeken en te versterken door deze in gezamenlijkheid 
beter in te vullen. Samenwerking biedt kansen voor de gemeente om de 
benodigde capaciteit (deels) in te regelen voor het verbeteren van inzicht en 
reeds aanwezige sturingsmogelijkheden. Uiteraard vraagt intensieve 
samenwerking een gezamenlijke blik vooruit waarbij Vlissingen niet op alle 
onderwerpen een eigen, inhoudelijke, lijn kan blijven volgen. De commissie 
biedt aan een gesprek met bestuurders in het Zeeuws samenwerkingsverband 
te faciliteren en zo te onderzoeken hoe gezamenlijk vorm gegeven kan worden 
aan sturing en bekostiging van het Sociaal Domein. De commissie laat het aan 
de gemeente Vlissingen over om aan te geven op welke wijze de beste 
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resultaten behaald kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een 
sessie plaatsvindt met de 13 CZW wethouders, met de 7 SD wethouders en 
wethouders financiën of met de 13 CZW wethouders en de wethouders 
financiën.  
 
De grip op toegang kan worden vergroot door als gemeente regelmatig contact 
te onderhouden met de toegangspoorten. In een continu leerproces kan 
gezamenlijk aan maatschappelijke doelstellingen worden gewerkt.  
 
In de positionering naar aanbieders is het van belang dat de gemeente de 
relatie verstevigt en aanbieders meeneemt in de visie en doelstellingen. 
Daarnaast kan de bekostigingssystematiek zo worden ingericht dat aanbieders 
gestimuleerd worden efficiënt en doelmatig zorg te leveren. Bij lopende 
contracten die aanbieders onvoldoende prikkelen, is het nodig het gesprek aan 
te gaan en aanvullende afspraken te maken over de wijze waarop gewerkt 
wordt aan maatschappelijke doelstellingen. 
 
Om de transformatie in goede banen te leiden en zo de grip op de uitgaven te 
verbeteren, ziet de commissie noodzaak voor (transformationeel) leiderschap op 
verschillende niveaus van de gemeente.  

a. Het doel van leiderschap is inspireren en motiveren naar een 
duidelijke visie, een beter resultaat voor cliënten, het aangaan van 
allianties en het neerzetten van een leer- en verbetercyclus waar 
alle partijen aan meewerken. Leiderschap betekent het organiseren 
van executiekracht om aanbevelingen op te pakken en 
veranderingen te bewerkstelligen. Het organiseren van 
randvoorwaarden, houden van overzicht en zonodig escaleren 
zoals bijvoorbeeld gedaan door de aanvraag van de artikel 12 
status. Dergelijk leiderschap is ook in het vervolg van de 
transformatie cruciaal. 

b. De gedane constatering dat samenwerking noodzakelijk is om de 
transformatie te realiseren, vraagt leiderschap om alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. Zo kan de verbinding tussen partijen, 
zowel binnen als buiten de eigen organisatie en waar nodig zelfs 
buiten bestaande samenwerkingsverbanden, de gewenste 
resultaten opleveren.  

 
uitvoering Tripartiet gemeente (ctpersonen Henri en Anissa), provincie en inspecteur. 

Eventueel een extern onderzoeksbureau. 
Planning  
Budget  
Stand van zaken  
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Opdracht 5.1 Vervolgevaluatie verdeelmodellen sociaal domein 

 
Meenemen uitkomsten vervolgevaluatie verdeelmodellen Sociaal domein en 
bezwaar Vlissingen tegen rijksbudget BUIG 2017.  
 

Onderzoeksvragen   
e. Aanmelding Vlissingen voor deelname in de begeleidingscommissie. 
f. Opname Vlissingen in de steekproef. 
g. Inzicht in de financiële gevolgen voor Vlissingen van het nieuwe 

objectieve verdeelmodel BW, MO en WMO 2015. 
 

Afwegingen In een kwalitatief onderzoek naar de verdeling van de middelen voor gemeenten 
in het sociaal domein zijn de door gemeenten benoemde knelpunten 
geïnventariseerd. Dit kwalitatief onderzoek geeft geen pasklare antwoorden en 
moet beschouwd worden als een vooronderzoek waarin alle signalen van 
gemeenten en andere partijen met betrekking tot de verdeelmodellen 
samenkomen. Het onderzoeksbureau constateert in het eindrapport “Zoeken 
naar Balans” dat zowel het gemeentefonds als het sociaal domein nog in 
beweging zijn, maar dat dit geen reden is om de verdeling onveranderd te laten. 
Rijk en VNG hebben in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 23 
mei 2018 gesproken over de vervolgstappen en de daarbij gewenste aanpak. 
Afgesproken is om de evaluatie te vervolgen met een breed kwantitatief 
onderzoek.  
 
Doel van het vervolgonderzoek is te komen tot volledige en integrale herijking 
van de verdeling van het gemeentefonds. De herijking is volledig omdat alle 
uitgavenclusters van het gemeentefonds erin zullen worden betrokken, evenals 
de vereveningswijze van inkomsten in het fonds. Daarnaast is de herijking 
integraal omdat de clusters niet alleen afzonderlijk maar ook in hun onderlinge 
samenhang zullen worden bekeken. Het onderzoek richt zicht zuiver op de 
verdeling van het gemeentefonds, en niet op de omvang. Inmiddels is besloten 
dat AEF de verdeling van het sociaal domein en werk & inkomen in het 
gemeentefonds onderzoekt en Cebeon de rest van het gemeentefonds. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten zullen de fondsbeheerders in 
afstemming met betrokken partijen een voorstel voor aanpassing van de 
verdeling opstellen en hierover advies vragen aan de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Na advies 
van VNG en ROB volgt een bestuurlijk besluitvormingstraject. De nieuwe 
verdeling zal ingaan per 2021. Gemeenten worden in de meicirculaire 2020 over 
de uitkomsten geïnformeerd. 
 
Van belang hierbij is dat de bekostigingssystematiek beter rekening houdt met 
regionale verschillen. Een onderzoek naar de oorzaken van regionale 
verschillen in de financiële posities op het vlak van het sociaal domein en werk 
& inkomen is dan ook nodig. 
 
Het traject wordt begeleid door een stuurgroep (VNG, BZK, VWS) en twee 
begeleidingscommissies (inkomen & participatie en Wmo & jeugd). In de 
begeleidingscommissies worden waarschijnlijk ook gemeenten gevraagd zitting 
te nemen. Bekeken dient te worden of Vlissingen hierin wil en kan plaatsnemen. 
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Daarnaast dient bekeken te worden of Vlissingen kan worden opgenomen in de 
steekproef voor het onderzoek. Is dit niet al gerealiseerd? 
 

Referentie Visitatie 
commissie 

 

uitvoering Gemeente (ctpersoon o.m. Evelien) 
 

Planning  
Budget  
Stand van zaken  
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Opdracht 5.2 Inzicht in de financiële gevolgen van het nieuwe verdeelmodel Beschermd 

Wonen. 

 
 

Onderzoeksvragen  1. Specifieke hulpvraag Beschermd Wonen 
In 2019 gaat in Vlissingen de bekostiging van Beschermd Wonen over 
de grenzen van de financiering heen. Er is een toename van het aantal 
personen BW. Daarnaast neemt het aanbod toe doordat 
zorgaanbieders nieuwe locaties openen. Dit heeft een stijging van de 
kosten tot gevolg. Vlissingen heeft geen wachtlijsten voor beschermd 
wonen. Vlissingen wil inventariseren welke knoppen een gemeente 
heeft om de stijging in aanbod te kunnen kanaliseren. Bekeken hierbij 
moet onder andere bekeken worden of: 

 
• een gemeente verplicht is om iedere aanbieder die units openstelt voor 

beschermd wonen en cliënten hiervoor vindt moet betalen; 
• een budgetplafond kan worden bepaald en of dit juridisch houdbaar is; 
• moet de decentralisatie-uitkering geheel aan beschermd wonen worden 

uitgeven of maag een deel ook aan andere elementen sociaal domein 
worden uitgeven; 

• verevening plaats kan vinden met andere Zeeuwse gemeenten; 
• er mogelijkheden zijn er om intensieve ondersteuning te voorkomen; 
• er andere (goedkopere) ondersteuning mogelijk is; 
• er best practices zijn (Leiden?). 

 
2. Welke (financiële) consequenties heeft het nieuwe verdeelmodel voor 

Vlissingen. (Met andere woorden wat ontvangt Vlissingen nu, hoeveel 
daarvan gaat via de centrumgemeenteconstructie naar de andere 
Zeeuwse gemeenten, wat ontvangt Vlissingen volgens het nieuwe 
verdeelmodel en zit daar verschil tussen?) 

3. De gemeente is financieel eindverantwoordelijk maar heeft geen 
afspraken over risicoverdeling (dit zou CZW op de agenda moeten 
zetten). Wat zijn de benodigde afspraken? 

4. Welke instroom beperkende maatregelen kunnen genomen worden? 
5. Kunnen we al voorsorteren op de decentralisatie van Beschermd 

Wonen? 
6. Waarom ligt de kostprijs BW-thuis boven het landelijk gemiddelde? (Er 

loopt een onderzoek.)  
7. Nu hanteren we P x Q. Welke alternatieve financieringsmodellen zijn 

voorhanden? (We opteren voor budgetfinanciering.) 
8. Tussen intra muraal en extra muraal zit een te grote stap. Hoe kunnen 

we dat oplossen? 
 

