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Geachte heer Kwakkel,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het advies van het PSIJ met bijbehorende
overwegingen op het dekkingsplan begroting 2020 - 2023, waarvoor onze hartelijke dank!
Voor de volledigheid nemen wij hieronder uw brief integraal over en zullen wij per onderwerp onze
inhoudelijke reactie geven.
Besparing kosten jeugdzorg:
In het voorstel wordt gesproken over het optimaliseren van de werkwijzen bij jeugd- en sociaal team
en samenvoeging van beide teams met het sociaal team in de ambtelijke organisatie van IJsselstein.
Van belang is hierbij dat er gewaakt wordt voor verlies van expertise in de onderscheiden teams.
Wij pleiten voor het uitgangspunt om zoveel mogelijk de werkwijzen die hun waarde in kwaliteit en
efficiency bewezen hebben te behouden. Dus: zet niet alles op z’n kop, maar verander wat beter kan.
En pas op dat bij de wijziging om van opschaling naar normaliseren (of afschalen) van de
ondersteuning te komen de inwoner altijd goed geïnformeerd blijft over de mogelijkheden van meer
ondersteuning.
Verder gaan wij er van uit dat de door samenvoeging bereikte besparing niet zal leiden tot een
taakstellend budget, dus geen rem op de indicaties en hulp aan de cliënt.
Verder zijn we bezorgd over de opgebouwde samenwerking met en vertrouwen tussen de gemeente
en alle zorgpartijen. Wij hopen dat deze geen schade zullen ondervinden van de voorgenomen
besparingsmaatregelen.
Uitgangspunt dient o.i. te blijven: de burger in IJsselstein mag niet merken dat hier in
de backoffice een en ander verandert.
Reactie college:
In zijn algemeenheid streven wij naar goede hulp die betaalbaar blijft. Dat is en blijft het uitgangspunt
van het college: zorg bieden aan hen die dat nodig hebben. Echter, vanwege de stijging van de kosten
van met name de jeugdzorg, is het college wel verplicht maatregelen te nemen. Vandaar dat we willen
normaliseren naar minimaal het jaar 2018 om daarmee blijvend goede hulp te kunnen bieden voor
onze inwoners die dat nodig hebben. Normaliseren naar het jaar 2017 acht het college niet
verantwoord en wenselijk, aangezien er dan extra bezuinigingsmaatregelen moeten worden genomen.
De voorgestelde maatregelen zoals opgenomen in het rapport taskforce jeugd, worden momenteel in
samenspraak met betrokkenen, waaronder het sociaal en jeugdteam, verder uitgewerkt. Daarbij wordt
ook bekeken hoe het interne administratieve proces verbeterd en geoptimaliseerd kan worden. Daar is
in onze optiek absoluut efficiencywinst te behalen.
De dóórontwikkeling van het sociaal domein is eveneens als ontwikkelopgave opgenomen in het
inrichtingsplan van de gemeente IJsselstein.
Voor meer informatie daarover kun: u contact opnemen met de behandelend arnblenaar van onze gemeen
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Om uitvoering te geven aan de decentralisatie binnen het sociaal domein zal het team Sociaal Domein
binnen twee jaar na de start van de nieuwe organisatie worden doorontwikkeld. Het doel hiervan is om
de inwoners van IJsselstein zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren bij zorg- en
ondersteuningsvragen.
Bij het team sociaal domein onderzoeken we of binnen twee jaar alle functies ondergebracht kunnen
worden die uitvoering geven aan de decentralisatie. De decentralisatie heeft ertoe geleid dat de
gemeente haar inwoners sneller en beter kan helpen bij hun zorg- of ondersteuningsvragen. Doel is
ook, dat mensen zo veel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij en dat zij zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen. De nadruk ligt op wat mensen kunnen, eventueel met hulp van
mensen uit hun eigen omgeving. Daarna komt de vraag of, en welke, professionele zorg of
ondersteuning nodig is. Dit gebeurt volgens het principe: één gezin, één plan, één regisseur. Dit
voorkomt dat meerdere hulpverleners zijn betrokken die niet efficiënt samenwerken. Vanuit het
jeugdteam, het sociaal team en de backoffice WMO wordt uitvoering gegeven aan deze taken. In
verband met de samenhang van de taken en de nauwe onderlinge samenwerking onderzoeken we of
we de drie teams binnen twee jaar bijeen kunnen brengen met als doel om de burgers zo optimaal
mogelijk te kunnen faciliteren bij de zorg en ondersteuningsvragen.
Om de integratie op een goede en verantwoorde manier vorm te geven wordt gekozen voor de
volgende aanpak. Voor dit traject wordt een periode van 2 jaar genomen. Er wordt een kwartiermaker
aangesteld om dit traject vorm te geven naar één team voor alle inwoners. Belangrijk daarbij is dat het
uitgangspunt is dat de organisatie zodanig plaatsvindt dat er maatschappelijke meerwaarde ontstaat.
De komende twee jaar is de ambitie dat de huidige teams en functies blijven bestaan. De operationeel
manager wordt (in dit geval als teamleider) de leidinggevende van de huidige regisseurs jeugd- en
sociaal team en de backoffice sociaal domein.
Hoe en of de mogelijke samenvoeging van het sociaal en jeugdteam met de backoffice sociaal
domein eruit komt te zien, is onderwerp van gesprek. Daarbij speelt mee dat een van de regisseurs
aankomend jaar met pensioen gaat. Uitgangspunt is dat expertise behouden en geborgd blijft; daar
blijven we als gemeente op investeren.

