
 

 

 

Het moet anders 

Column 24 september 2020, Boudewijn van der Woerd, raadslid VVD 
 

De taken van de gemeente Nijkerk in het Sociaal Domein zijn belangrijk.  

Voor iedereen de kans om mee te doen in een vitale en betrokken 

samenleving.  

Deze taken kosten in Nijkerk jaarlijks al meer dan 40 miljoen euro! 

 

Sinds 2015 is er een forse taakuitbreiding in het Sociaal Domein (Jeugdzorg, 

uitbreiding Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet, Passend 

Onderwijs). 

Volgens het Rijk kunnen gemeenten zorgen voor een andere werkwijze (transformatie). 

Deze andere werkwijze zal leiden tot minder inwoners die ondersteuning nodig hebben. En per 

ondersteunde inwoner tot een kortere duur van de ondersteuning en ondersteuning sneller/dichter 

bij huis. Daardoor zullen de kosten lager zijn. 

De gemeente staat dichter bij de inwoners en hun sociale omgeving. Daardoor is er betere preventie, 

meer maatwerk afgestemd op de behoefte van de inwoner, meer gebruik van de eigen 

mogelijkheden en van het sociaal netwerk rondom de betrokken inwoner.  

Het Rijk heeft sinds 2015 een forse korting doorgevoerd op het budget dat de gemeente voor deze 

taken krijgt. We kunnen het immers beter en goedkoper!  

 

De werkelijkheid is helaas dat vooral het aantal inwoners dat een beroep doet op de jeugdzorg en de 

WMO jaarlijks verder stijgt en dat ook de kosten per deelnemende inwoner zeer fors zijn gestegen. 

De gemeente moet de tekorten van vele miljoenen euro’s uit eigen middelen aanvullen. Er is 

onvoldoende zicht op het effect van de ondersteuning. 

We kunnen zo niet doorgaan! Het moet anders! 

Zet de gemeente de juiste zorg in, voor de juiste periode en met het gewenste effect? 

Waar heeft de gemeente een zorgplicht? Wat is eigenlijk “normaal” en door de inwoner zelf op te 

lossen? 

Daarom nodigt de gemeente u uit om mee te denken over de andere werkwijze in het Sociaal 

Domein en de noodzakelijke besparingen van minimaal 2,6 miljoen euro per jaar. 

 

 

 