Afwegingen Een belangrijk traject in het realiseren van het advies van de commissie 
Toekomst beschermd wonen is de ontwikkeling van een nieuw objectief 
verdeelmodel. De voorlopige uitkomsten van het nieuwe verdeelmodel zijn dit 
voorjaar openbaar gemaakt. Dit voorlopige verdeelmodel heeft betrekking op 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding (nieuwe taken 
Wmo 2015).  
Mede naar aanleiding daarvan heeft de VNG een expertiseteam 
‘Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen’ ingesteld. 
Dit team heeft de opdracht gekregen, te adviseren met welk zorgvuldig proces 
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en met welke randvoorwaarden invulling gegeven kan worden aan enerzijds de 
doordecentralisatie van middelen van centrumgemeenten naar alle gemeenten 
en anderzijds het nieuwe verdeelmodel. Dit opdat continuïteit in de hulp en 
ondersteuning in alle gemeenten kan worden gewaarborgd. Dit advies is 
besproken in het bestuurlijk overleg tussen Rijk en gemeenten op 2 juli 2019.  
 
Rijk en gemeenten zijn overeengekomen in tien jaar tijd tot een objectief 
verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van beschermd wonen te komen. 
Dat betekent dat gemeenten in die periode geleidelijk overstappen van de 
huidige historische verdeling over centrumgemeenten naar een volledig 
objectieve verdeling over alle gemeenten. Het groeipad begint in 2021, waarbij 
de middelen in 2021 100% historisch worden verdeeld. In 2022 wordt een deel 
van de middelen voor het eerst objectief verdeeld. De centrumgemeenten 
blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen 
vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Over de 
eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis van 
een evaluatie in 2026 een beslissing worden genomen.  
 
 

Referentie Visitatie 
commissie 

 

uitvoering Gemeente (ctpersoon Evelien) 
Planning  
Budget  
Stand van zaken  
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Opdracht 6.1 Ondersteuning Vlissingen 

 
Er zijn een aantal trajecten waarin gemeenten ondersteuning kunnen krijgen op 
het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen. Waar wenselijk 
(toegevoegde waarde) zal de gemeente zeker gebruik maken van deze 
mogelijkheden. 
 
 
 

Onderzoeksvragen  Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van: 
 

f. Verwerking adviezen Visitatiecommissie. 
g. Aanpak knelpunten inkoop sociaal domein. 
h. Ondersteuning vanuit de Jeugdautoriteit. 
i. Ondersteuning vanuit het Programma sociaal domein. 
j. Ondersteuning vanuit Movisie. 

 
Afwegingen A) Visitatiecommissie 

De visitatiecommissie heeft als doel om de financiële beheersbaarheid van het 
sociaal domein te verbeteren. Grip hebben betekent dat de gemeente 
ontwikkelingen goed kan voorspellen en niet achteraf verrast wordt. Gemeenten 
worden door middel van het onderzoek en advies van de visitatiecommissie in 
staat gesteld om zich verder te ontwikkelen in de beheersbaarheid van financiën 
in het sociaal domein. De visitaties zijn niet primair gericht op het terugdringen 
van eventuele tekorten, hoewel tekorten uiteraard wel een gevolg kunnen zijn 
van een gebrek aan grip. Vlissingen heeft als eerste gemeente gebruik gemaakt 
van de visitatiecommissie.  
 
B) Aanpak knelpunten inkoop sociaal domein 
VWS heeft afgelopen zomer zijn ambitie geuit om de praktijk van inkoop beter 
aan te laten sluiten bij de aard van het sociale domein en de praktijk van de 
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In het Bestuurlijk Overleg (BO) 
van 24 januari jl. heeft de minister samen met gemeenten en aanbieders een 
aanpak vastgesteld om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij de inkoop 
in het sociaal domein. De aanpak is tot stand gekomen door gemeenten en 
aanbieders zelf, waarbij zij ondersteund worden door Rijksoverheid en diverse 
kennisinstellingen. Hierbij zijn de VGN en diverse leden van de VGN nauw 
betrokken geweest. Onlangs heeft minister van VWS de Kamer over de 
voortgang geïnformeerd. De minister schetst de inhoud van deze aanpak en 
geeft aan welke activiteiten uit deze aanpak de afgelopen periode al zijn 
uitgevoerd en in gang zijn gezet. 
 
Inkoop moet bijdragen aan een aantal doelen. Door de gemeenten en 
aanbieders bij de inkoop te ondersteunen, wordt mede gewerkt aan de realisatie 
van deze doelen. De actielijnen zijn: 
• Weloverwogen inzet van inkoop en contractering, door kennis en informatie 

beschikbaar te maken. 
• Goede zorg en ondersteuning, door te werken aan betere samenwerking 

tussen gemeenten en aanbieders. 
• Minder administratieve lasten door inkoop en standaardisatie. 
• Bijdragen aan transformatie, door inkoop in te richten als continue leer- en 

verbeterproces. 
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Voor meer informatie contact opnemen met Lilly Wijnbergen, 
(lwijnbergen@vgn.nl, 06 – 23 17 69 73). 
 
C) Jeugdautoriteit 
Om het jeugdzorgstelsel goed te laten werken, is er per 1 januari 2019 een 
jeugdautoriteit. De jeugdautoriteit bemiddelt wanneer ondersteuning vanuit het 
ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) onvoldoende helpt. Het doel van de 
jeugdautoriteit is om de continuïteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming 
en jeugdreclassering te borgen. De jeugdautoriteit doet dit door: 
• te bemiddelen rond de inkoop van jeugdhulp; 
• gemeenten aan te spreken rond continuïteitsvraagstukken; 
• zo nodig bestuurlijke maatregelen voor te bereiden. 
 
In de brief van VWS aan de VNG van 27 mei staat dat deze Jeugdautoriteit 20 
miljoen voor de periode 2019-2021 krijgt. Dit bedrag is bedoeld om als de 
zorgcontinuïteit in gevaar komt tijdelijk liquiditeitssteun toe te kennen.  
 
D) Programma sociaal domein 
In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met 
professionals en betrokken organisaties aan betere hulp voor (kwetsbare) 
mensen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk. Wegnemen 
van de dilemma’s en knelpunten die in de dagelijkse praktijk voorkomen, dat is 
het doel van het programma. Dat gebeurt vanuit 16 trajecten. Het doel is leren in 
de praktijk. Van casuïstiek, experiment en vooral door te ervaren wat werkt. De 
oplossingen die ontdekt worden, worden, gedeeld met elkaar. Bekeken dient te 
worden of er binnen dit programma aanknopingspunten zijn voor Vlissingen 
t.b.v. oplossingen voor de ontstane problematiek. 
 
E) Movisie  
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van 
sociale vraagstukken. Het werk van Movisie wordt voor een groot deel 
gefinancierd door het ministerie van VWS. Bekeken dient te worden in hoeverre 
dit kennisinstituut een rol kan spelen bij de oplossing van de problematiek in 
Vlissingen op het vlak van het sociaal domein. 
 
 

Referentie Visitatie 
commissie 

 

uitvoering Verscheidene partijen betrokken. Gemeente ctpersonen zijn Henri, Anissa, 
Adrie 

Planning  
Budget  
Stand van zaken  
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Inleiding

De gemeente Vlissingen heeft gebruik gemaakt van de expertise die de VNG aanbiedt om de grip op de uitga-
ven in het sociaal domein te verbeteren. De visitatiecommissie (hierna: commissie) richt zich op het versterken 
van de grip zodat de gemeente de ontwikkelingen beter kan voorspellen en waar gewenst en mogelijk zelf kan 
bijsturen. De visitatie is dus niet primair gericht op het terugdringen van tekorten, hoewel tekorten uiteraard 
mede kunnen worden veroorzaakt door een gebrek aan grip. 

De rapportage is gebaseerd op schriftelijke cijfermatige- en beleidsinformatie en gesprekken met lokaal 
betrokkenen. Tijdens het bestuurlijk gesprek, tussen afvaardiging van het College van Vlissingen en de commis-
sie op 24 juni 2019, zijn de contouren van deze rapportage besproken. De reactie van de gemeente Vlissingen, 
inclusief te ondernemen acties, maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage en is opgenomen in bij-
lage 1. Deze rapportage is vertrouwelijk, dat wil zeggen dat de gemeente Vlissingen zelf beslist over eventuele 
verspreiding. Het advies is in de eerste plaats bedoeld voor de gemeente Vlissingen zelf. 

De financiële beheersbaarheid in het sociaal domein is niet alleen een lokaal probleem. Het verkrijgen van 
inzichten en verbetermogelijkheden op landelijk niveau is een tweede reden dat VNG en BZK hebben afge-
sproken dat de VNG visitaties door onafhankelijke experts aanbiedt. De VNG bundelt de inzichten uit de afzon-
derlijke rapportages en trekt daaruit lering, in vertrouwelijke afstemming met relevante partners waaronder 
betrokken ministeries. 

De rapportage is als volgt opgebouwd. Het rapport preciseert allereerst (A): de huidige situatie van gemeente 
Vlissingen en (B) de onderzoeksvraag. Daarop volgen (C): een analyse van het systeem van Vlissingen, (D): con-
clusies op basis van deze analyse en (E): aanbevelingen die uit de analyse en conclusies voortvloeien om meer 
grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein.
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A Huidige situatie Vlissingen

1 www.waarstaatjegemeente.nl (inclusief de Monitor Sociaal Domein), IV-3 data, sfeerbeeld van KCHN, duiding van het berichten-
verkeer door I-sociaal domein en diverse geraadpleegde documentatie van de gemeente zelf.

De beschrijving van de situatie in Vlissingen is gebaseerd op geraadpleegde openbare bronnen1 en het beeld 
dat Vlissingen in het intakegesprek zelf heeft geschetst. 

Weinig bewegingsruimte voor investeringen
Vlissingen heeft een jarenlang saneringstraject achter de rug, samenhangend met de tekorten op de grondex-
ploitatie en de daarmee gepaard gaande artikel 12 status. Deze status is verlengd door de financiële situatie 
van het sociaal domein. Dit betekent dat Vlissingen uitgaven moet verantwoorden door inzichtelijk te maken 
wat deze opleveren en dat in principe uit de reserves moet worden geput. De gemeente is met de inspecteur 
artikel 12 in overleg over het benodigde maatwerk om de situatie om te buigen, waarbij investeringen niet bij 
voorbaat zijn uitgesloten.