Alternatieve mantelzorgwaardering/dag van de mantelzorg:
Mantelzorgers besparen de gemeente al heel veel geld. En het “gezellig samenzijn” zal velen niet
aanspreken, dan wel is men niet bereid hiervoor de zorgvrager alleen te laten.
Een persoonlijke waardering blijft ten zeerste gewenst!
Reactie college:
Wij delen met u het standpunt dat onze mantelzorgers enorm belangrijk zijn en dat een persoonlijke
waardering ten zeerste gewenst blijft. Nu geven wij iedere mantelzorger een bon ter waarde van
€ 100,-. Het college vindt een dergelijke waardering weinig persoonlijk. Wellicht is er meer behoefte
aan ontmoeting, kennisdeling, ondersteuning of een andere vorm van waardering en persoonlijke
aandacht. De vraag is of het uitreiken van een financiële bon dit ondervangt. Wij willen als gemeente
onderzoeken of een andere methodiek effectiever is ten behoeve van de hiervoor genoemde signalen.

Vrijwilligerswerk.
Een aantal malen wordt gerefereerd naar inzet van vrijwilligers. Er zijn meer dan drie miljoen
vrijwilligers in Nederland waaronder meer dan 550.000 werken in de zorg en welzijnsinstellingen. Bij
Pulse werken op 50 vaste krachten meer dan 350 vrijwilligers. Een waarschuwing is hier op zijn
plaats. Verdringing, door opheffen van vaste arbeidsplaatsen waarvoor vrijwilligerswerk in de
plaats komt, dient te worden voorkomen. Niet alleen uit oogpunt van werkgelegenheid maar ook
vanwege beheersing van te leveren kwaliteit. Zie hiervoor de landelijke richtlijnen.
Reactie college:
Het college is net als het PSIJ van mening dat verdringing van vaste arbeidsplaatsen waarvoor
vrijwilligerswerk in de plaats komt, dient te worden voorkomen.
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Heroverwegen taken en subsidie Stichting Pulse:
Het voorzieningen- en welzijnsniveau in de stad is voor een steeds groter deel afhankelijk van de inzet
van vrijwilligers. Op de gebieden van zorg, welzijn, sport, cultuur en deels inkomen is er landelijk een
trend gaande overheidstaken over te hevelen naar de markt en vrijwilligers. Dit leidt wel tot
verschraling van het voorzieningen- en welzijnsniveau.
Pulse is bij uitstek de organisatie om vrijwilligers te mobiliseren en te organiseren. Het is altijd
goed om periodiek taken en subsidies kritisch door te lichten op noodzaak en wenselijkheid. Het is
ook goed om bij de beoordeling van subsidies te bezien of afbouw niet leidt tot te grote
verschraling van het voorzieningen- en welzijnsniveau in onze stad.
Reactie college:
Inhoudelijk heeft het college hierop gereageerd in de commissievergadering Samenleving van 17
oktober 2019, en aangegeven komend jaar met Pulse in overleg te gaan. Daarbij zal onder andere
gesproken gaan worden over:
de organisatie van het wijkgericht werken
de sociale atlas waarbij per wijk in kaart wordt gebracht wat het aanbod aan voorzieningen is
de bewonersplatforms
waaraan is behoefte bij inwoners
wat is een goede invulling en verdeling van taken en werkzaamheden.

Verhogen risicobereidheid in de raming van uitkeringslasten en rijksbijdrage:
Er wordt hier met zoveel aannames rekening gehouden dat het moeilijk is daarover een advies te
geven vanuit oogpunt van uitkeringsontvangers. Wel blijkt uit de kerncijfers dat het aantal
uitkeringsontvangers de komende jaren gelijk blijft. De onzekerheid zit in de aanname over de
Rijksbijdrage. Voorkomen moet worden dat halvering van de begroting zal leiden tot aantasting van
rechten van uitkeringsontvangers en bijstandontvangers. We vragen om een prudent beleid in
deze.
Reactie college:
Inhoudelijk heeft het college hierop gereageerd in de commissievergadering Samenleving van 17
oktober 2019, en daarbij het volgende aangegeven. De WIL maakt jaarlijks een inschatting van de
lasten; elk jaar blijkt dat zij dat heel erg voorzichtig doen. Dat doen zij vanuit een soort
zekerheidsgedachte. Het verschil tussen het bedrag dat door de gemeente ontvangen wordt voor de
uitkeringen en hetgeen de WIL prognosticeert, loopt op tot ongeveer 9 ton. Voor de begroting 2020
gaan we er dus vanuit dat de rijksbijdrage hoger is dan waar tot nu toe van werd uitgegaan. Inmiddels
is bekend dat dit voor 2020 het geval is. Daarom wordt nu voorgesteld om een lager bedrag op te
nemen; dat betekent daarmee wel dat het risico verhoogd wordt. Daarvoor is het ook opgenomen bij
de categorie risicoverhogende maatregelen.
In het vertrouwen u hiermede voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