Het uitgangspunt van Vlissingen is dat de taken van het sociaal domein budgettair neutraal uitgevoerd worden. 
Vanwege dit uitgangspunt kon in 2015 en 2016 vanuit de overschotten in het sociaal domein een bestemmings-
reserve gevormd worden van in totaal € 6,6 miljoen. De verwachting was dat deze bestemmingsreserve tot 
2021/2022 benut kon worden om risico’s af te dekken en de decentrale zorgtaken in het Sociaal Domein te ver-
nieuwen. Het jaar 2018 was een kantelpunt waarbij de opgebouwde bestemmingsreserve volledig moest 
worden ingezet om de tekorten te dekken. Voor de centrumgemeente taken (MO/BW/VO) is er nog wel een 
bestemmingsreserve van ruim € 3 miljoen euro. Desalniettemin staat ook de bekostiging van de te leveren 
BW-zorg (p*q) op gespannen voet met de financiële middelen die Vlissingen van het Rijk ontvangt. Op dit 
moment wordt voor BW gewerkt met een budgetplafond en zolang dat wordt gehanteerd wordt het budget, 
zoals beschikbaar gesteld door het Rijk, niet overschreden.

Vlissingen heeft ondanks zijn relatief kleine omvang (44.485 inwoners) een aantal sociale kenmerken die over-
eenkomen met een sterk stedelijke gemeente als Rotterdam, zoals bijvoorbeeld het aantal bijstandsgerechtig-
den (zie bijlage 4). Dit maakt dat de hulpvraag (de vraag naar voorzieningen in het Sociaal Domein) in de 
gemeente Vlissingen afwijkt van de hulpvraag in een gemiddelde gemeente van vergelijkbare omvang. De 
totale omvang van het tekort in het Sociaal Domein bedroeg ca. € 4,5 miljoen in 2017. Ook de cijfers van 2018 
laten een vergelijkbaar beeld zien. In Vlissingen is kortom sprake van sterk stedelijke problematiek waarbij het 
aantal inwoners met bijstandsuitkering en zorgconsumptie relatief hoog ligt.  

Vlissingen geeft aan een constant en stabiel beleid te voeren waarbij middelen zoveel mogelijk naar directe 
zorg en ondersteuning gaan. Daarnaast wordt minimaal geïnvesteerd en worden weloverwogen keuzes 
gemaakt vanwege de beperkte financiële ruimte. Investeringen die mogelijk pas op langere termijn renderen, 
zijn vrijwel niet mogelijk. Vlissingen kenschetst de faciliteiten in het Sociaal Domein als goed “zodat mensen die 
het niet goed hebben ons weten te vinden binnen en buiten de gemeente”. De gemeente probeert gebruik te 
maken van mogelijkheden buiten het formelere Sociaal Domein, bijvoorbeeld via familienetwerkberaden. 
Vlissingen verwoordt de eigen visie in de kadernota als volgt: “In het programma Sociale Samenhang streven 
we naar bevordering van het welzijn en de participatie van onze inwoners. Hier horen een aantal wettelijke ver-
antwoordelijkheden bij, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo. We streven naar een samenleving 
waarin iedereen zoveel mogelijk vanuit eigen mogelijkheden participeert. Soms gaat dit niet vanzelf en is 
ondersteuning nodig. Ons uitgangspunt is ‘eigen kracht’. We zetten in op preventie. Indien nodig ondersteu-
nen we inwoners met voorzieningen zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding.”.

Initiatieven gericht op verbetering van de financiële positie en de grip op uitgaven worden ondernomen. Zo zijn 
een data-analist en regisseur wijknetwerken tot en met eind 2019 in dienst genomen. Door te investeren in 

http://www.waarstaatjegemeente.nl
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wijknetwerken wil Vlissingen invulling geven aan preventie en vroegsignalering. De gemeente heeft zelf haar 
inhoudelijke opgave geanalyseerd en is gestart met het opstellen van een ontwikkelagenda voor het Sociaal 
Domein. Echter, mede door de beperkte bewegingsruimte heeft Vlissingen geen mogelijkheden gezien om de 
inzet van ambtenaren in balans te brengen met de taken die vervuld moeten worden. De gemeente geeft aan 
behoefte te hebben aan extra personeel om het benodigde inzicht te verkrijgen en de relatie met aanbieders te 
versterken. 

De gemeente heeft dan ook extern hulp gezocht. De gemeente is allianties aangegaan met andere Zeeuwse 
gemeenten om vraagstukken samen op te pakken (zie de volgende pagina). Daarnaast heeft de gemeente 
verscheidene onderzoeken laten uitvoeren door externe partijen met als doel te evalueren hoe inkoop, toe-
gang en contractmanagement verlopen op de verschillende terreinen van het Sociaal Domein en verbeterrich-
tingen te formuleren (zoals Orionis, de Pentekening en gebiedsteams). Bovendien heeft de gemeente de arti-
kel 12 status aangevraagd en een hiermee samenhangend plan van aanpak geformuleerd om meer grip te 
krijgen op de financiën. Ten slotte neemt de gemeente deel aan de begeleidingscommissie voor de dooront-
wikkeling van de verdeelsystematiek.  

Voorzieningen in het Sociaal Domein in aantal en totale uitgaven per voorziening; relatief hoog en 
stijgend
De gemeente Vlissingen ervaart sinds 2015 een hoge druk op de gemeentelijke financiën doordat uitgaven aan 
het Sociaal Domein hoger liggen dan begroot. Daarnaast geeft de gemeente aan recent een forse toename 
van uitgaven te zien. Dit wordt ondersteund door cijfers vanuit verschillende bronnen die een relatief hoog 
gebruik van voorzieningen én een toename van dit gebruik laten zien. Bijlage 4 bevat een verdere cijfermatige 
onderbouwing over het voorzieningengebruik in de gemeente Vlissingen. 

De gemeente Vlissingen heeft, zoals eerder geschetst, kenmerken van een sterk stedelijke gemeente met een 
groot aantal inwoners dat een bijstandsuitkering ontvangt en/of gebruik maakt van zorg en ondersteuning. In 
vergelijking met de gemiddelde Nederlandse gemeente en met sterk stedelijke gemeenten, ligt het aantal 
cliënten met (intensieve) Jeugdhulp en Wmo-maatwerkarrangementen en uitgaven voor wijkteams, maatwerk-
voorzieningen en geëscaleerde zorg (18+) relatief hoog. Daarbij stijgen het aantal cliënten en de uitgaven rela-
tief harder dan in andere gemeenten. Ook op de gebieden Beschermd Wonen en participatie geven cijfers een 
beeld van financiële druk. Het aantal cliënten met BW in de gemeente Vlissingen stijgt, waar de financiële mid-
delen vanuit het Rijk al ontoereikend waren. Uitgaven in het kader van participatie liggen relatief hoog ten 
opzichte van het gemiddelde in Nederlandse en sterk stedelijke gemeenten.

Walcherse en Zeeuwse samenwerkingen: druk op voorzieningen en decentralisatie van gezamenlijke 
taken 
In de vormgeving van taken die (vanuit de AWBZ) in 2015 zijn overgeheveld naar de gemeente, heeft Vlissingen 
samenwerking gezocht. Vlissingen heeft inkoop, beleid en uitvoering voor Wmo-2015 (hierna: Wmo) gezamen-
lijk met de andere Walcherse gemeenten Middelburg en Veere (ca. 120.000 inwoners) opgepakt, waarbij toe-
gangstaken zijn belegd in het uitvoeringsportaal Porthos. Ook de toegangstaken voor Jeugd zijn met ingang 
van 2015 belegd bij Porthos. Rond inkoop en beleid is na 2015 nauw samengewerkt met alle 13 Zeeuwse 
gemeenten, vormgegeven voor de jeugdzorgregio Zeeland. Voor de besluitvorming rond inkoop is een 
Bestuurscommissie jeugdhulp ingesteld met daaronder een uitvoerende Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. 
Beide zijn organisatorisch aangehangen bij de GR GGD. Voor de beleidsvorming bestaat het 
Portefeuillehouders Overleg Jeugdhulp Zeeland. De bestuurlijke overleggen zijn samengesteld uit de 13 wet-
houders jeugd. Voor werk en inkomen hebben de Walcherse gemeenten een gezamenlijk portaal, Orionis, dat 
al voor 2015 bestond.

Ook kent Vlissingen een regionale samenwerking met alle 13 Zeeuwse gemeenten aangestuurd door het 
College Zorg en Welzijn (CZW), bestaande uit de 13 wethouders Zorg van Zeeland. Gezamenlijk worden de 
centrumtaken Beschermd Wonen, Maatschappelijke- en Vrouwenopvang ingevuld.
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Na de overgang van taken naar de gemeente (2015) zijn een aantal onvoorziene effecten opgetreden: 
• Het aantal inwoners dat een beroep deed op Porthos (Wmo en Jeugd) bleek driemaal hoger dan voorzien. 

Hierdoor waren er onvoldoende medewerkers om de toegang naar voorzieningen te organiseren en ont-
brak inzicht. Een bedrijfsvoeringsrapport van BMC gaf aanleiding om het aantal medewerkers bij de toe-
gang vanaf 2016 aan te vullen. Vanwege de aanname dat deze uitbreiding slechts tijdelijk benodigd zou zijn 
is de uitbreiding voor 2 jaar uit de reserve Sociaal domein gedekt. 

• Sinds 2016 bleek de beleidsmatige samenwerking tussen de Walcherse gemeenten onder druk te komen 
door uiteenlopende visies op de toekomstige inrichting van de Toegang. Dit samenwerkingsverband wordt 
na 2019 niet voortgezet. Vlissingen staat nu voor keuzes om de toegang per 2020 in te richten op een wijze 
die past bij de eigen situatie en uitgangspunten. 

• De druk op financiering van taken in het sociaal domein is de afgelopen jaren toegenomen door onder 
andere een toename in aantal Jeugd- en BW-cliënten. Vanaf 2016 leidden uitgaven bij Jeugd structureel tot 
tekorten. De verwachting is dat de financiële druk verder toeneemt met een daling van 25% op het huidige 
BW-budget met het hernieuwde verdeelmodel voor het Rijksbudget voor BW.

• Op advies van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen wordt gewerkt aan de decentralisatie (inhoude-
lijk en financieel) van BW en MO per 1 januari 2021. Uitgangspunt van dit advies is het toewerken naar een 
inclusieve samenleving met voldoende aandacht voor herstel, ontwikkeling, participatie en eigen regie van 
de doelgroepen van opvang en bescherming, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden in plaats van 
beperkingen. Het vormgeven van centrale afspraken voor onderlinge gemeentelijke grensoverschrijdingen 
BW, MO en VO is een belangrijk onderdeel in het neerzetten van de transformatie. 

Ook in de Zeeuwse samenwerkingsverbanden worden initiatieven tot verbetering en ontwikkeling onderno-
men: 
• De 13 Zeeuwse gemeenten zijn in 2015 een traject gestart om de mogelijkheden te verkennen voor de 

meest optimale vorm van samenwerking tussen de gemeenten in het Sociaal Domein. Het traject richt zich 
op het verbeteren van de governance, waarbij wordt gekeken naar de bestuurlijke en ambtelijke structuur. 
De positionering van de inkooporganisatie Jeugd maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit.

• In nauwe samenwerking met de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is een nieuwe strategie ontwikkeld 
voor de inkoop van jeugdhulp voor de periode 2020-2023. Het doel hiervan is beter kunnen sturen en meer 
grip te krijgen op de uitgaven. Ingezet wordt op het contracteren van een kleiner aantal zorgaanbieders en 
het fasegewijs ontwikkelen van een meer resultaatgerichte bekostigingssystematiek. Daarbij vindt een 
onderzoek plaats naar de positionering van de functie van Gecertificeerde Instellingen in Zeeland met 
mogelijke gevolgen voor taakomvang en wijze van bekostigen. 
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B Onderzoeksvraag 

De commissie hanteert in haar werkwijze de centrale vraag:
Hoe kan Vlissingen de grip op de uitgaven in het sociaal domein verbeteren en behouden?

Ter ondersteuning van deze hoofdvraag worden twee deelvragen beantwoord: 
1. Heeft Vlissingen inzicht in het Sociaal Domein en/of hoe kan dit inzicht verbeterd worden?
2. Maakt Vlissingen voldoende gebruik van de sturingsmogelijkheden binnen het Sociaal Domein en/of hoe 

kan dit verbeterd worden? 

Vlissingen kent een forse toename van uitgaven aan jeugdhulp en Wmo-voorzieningen ondanks het uitgangs-
punt dat eigen kracht van inwoners optimaal benut wordt en middelen zinnig en zuinig worden ingezet. 
Vlissingen wil de efficiency en effectiviteit van het huidige beleid en de uitvoering daarvan beoordelen, onder-
zoeken en verbeteren. Hiermee wil zij voldoen aan de voorwaarden van de verlengde artikel 12 status die zich 
richten op het sociaal domein. In het intakegesprek van 23 mei 2019 is de vraag van het College van de 
gemeente Vlissingen nader toegelicht en gespecificeerd, waarbij met name de grip op de toegang tot de voor-
zieningen geadresseerd is. 

De commissie onderzoekt primair (de grip op) de uitgaven in het sociaal domein. De breedte is in beginsel het 
gehele sociaal domein, inclusief thema’s op het grensvlak met andere domeinen (Zorg en Veiligheid, Zorg en 
Wonen) maar de focus zal voor Vlissingen vooral liggen op Jeugd en Wmo, waar de overschrijdingen het 
grootst zijn en de minste grip wordt ervaren. Op basis hiervan, het ter beschikking staande bronnenmateriaal en 
gelet op het feit dat er ook andere onderzoeken lopen, focust de commissie zich naast de centrale vraag op:
• Hoe kan Vlissingen meer grip krijgen op de toegang voor voorzieningen?
• Hoe kan Vlissingen het sturend vermogen naar aanbieders vergroten?
• Hoe kan Vlissingen de regionale samenwerking die nodig is om grip te krijgen beter invullen en hoe ver-

houdt zich dat tot recent gemaakte keuzes?

Indeling van analyse van inzicht/sturingsmogelijkheden, conclusies en aanbevelingen in 3 categorieën: 
inhoud, relatie en proces
De analyse, conclusies en aanbevelingen zijn opgedeeld in 3 categorieën: inhoud, relaties en proces. De cate-
gorie inhoud heeft betrekking op de inhoudelijke principes die de gemeente Vlissingen hanteert. De categorie 
relaties heeft betrekking op de manier waarop de gemeente haar relaties met samenwerkingspartners onder-
houdt en de samenwerking vormgeeft. De categorie proces heeft betrekking op het in de praktijk brengen van 
inhoudelijke principes (implementatie).
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C Analyse 

In de analyse beschrijft de commissie kort hoe toegang, inkoop en contractmanagement verlopen. Opvallende 
zaken omtrent het verkrijgen van inzicht en het gebruik van sturingsmogelijkheden, die bijdragen aan het 
beantwoorden van de deelvragen, worden daarbij uitgelicht. 

Gemeente Vlissingen heeft in aanloop naar de decentralisaties (2015) beleid ingezet en heeft dit beleid stabiel 
gevoerd in de jaren die volgden. Daarbij zijn initiatieven gericht op verbetering van de financiële positie en de 
grip op uitgaven ondernomen (zie pagina 2 van de inleiding). Het effect van het voeren van een stabiel beleid is 
dat, in tegenstelling tot gemeenten met ingrijpende beleidswijzigingen, zowel inwoners als aanbieders weten 
waar zij aan toe zijn. Doorgaan op de huidige (stabiele) koers is financieel echter niet houdbaar. Deze analyse 
beoogt de keuzes die Vlissingen heeft om de benodigde veranderingen teweeg te brengen bloot te leggen. 
Daarom bevat de analyse vooral knelpunten die aanleiding geven tot acties, naast interventies die Vlissingen 
zelf reeds heeft ingezet.

De volgende figuur geeft weer hoe de huidige toegang tot voorzieningen in het Sociaal Domein in de 
gemeente Vlissingen verloopt. Hulpvragen voor Wmo/Jeugd, Participatie, Beschermd Wonen, 
Maatschappelijke- en Vrouwenopvang komen binnen via verschillende poorten. Dit zijn uitvoeringsorganisaties 
die worden aangestuurd door stuurgroepen van Walcherse gemeenten, de bestuurscommissie GGD en het 
CZW. Vanaf 2020 is dit voor Wmo/Jeugd door de gemeente Vlissingen zelf, vanwege eerder gemaakte keuzes. 
De toegangspoorten registreren, administreren en beoordelen inhoudelijk, al dan niet met aanvullend advies. 
Voor Jeugd kan de toegang ook via de medische en justitiële toegang verlopen. Voor BW ligt de inhoudelijke 
beoordeling niet bij de toegangspoort, maar komt deze van de aanvrager Porthos of de aanbieder. Nadat 
beschikkingen zijn afgegeven wordt zorg verleend door aanbieders.
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Hieronder worden verschillende onderdelen van het systeem geanalyseerd. Afhankelijk van waarop onderdelen 
betrekking hebben, zijn deze ingedeeld in de categorieën inhoud, relatie en proces. 

1 De visie van de gemeente Vlissingen. Bevindingen o.b.v. gesprekken, de kadernota en het document “Visie 
en Ambities op het Sociaal Domein” (20 december 2018):
• De ambitie van Vlissingen is in te zetten op preventie, uit te gaan van de eigen kracht van burgers en te 

ondersteunen waar noodzakelijk.
• De visie van Vlissingen lijkt beperkt te zijn vormgegeven in gezamenlijkheid met samenwerkingspartners 

als de toegangspoorten Porthos en Orionis, aanbieders en ook de Walcherse en Zeeuwse samenwer-
kingsverbanden. Gezamenlijke vormgeving vergroot het draagvlak bij samenwerkingspartners voor de 
gemeentelijke visie. 

• Het onderwijs speelt een belangrijke rol in preventie en vroegsignalering maar beleidsafspraken met 
betrekking tot onderwijs zijn nog niet beschreven.

2 Bekostigingssystematiek. Bevindingen o.b.v. gesprekken:
• Vlissingen maakt, in centraal verband met de andere Zeeuwse gemeenten, met aanbieders voor Jeugd 

afspraken over de omvang van totale zorguitgaven, ofwel de prijs van trajecten keer het aantal trajecten 
(p*q). Zo zijn in 2015 alle aanbieders gekort t.o.v. de landelijke normtarieven. In 2016 hebben geen kor-
tingen plaatsgevonden omdat budgetplafonds onhaalbaar bleken. Per deelsector (bv. Jeugd-GGz) zijn 
budgetplafonds verschillend toegepast. In de verschillende deelsectoren zijn aanbieders niet individu-
eel gekort als zorguitgaven een bepaald budget(-plafond) overschrijden. Dit heeft als gevolg dat indivi-
duele aanbieders in Jeugd niet worden geprikkeld zorg efficiënt in te richten en prijzen laag te houden. 
Ook worden zij niet geprikkeld de hoeveelheid geleverde zorg in aantal, intensiteit of duur van trajecten 
te beperken. In de nieuwe aanbesteding voor 2020 wordt in sommige deelsectoren stapsgewijs toege-
werkt naar andere vormen van bekostiging.

• Voor Wmo wordt in Walchers verband ingekocht. Specifiek voor BW wordt net als voor Jeugd gebruik 
gemaakt van p*q afspraken met aanbieders. Indien het totaal aan geleverde zorg een bepaald budget-
plafond bereikt, worden alle BW-aanbieders gekort op de prijs. Deze korting is hetzelfde voor alle aan-
bieders, daardoor worden aanbieders individueel niet geprikkeld de eigen overschrijding te beperken2. 
Deze bekostigingssystematiek geeft, net als de bekostigingssystematiek voor Jeugd, geen prikkels om 
totale zorguitgaven te beperken.

3 CZW en GR GGD. Bevindingen o.b.v. gesprekken en informatie over de centrale Zeeuwse organisatie van 
BW, MO, VO (CZW) en de inkoop van Jeugd (GR GGD):
• Het berichtenverkeer is volgens het Ketenbureau I-Sociaal Domein dusdanig goed op orde is voor 

Jeugd en Wmo, dat Vlissingen op dit gebied een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten. Op het 
gebied van BW en MO wordt echter (nog) niet met iWmo gewerkt; voor MO is dit ook niet de ambitie. 
Voor BW is het de bedoeling vanaf 1 januari 2020 gebruik te maken van iWmo.

• De georganiseerde CZW-overleggen (o.a. regio overleg CZW, breed overleg CZW en ambtelijk overleg 

2 Als bijv. aanbieder A 40% meer zorg levert dan begroot en aanbieder B levert exact de begrote zorg, dan ontvangen zowel 
aanbieder A als B na het bereiken van het budgetplafond (in verhouding) dezelfde prijsverlaging voor geleverde zorg.
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ter voorbereiding) werken niet optimaal efficiënt. Een duidelijke taak-, rol- en verantwoordelijkheidsver-
deling tussen overleggen ontbreekt. Op dit moment is een traject gaande gericht op verbetering van de 
governancestructuur (Rekenkamer).

• Voor Jeugd lopen inkoopbeleid en uitvoering van dit beleid via de GR GGD. Hiervoor bestaan verschei-
dene overleggen. Vanuit een gezamenlijke visie is voor 2020-2023 een nieuwe strategie ontwikkeld om 
meer grip te krijgen op uitgaven. 

4 Toegang: Porthos en aanbieders. Bevindingen o.b.v. informatie en gesprekken: 
• Samenwerkingspartner Porthos geeft aan beperkt meegenomen te zijn in de ontwikkeling van de visie 

en doelstellingen van de kadernota / meerjarenplan (zie ook punt 1 bij inhoud). 
• In de achterliggende periode is beperkt contact geweest tussen samenwerkingspartners en de gemeen-

telijke beleidsafdeling. Duidelijke afspraken in combinatie met goed inzicht, regelmatig contact en een 
goede verstandhouding, prikkelt aanbieders om te werken aan maatschappelijke resultaten (zie ook 
punt 5 en 6 bij proces).

• Integrale samenwerking met de beleidsafdeling, inkoop en contractmanagement en de toegangsorga-
nisaties, lijkt onvoldoende vormgegeven om de juiste prikkelwerking naar aanbieders te bewerkstelligen 
(zie ook punt 5 bij proces). 

• In eerder onderzoek heeft BMC geconcludeerd dat de bedrijfsvoering bij de uitvoeringsorganisatie niet 
in lijn was met de afgesproken taakuitvoering, binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. 
Daarop is de formatie voor de toegang tijdelijk opgehoogd.

De ambitie om de relatie te versterken is door de gemeente uitgesproken. Capaciteit om de relatie te verbete-
ren, zowel bij de gemeente als bij Porthos, is echter beperkt.

5 Uitvoeringsrichtlijnen. De vertaling van de visie van Vlissingen naar concrete doelstellingen (uitvoerings-
richtlijnen) voor de gemeente én de uitvoeringsorganisaties/toegangspoorten en aanbieders. Bevindingen 
o.b.v. gesprekken en eerdere onderzoeken:
• Op dit moment sluiten beleid en uitvoeringsrichtlijnen, zoals gehanteerd in de toegangspoorten, onvol-

doende op elkaar aan. Porthos geeft aan dat resultaatafspraken na 2016 niet meer zijn aangescherpt.
• Een integraal uitvoeringskader dat toegang, inkoop en contractmanagement met elkaar verbindt ont-

breekt. Voor grip op uitgaven in het Sociaal Domein moeten sturing op toegang, inkoop en contractma-
nagement op elkaar aansluiten. Aanbieders kunnen bijvoorbeeld geprikkeld worden door het meewer-
ken aan maatschappelijke resultaten (vraaggericht werken en inzicht geven in gegevens) van invloed te 
laten zijn op de hoeveelheid zorg of de prijs van de zorg die wordt ingekocht. 

• Er zijn geen afspraken over hoe aanbieders assurance afgeven over geleverde zorg dan wel sturen op 
maatschappelijke resultaten. Afspraken in combinatie met monitoring zorgen voor prikkeling bij aanbie-
ders om efficiënt en doelmatig zorg te leveren.

6 Inzicht (integraal) in ontwikkelingen in kosten, in-, door- en uitstroom en beweging in afschaling van zorg. 
Bevindingen o.b.v. gesprekken en rapporten van Porthos en Jeugd:
• Vlissingen zet stappen om inzicht te verbeteren. Capaciteit en budget om inzicht in te regelen, zowel bij 

de gemeente als bij Porthos, is echter beperkt. De Inkooporganisatie Jeugd werkt aan een dashboard 
om real-time ontwikkelingen voor Jeugdhulp inzichtelijk te krijgen.

• Inzicht in de huidige stand en trends ontbrak aan de start van de uitbreiding van gemeentelijke taken in 
2015. Dit betrof o.a. inzicht in:
• Aantal cliënten met Jeugdhulp per zorgvorm (per aanbieder en totaal)
• Zorgkosten per zorgvorm (per aanbieder en totaal)
• Kosten in relatie tot het resultaat van toegangsactiviteiten 
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• Aandeel van het zorgbudget besteed aan preventie
• Dit inzicht is sinds de invoering van iWmo en iJW, en de komst van de data-analist verbeterd en deels 

nog in opbouw.
• De toegangspoort Porthos heeft geen zicht op uitputting van het gemeentelijk zorgbudget.
• Kwantitatieve indicatoren die aangeven “hoe zaken ervoor staan” (KPI’s) met betrekking tot het behalen 

van maatschappelijke resultaten worden beperkt gebruikt. Duidelijke indicatoren die inzicht geven in de 
voortgang van transformatie en waarop gestuurd kan worden ontbreken.

• Vlissingen heeft geen integraal overzicht beschikbaar waar ontwikkelingen op verschillende terreinen in 
het Sociaal Domein aan elkaar worden gerelateerd.

• Een beknopt overzicht waar de belangrijkste bevindingen worden samengevat en waarbij wordt 
geschetst wat deze betekenen voor toegang, inkoop en contractmanagement, ontbreekt (vaak) in de 
omvangrijke rapporten. Vlissingen kan door een scherpe vraagstelling meer profijt hebben van toekom-
stige adviesaanvragen. 

7 Kennis en kunde van de organisatie. Bevindingen o.b.v. gesprekken en rapportages: 
De beperkte capaciteit en de hoeveelheid tijdelijke aanstellingen bij zowel de gemeente als Porthos, gecombi-
neerd met de financiële krapte, belemmeren de verbetering van kennis en kunde van de organisatie.

• De kennis en kunde binnen de organisatie kunnen hierdoor niet structureel worden versterkt. Waar ver-
sterking wel aan de orde is, wordt extra capaciteit slechts tijdelijk ingezet. Zo zijn de middelen voor for-
matie data-analyse tijdelijk beschikbaar gesteld.

• De veelheid aan rapporten, opgeleverd door externen in opdracht van de gemeente, past bij een orga-
nisatie die zoekende is. Het lerend vermogen van verschillende disciplines binnen de organisatie, indivi-
dueel en in relatie tot elkaar, kan worden versterkt.

• Executiekracht om met (en in) verschillende samenwerkingsverbanden de sturing op transformatie -en 
de beweging naar voren- te verbeteren, is beperkt. 
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D Conclusies 

Op basis van de analyse in C concludeert de commissie dat de gemeente Vlissingen meer grip kan krijgen op 
de uitgaven in het Sociaal Domein, door:
1. Het inzicht in (ontwikkelingen in) het Sociaal Domein te verbeteren
2. Sturingsmogelijkheden beter te benutten
3. Structurele versterkingen aan te brengen in de kennis en kunde

De hoofdconclusie van de commissie luidt: 

Extra capaciteit, zowel kennis als kunde, is nodig om zowel inzicht als sturing goed te kunnen inrichten in 
gezamenlijkheid met partners. De schaal van de gemeente maakt dat deze capaciteit moeilijk lokaal 
gerealiseerd kan worden. 

Deze hoofdconclusie is hieronder verder uitgewerkt. 

1 De visie van Vlissingen is gericht op het voorkomen van zorg en op zelfredzaamheid. Deze doelstelling 
draagt bij aan het voorkomen van uitgaven maar samenwerkingspartners zijn onvoldoende meegenomen in 
de doorontwikkeling van de visie om deze goed en concreet neer te zetten. 

2 De bekostigingssystematiek is niet consistent over alle beleidsterreinen in het Sociaal Domein. Dit bete-
kent dat per beleidsterrein op een verschillende manier afspraken worden gemaakt met aanbieders over de 
prijs van voorzieningen, het aantal geleverde voorzieningen en/of de hoeveelheid zorg die per voorziening 
wordt geleverd. Dit geeft aanwijzingen  dat de gemeente de bekostigingssystematiek niet vanuit één duide-
lijke visie heeft vormgegeven. Een oorzaak is dat bekostiging in verschillende verbanden is vormgegeven 
(Zeeuws, Walchers, etc.). Daarbij geeft de bekostigingssystematiek in verschillende beleidsterreinen geen / 
onvoldoende prikkels aan aanbieders om de hoeveelheid geleverde zorg (in prijs maal hoeveelheid en in 
intensiteit) te beperken. Dit maakt dat de gemeente in het bijsturen volledig afhankelijk is van sturingsmo-
gelijkheden op het gebied van contractmanagement en toegang. De verschillen in de bekostigingssyste-
matiek geven aanleiding per beleidsterrein verschillende maatregelen in te zetten om aanbieders op de 
juiste wijze te prikkelen. Dit maakt dat het lastig is voor de gemeente het beleid over de terreinen heen te 
laten aansluiten. Vanuit capaciteitsoogpunt lijkt het onrealistisch dat de gemeente op deze manier goed 
kan bijsturen.

3 Het ontbreken van heldere samenwerkingsspelregels in het CZW tussen de Zeeuwse gemeenten enerzijds 
en een duidelijke visie op de positie die Vlissingen in de samenwerking wil innemen anderzijds, maakt dat 
Vlissingen de voordelen van de regionale samenwerking onvoldoende kan benutten. De samenwerking op 
de inkoop voor Jeugd die loopt via de GR GGD laat zien dat naar de toekomst toe wel mogelijkheden 
bestaan om gezamenlijk een duidelijke strategie te ontwikkelen.
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4 De gemeente Vlissingen kan in het kader van de toegang nauwer contact te houden met  uitvoeringsorga-
nisaties en aanbieders. Door het herijken van afspraken kan zij beter monitoren of maatschappelijke resulta-
ten worden behaald en op basis van verkregen inzicht kan zij bijsturen waar nodig. Het meenemen van deze 
samenwerkingspartners in de beleidsvorming en vertaling van beleid in uitvoeringrichtlijnen, zorgt daarbij 
voor meer draagvlak bij de partners voor het gevoerde beleid. De huidige capaciteit bij de gemeente maakt 
dat de mogelijkheden om contact te houden met de uitvoeringsorganisaties en aanbieders, beperkt zijn.

5 Vlissingen kan de visie verder door ontwikkelen naar uitvoeringsrichtlijnen voor toegang, inkoop en con-
tractmanagement. Dit zorgt dat uitvoeringsorganisaties in staat zijn op basis van de uitvoeringsrichtlijnen en 
in lijn met de visie van de gemeente te sturen. Het omzetten van uitvoeringsrichtlijnen naar afspraken met 
aanbieders geeft daarnaast de mogelijkheid aanbieders meer te prikkelen om bij te dragen aan het behalen 
van maatschappelijke resultaten.

6 Op dit moment heeft Vlissingen nog beperkt inzicht (in trends) in kosten, zorgvolumes en beweging in 
afschaling van zorg. Dit betreft zowel de verschillende beleidsterreinen als het sociaal domein als geheel. 
Daarnaast is monitoring onvoldoende ingericht op het behalen van maatschappelijke resultaten. Deze 
inzichten zijn essentieel om de situatie nu en in de toekomst te overzien en te kunnen bijsturen, waarbij het 
belangrijk is de inzichten te koppelen aan consequenties voor toegang, inkoop en contractmanagement. 
De gemeente werkt aan het verbeteren van inzicht in kosten en zorgvolumes. De capaciteit en het budget 
bij de gemeente stelt daarbij grenzen aan de stappen die gezet kunnen worden en de snelheid waarmee 
deze gezet kunnen worden.

7 Inzicht en sturingsmogelijkheden goed inregelen vraagt extra capaciteit, kennis en kunde. De schaal van de 
gemeente en positie op de arbeidsmarkt speelt een rol in de grenzen aan deze capaciteit. Daarnaast is het 
nodig in samenwerkingsverband te zoeken naar mogelijkheden om het lerend vermogen te bevorderen.
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E Aanbevelingen

De gemeente Vlissingen heeft in 2014/2015 een lijn ingezet met een sturingsfilosofie gebaseerd op vertrouwen 
en heeft daaraan vastgehouden. Dit betreft bijvoorbeeld de bekostigingssystematiek (PxQ) en wijze van positi-
onering (regionaal belegde taken van toegang, administratie, etc.). Dit biedt een fundament om te herijken en 
bij te sturen op zowel inhoudelijke principes, relatie met samenwerkingspartners als het proces.

Op basis van de analyse onder C en de conclusies onder D geeft de commissie aanbevelingen. De aanbevelin-
gen geven antwoord op de hoofdvraag: 

Hoe kan Vlissingen de grip op de uitgaven in het sociaal domein verbeteren en behouden?
De commissie wil de volgende aanbeveling als belangrijkste aanmerken:

Vlissingen kan de grip op uitgaven in het sociaal domein verbeteren en behouden door de visie door te 
ontwikkelen -in gezamenlijkheid met samenwerkingspartners- en deze te vertalen naar de juiste prikkels 
voor zorgaanbieders. Het is daarbij wenselijk de juiste schaal van samenwerking te benutten door zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij samenwerkingsverbanden.

De commissie doet de volgende aanbevelingen in beantwoording van de deelvragen:
1 Vlissingen kan zijn inzicht in het Sociaal Domein vergroten door het ontwikkelen van richtlijnen voor 

managementrapportages en data-oplevering, het ontwikkelen van indicatoren waarmee het behalen van 
maatschappelijke resultaten gemonitord kan worden en het onderzoeken van de top 30 zwaarste zorgcasus-
sen en de top 10 meest gestelde vragen. De laatste geeft inzicht in huidige processen en mogelijkheden 
om deze te optimaliseren en biedt een basis voor het door ontwikkelen van de visie. De kennis en kunde om 
dit te doen, kan bijvoorbeeld gedeeltelijk worden gerealiseerd met het opstellen van een Business Case. 
Het is wenselijk een integraal team (beleid, uitvoering en financiën op inkoop, contractmanagement en 
toegang) op te richten. Dit team heeft als doel op basis van gedegen analyse quick-wins te formuleren en 
ten uitvoer te brengen op één beleidsterrein. Uitkomsten bieden een basis om de visie op te bouwen. 

2 Vlissingen kan zijn sturingsmogelijkheden optimaliseren door de visie in gezamenlijkheid met de toegangs-
poorten Porthos en Orionis, aanbieders en de andere Zeeuwse gemeenten door te ontwikkelen en te verta-
len naar concrete doelstellingen en uitvoeringsrichtingen. 
a De commissie raadt de gemeente aan de Zeeuwse samenwerking met het oog op de toekomst op te 

zoeken en te versterken door deze in gezamenlijkheid beter in te vullen. Samenwerking biedt kansen 
voor de gemeente om de benodigde capaciteit (deels) in te regelen voor het verbeteren van inzicht en 
reeds aanwezige sturingsmogelijkheden. Uiteraard vraagt intensieve samenwerking een gezamenlijke 
blik vooruit waarbij Vlissingen niet op alle onderwerpen een eigen, inhoudelijke, lijn kan blijven volgen. 
De commissie biedt aan een gesprek met bestuurders in het Zeeuws samenwerkingsverband te facilite-
ren en zo te onderzoeken hoe gezamenlijk vorm gegeven kan worden aan sturing en bekostiging van 
het Sociaal Domein. De commissie laat het aan de gemeente Vlissingen om aan te geven op welke 
manier en in welk verband de beste resultaten kunnen worden behaald. Dit kan bijvoorbeeld betekenen 
dat een sessie plaatsvindt met de 13 CZW wethouders, met de 7 SD wethouders en wethouders finan-
ciën of met de 13 CZW wethouders en de wethouders financiën. 

b De grip op toegang kan worden vergroot door als gemeente regelmatig contact te onderhouden met 
de toegangspoorten. In een continu leerproces kan gezamenlijk aan maatschappelijke doelstellingen 
worden gewerkt. 

c In de positionering naar aanbieders is het van belang dat de gemeente de relatie verstevigt en aanbie-
ders meeneemt in de visie en doelstellingen. Daarnaast kan de bekostigingssystematiek zo worden 
ingericht dat aanbieders gestimuleerd worden efficiënt en doelmatig zorg te leveren. Bij lopende con-
tracten die aanbieders onvoldoende prikkelen, is het nodig het gesprek aan te gaan en aanvullende 
afspraken te maken over de wijze waarop gewerkt wordt aan maatschappelijke doelstellingen.
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3 Om de transformatie in goede banen te leiden en zo de grip op de uitgaven te verbeteren, ziet de commis-
sie noodzaak voor (transformationeel) leiderschap op verschillende niveau’s van de gemeente. 
a Het doel van leiderschap is inspireren en motiveren naar een duidelijke visie, een beter resultaat voor 

cliënten, het aangaan van allianties en het neerzetten van een leer- en verbetercyclus waar alle partijen 
aan meewerken. Leiderschap betekent het organiseren van executiekracht om aanbevelingen op te 
pakken en veranderingen te bewerkstelligen. Het organiseren van randvoorwaarden, houden van over-
zicht en zonodig escaleren zoals bijvoorbeeld gedaan door de aanvraag van de artikel 12 status. 
Dergelijk leiderschap is ook in het vervolg van de transformatie cruciaal.

b De gedane constatering dat samenwerking noodzakelijk is om de transformatie te realiseren, vraagt 
leiderschap om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zo kan de verbinding tussen partijen, zowel 
binnen als buiten de eigen organisatie en waar nodig zelfs buiten bestaande samenwerkingsverbanden, 
de gewenste resultaten opleveren. 

Hierna worden aanbevelingen schematisch weergegeven. De aanbevelingen zijn ingedeeld in de categorieën 
inhoud, relatie en proces en volgen twee sporen. De eerste route focust zich op wat de gemeente Vlissingen 
kan doen om op korte termijn quick wins te behalen op het gebied van grip. De tweede route focust zich op 
duurzame oplossingen (met grotere impact) om grip te krijgen en te behouden, met een grotere inzet van 
mensen en middelen.

Overige aanbevelingen
Naast het onderzoeken van mogelijkheden om de grip op de uitgaven in het sociaal domein te verbeteren, 
heeft de commissie in de vele contacten met Vlissingen ook bij aanverwante zaken stilgestaan. Zo ziet de com-
missie mogelijkheden in de verbetering van de lokale basisinfrastructuur zodat de uitstroom kan worden bevor-
derd en instroom kan worden beperkt. Het vergroten van een licht(-er) zorgaanbod voorkomt dat in individuele 
gevallen uitgeweken moet worden naar duurdere zorgvormen. In het samenspel met het voorliggend veld kan 
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Vlissingen zoeken naar mogelijkheden om cliënten de best passende zorg en ondersteuning te bieden. 

De VNG staat in verbinding met een groot aantal gemeenten die Vlissingen voorgegaan zijn met opgaven rond 
financiële beheersbaarheid. Wij bevelen u aan met dit doel gebruik te maken van de VNG en collega gemeen-
ten in de periode die voor u ligt. Vanwege uw huidige financiële positie en de maatregelen rond artikel 12, heeft 
u baat bij concrete uitwerkingen die de commissie uiteraard beperkt heeft kunnen geven vanwege de korte 
doorlooptijd. Alhoewel een groot aantal factoren van invloed is op o.a. de benodigde middelen en het te ver-
wachten rendement (financieel én inhoudelijk) zijn dit soort uitwerkingen beschikbaar bij zowel (leden van) de 
VNG als de kennisinstituten. 

Inbreng kennisinstituten 
Het Nederlands Jeugdinstituut, Divosa en Movisie is gevraagd een gezamenlijke reactie te geven op deze rap-
portage. Deze is opgenomen in bijlage 2. Het NJi heeft bovendien de volgende materialen beschikbaar om te 
gebruiken in het opvolgen van de aanbevelingen:
1. Ontwikkelen visie in samenwerking met betrokkenen: NJI vijf ingrediënten visieontwikkeling
2. Vertalen van de visie in uitvoeringsrichtlijnen: NJI kwaliteitskompas
3. Vormgeven van transformationeel leiderschap: NJI leiding geven aan transformatie
4. Versterken van preventief beleid: NJI preventiematrix  
5. Optimaliseren inzet gebiedsteam: NJI ontwikkeling caseload per team

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Leiding-geven-aan-transformatie
https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Voor-en-met-gemeenten/Preventie/Preventiematrix-jeugd
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Bijlage 1: Reactie gemeente 
Vlissingen



18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten



19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten



20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Bijlage 2: reactie kennisinstituten 
Nederlands Jeugdinstituut, 
Movisie en Divosa

Het NJi, Movisie en Divosa beschrijven hier, in aanvulling op het rapport van de commissie voor Vlissingen, 
twee speciale aandachtspunten, enkele nuanceringen bij het rapport en extra aanbevelingen. 

Aandachtspunt 1 
Wij sluiten ons aan bij het idee dat een visie samen met alle betrokken partijen moet worden ontwikkeld. Dat 
beperkt zich echter niet alleen tot de toegangspoorten tot jeugdhulp en de jeugdhulpaanbieders. Bij die par-
tijen horen nadrukkelijk ook de inwoners, zowel de cliënten als de vrijwilligers die actief zijn in, bijvoorbeeld, 
culturele en sportverenigingen. Voor een breed gedragen visie dienen ook voorliggende voorzieningen als de 
GGD, het jongerenwerk en het onderwijs te worden meegenomen. Hier zijn kortom alle partijen voor nodig: 
van de ouders die rijden voor het hockeyteam tot en met de hoogopgeleide professionals in de gespeciali-
seerde jeugdhulp.  

Het is belangrijk dat de visie voor de praktijk wordt vertaald in zo concreet mogelijke doelen en in maatschap-
pelijke resultaten. Het dient ook duidelijk te zijn wat de verschillende partijen kunnen bijdragen aan het berei-
ken van die maatschappelijke resultaten. Dat helpt om met de visie aan de slag te gaan en om te monitoren of 
er vooruitgang wordt geboekt. 

Aandachtspunt 2
In het rapport ligt de focus sterk op ‘sturen’ en ‘grip krijgen’. Daarbij blijft onderbelicht dat niet alles zich laat 
sturen. Er zijn nu eenmaal toegangspoorten waarover de gemeente geen zeggenschap heeft, en de dagelijkse 
werkelijkheid is weerbarstiger dan de tekentafel. Daar kan de gemeente beter rekening mee houden. 
Bijvoorbeeld door niet uitsluitend te denken en te handelen vanuit het perspectief van iemand die een stuur-
wiel in handen heeft, maar door te opereren als een van de partijen in een complex krachtenveld waarin de 
verhoudingen doorlopend in beweging zijn. Sturing betekent niet alleen direct en eenzijdig de richting bepa-
len, maar ook indirect samen met anderen in een bepaalde richting bewegen: formele en informele sturing. Dus 
ook al kan de gemeente huisartsen bijvoorbeeld niet direct aansturen, de gemeente kan wel in overleg gaan 
met huisartsen en hen betrekken bij het formuleren en bereiken van bepaalde doelen. 

Nuanceringen
Bij de Aanbeveling, punt 2b staat dat de gemeente regelmatig contact moet onderhouden met de toegangs-
poorten. Dat is een goed advies, maar het moet wel duidelijk zijn hoe dat contact eruit ziet, met behulp van een 
lijst met vaste bespreekpunten. De inzet van dit contact moet zijn om samen tot verbetering te komen, anders 
blijft het contact te vrijblijvend.

Voor de gemeentelijke toegangspoort zijn de volgende vragen van belang: voldoet deze poort aan de 
opdracht? Welke eventuele belemmeringen worden daarbij ervaren? Wordt dat ook gemonitord? En hoe 
gebeurt dat: op basis van cijfers? Aan de hand van gesprekken? Of allebei? 

Het contact met andere toegangspoorten vraagt om een andere benadering. De gemeente kan de huisarts, de 
medisch specialist en de gecertificeerde instelling niet direct aansturen. Maar dat betekent niet dat de 
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gemeente geen invloed kan uitoefenen. Ze moet gebruik maken van zachte krachten, door in gesprek te gaan 
met deze beroepsgroepen en instellingen en samen tot (haalbare en toetsbare) afspraken te komen. 

De aanbeveling om de lokale infrastructuur te verbeteren houdt ook in dat er een transformatie plaatsvindt 
waarbij er meer wordt ingezet op preventie, voorliggende voorzieningen, op de eigen kracht en het sociale 
netwerk van burgers, zodat (op den duur) het beroep op zwaardere hulp zal afnemen. 

Extra aanbevelingen
Korte termijn spoor
• Betrek cliënten

Geef cliënten en andere burgers de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij ontwikkelingen die hen 
aangaan: dat betreft zowel visieontwikkeling als de dagelijkse gang van zaken in het sociaal domein. Begin 
daarmee door een participatief onderzoek te doen. Dat wil zeggen: een onderzoek waar zij zelf direct bij 
betrokken zijn. De Stichting Alexander heeft op het gebied van jeugd veel kennis en ervaring met deze 
vorm van onderzoek. 

• Maak werk van normaliseren
Maak het gewone opvoeden en opgroeien tot onderdeel van de visie op het brede sociale domein. Betrek 
iedereen die, beroepsmatig of vrijwillig, bezig is met kinderen, jongeren en hun ouders, in de voorliggende 
voorzieningen en in het onderwijs. Maak speciaal werk van de school door ervoor te zorgen dat ook kinde-
ren die wat extra ondersteuning of hulp nodig hebben daar terecht kunnen. De Preventiematrix kan daarbij 
een handig hulpmiddel zijn. 

• Caseload
Ontwikkel samen met de toegang en de gebiedsteams een model voor de caseload per team, met behulp 
van de handreiking die daarvoor beschikbaar is. 

• Data-analyse en inhoudelijk onderzoek
Koppel de data-analist aan een inhoudelijk goed ingevoerde medewerker. Geef hen de opdracht om op 
zoek te gaan naar mogelijkheden om incongruenties en verdraaide bedoelingen te corrigeren. Vraag hen 
bijvoorbeeld om het hoge aantal trajecten jeugdhulp met verblijf in Vlissingen nader te onderzoeken. 

Zorg voor een goede inbedding en dekking van deze twee onderzoekers, zodat zij snel en gemakkelijk 
toegang krijgen tot informatie en gesprekken kunnen voeren met alle betrokkenen (toegang, inkoop, aan-
bieders, cliënten en andere stakeholders). Vraag hen ook om duurzame monitoringsinstrumenten te ontwik-
kelen, waarbij het outcome-gericht werken centraal staat en gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve en 
kwalitatieve monitoring. 

Lange termijn spoor
• Onderhouden en verder ontwikkelen gezamenlijke visie

Samen een visie ontwikkelen en ervoor zorgen dat die gedragen wordt door alle partijen is geen zaak van 
korte adem, maar het is ook niet een proces dat zich eindeloos moet uitstrekken. Het is belangrijk om daar 
direct mee te beginnen en om het snel eens te worden over enkele fundamentele uitgangspunten die als 
voorlopige ijkpunten kunnen dienen voor – bijvoorbeeld – het maken van een ontwikkelagenda. 

• Ontwikkeling en implementatie kwaliteitscyclus 
Maak op basis van de ervaringen die bij de korte termijn-initiatieven zijn opgedaan een stabiele leer- en 
verbetercyclus met behulp van het Kwaliteitskompas. Betrek daar alle partijen bij.
Zorg voor een goed ondersteunde implementatie. Maak iedereen eigenaar. 

http://www.st-alexander.nl/
https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Voor-en-met-gemeenten/Preventie/Preventiematrix-jeugd
https://www.vilans.nl/artikelen/hoe-zwaar-is-de-caseload-van-uw-wijkteam
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kwaliteitskompas-resultaatgericht-werken-aan-jeugd-en-opvoedvraagstukken
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Schematisch

Inhoud Relatie Proces

Korte termijn spoor Doe onderzoek onder 
cliënten over hun 
ervaringen 

Verbinding maken met 
(potentiële) cliënten

Faciliteer vorming van 
een cliëntenoverleg of 
– beraad

Verken het gewone 
opvoeden en opgroeien 
en benadruk dit.

Betrek voorliggende 
voorzieningen en 
onderwijs

Ontwikkel afspraken en 
vaste overlegvormen

 Ontwikkel vraaggericht 
werken  

Betrek de toegang, maar 
ook andere partijen en 
cliënten.

Ontwikkel plan en 
invoering daarvan

Ontwikkel een breed 
gedragen standpunt over 
de optimale caseload

Ga het gesprek aan over 
de caseload, bij de 
toegang en in de 
gebiedsteams

Beleg bijeenkomsten en 
breng dit ter sprake op 
andere overleggen

Benut beschikbare 
informatie en doe 
onderzoek

Zorg voor een goede 
inbedding van de twee 
onderzoekers

Koppel data-analist aan 
inhoudelijk onderzoeker

Lange termijn spoor Opbouwen, onderhouden 
en verder ontwikkelen visie

Permanente 
betrokkenheid van partijen 
en cliënten

Agenderen bij elk 
regulier overleg

Onderhoud de band 
tussen de dagelijkse gang 
van zaken en de 
uitgangspunten

Betrek alle partijen. Maak 
iedereen eigenaar. 

Onderhouden van en 
toezien op afspraken en 
processen
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Bijlage 3a:  Gesprekspartners 
Rapportage Gemeente Vlissingen

• Mevrouw Anissa Bouziani: gemeente Vlissingen projectleider Sociaal Domein
• Mevrouw Zoë van Ginneken: gemeente Vlissingen data-analist
• De heer John de Jonge: wethouder gemeente Vlissingen portefeuille Financiën
• De heer Adrie de Klerk: gemeente Vlissingen beleidsmedewerker Jeugd
• Mevrouw Astrid Nieste:  MT lid Porthos
• De heer Jeen Piersma: gemeente Vlissingen teamleider ruimte en samenleving
• Mevrouw Nikki Slokkers: gemeente Vlissingen beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang
• De heer Albert Vader: wethouder gemeente Vlissingen portefeuille Sociaal Domein
• Mevrouw Ilona Vekemans: gemeente Vlissingen beleidsmedewerker Wmo/Toegang
• De heer Jeroen Wisse: gemeente Vlissingen beleidsmedewerker Financiën
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Bijlage 3b:  Gebruikte 
documentatie beschikbaar 
gesteld door de gemeente 
Vlissingen

Rapportages door externen
• BMC rapport Porthos; de bedrijfsvoering in beeld, juli 2016
• Berenschot rapport Positie Vlissingen in samenwerking Jeugdzorg en Wmo, 7 juni 2017
• KplusV rapport Walcheren voor Elkaar 2015 / 2016 Evaluatie van de beleidsmatige samenwerking, 11 juli 

2016
• Rekenkamer rapport Decentralisaties in het sociale domein op Walcheren, januari 2017

Interne nota’s
• B & W nota: doorontwikkeling voorliggend veld, 19 december 2017
• Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp 2017, 18 juni 2017
• Verordening Wmo en Jeugdhulp 2017, 3 april 2017
• Initiatief document ‘Ontwikkel agenda Sociaal Domein’

Monitors
• Monitor Jeugdhulp 1e kwartaal 2019, 29 mei 2019
• Monitor Jeugdhulp 2018, 27 februari 2019
• Monitor Porthos, 1e en 2e kwartaal 2018, 
• Rapport Monitoring Sociaal Domein Vlissingen 1e halfjaar 2018, najaar 2018
• Rapport Monitoring Sociaal Domein Vlissingen 2e half jaar 2017, mei 2018

Interne documentatie en afspraken in samenwerkingsverbanden
• Presentatie analyse motie Orionis
• Inventarisatie doorontwikkeling MO
• Basisovereenkomst BW 27 mei 2016, deelovereenkomst BW 2018-2019
• Kennisdocument BW en MO Walcheren
• BW besluit Onderzoek door Inspectie Toezicht Sociaal Domein naar hulp in het lokale netwerk na Veilig 

Thuis en voortgang uitvoering Verbeterplan Casus Zeeland, 21 mei 2019
• Verbeterplan gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen inzake casusonderzoek zeeland, 31 augustus 

2018
• Offerte HHM Beschermd Wonen provincie Zeeland: cliëntaantallen, wachtlijsten en passende ondersteu-

ning, 15 mei 2019

Overig
• Aanvraag fonds tekort gemeenten met cijfers over 2016-2017
• Aanmeldformulier visitatiecommissie 
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Bijlage 4: startfoto cijfers 

Beschikbare cijfers laten een relatief hoog en toenemend gebruik van voorzieningen zien:
• Er is sprake van sterk stedelijke problematiek waarbij het aantal inwoners met bijstandsuitkering relatief 

hoog ligt (59,6 per 1000 inwoners ten opzichte van 40,1 in Nederland, 42,0 in sterk stedelijke gemeenten en 
65,7 in zeer sterk stedelijke gemeenten)

• In vergelijking met het gemiddelde in Nederland en sterk stedelijke gemeenten, zijn er relatief veel jonge-
ren die Jeugdhulp ontvangen (11,4% van het totaal aantal jongeren onder de 18 jaar ten opzichte van 10,4% 
in Nederland en 10,6% in sterk stedelijke gemeenten in 2018). Daarnaast ligt de intensiteit van trajecten 
relatief hoog (12,3% van jeugdzorgtrajecten zijn met verblijf ten opzichte van 8,6% in Nederland en 8,5% in 
sterk stedelijke gemeenten in 2018). 

• Het aantal cliënten met jeugdzorg zonder verblijf is zowel in Vlissingen als in de controlegroepen Nederland 
en sterk stedelijke gemeenten, toegenomen tussen 2015-2018. Het aantal trajecten in Vlissingen is daarbij 
sterker toegenomen dan in controlegroepen (toename van 38% ten opzichte van een toename van 24% in 
Nederland en 22% in sterk stedelijke gemeenten).

• Het aantal cliënten met ondersteuning thuis is zowel in Vlissingen als in de controlegroepen Nederland en 
sterk stedelijke gemeenten, toegenomen in 2018 (met meer dan 5%). Daarnaast is het gebruik van Wmo 
voorzieningen voor hulpmiddelen en diensten in Vlissingen relatief sterk toegenomen ten opzichte van 
controlegroepen (7,7% ten opzichte van 1,9% in Nederland en -0,4% voor sterk stedelijke gemeenten). Het 
totaal aantal maatwerk arrangementen is daarmee sterker gestegen in Vlissingen in 2018 dan in de controle-
groepen.

• Uit de jaarrekening van 2017 en gemeentelijke begrotingen van 2018 en 2019 blijkt dat uitgaven voor wijk-
teams, maatwerkvoorzieningen en geëscaleerde zorg boven de 18 in Vlissingen relatief hoog tot zeer hoog 
zijn ten opzichte van controlegroepen (in 2019 liggen begrote uitgaven voor wijkteams meer dan 41% boven 
het gemiddelde in Nederland en in sterk stedelijke gemeenten, voor maatwerkdienstverlening is dit 32%, 
voor geëscaleerde zorg is dit 82%).

• Daarbij zijn de uitgaven in Vlissingen relatief sterk toegenomen over de jaren 2017-2019 (toename van 29% 
voor wijkteams, 20% voor maatwerkdienstverlening 18+ en 11% voor geëscaleerde zorg 18+), waar deze 
gemiddeld in Nederlandse en sterk stedelijke gemeenten zijn afgenomen of minimaal toenamen.

• Het valt op dat uitgaven voor geëscaleerde zorg (18+) in Vlissingen hoog zijn (in 2019 is € 1.3 milj. begroot 
ten opzichte van € 0,1 milj. in Nederland en € 0,2 milj. in sterk stedelijke gemeenten). Aan geëscaleerde zorg 
onder de 18 wordt juist weinig uitgegeven. Ook samen genomen zijn de uitgaven hoog. 

• Het aantal inwoners dat gebruik maakt van BW is tussen 2017-2019 toegenomen in Vlissingen als gemeente 
(toename van ca. 10%) en Zeeland als provincie (toename van ca. 8%). 

• Uitgaven voor BW lagen in 2017 en 2018 boven de middelen verschaft vanuit het Rijk voor deze taak met 
respectievelijk € 1,4 milj. en € 1,2 milj., waarbij in 2018 € 0,3 milj. van de BW middelen vanuit het Rijk is geal-
loceerd naar MO.

• Uit de jaarrekening van 2017 en gemeentelijke begrotingen van 2018 en 2019 blijkt dat Vlissingen relatief 
veel geld uitgeeft aan Samenkracht en burgparticipatie, inkomensregelingen en arbeidsparticipatie ten 
opzichte van controlegroepen (in 2019 liggen begrote uitgaven voor Samenkracht en burgerparticipatie 
meer dan 11% boven het gemiddelde in Nederland en in sterk stedelijke gemeenten, voor inkomensrege-
lingen is dit 28% en voor arbeidsparticipatie is dit 65%). Daarbij lijken uitgaven minder hard te dalen dan 
uitgaven van een gemiddelde Nederlandse gemeente of sterk stedelijke gemeente. 

De reserve Sociaal Domein is dit jaar uitgeput. Daarbij is een structureel tekort begroot tot 2021.

Het verwacht tekort op BUIG bedraagt in 2018 ca. € 5.5 milj. zijnde 25% van het totale tekort.
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