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Geacht college
Betreft: Evaluatie Gebiedsteams
De Sociaal Domein Raad (SDR) wil u bedanken voor het toezenden op 8 resp. 15 december
van de concept rapporten t.a.v. de evaluatie Gebiedsteams.
De SDR was content met uw besluit van 29-08-2017 om o.a. ons te betrekken bij het proces,
waarbij de uitvoeringsplanning een langere termijn aangaf.(maart – juni 2018) en wij meer
gelegenheid zouden hebben om de resultaten te bespreken en u te adviseren.
Echter door vertraging bij de start van het project en de einddata niet is opgeschoven worden
we nu geconfronteerd met een tijdslimiet waardoor een gedegen bespreking van de
resultaten in de SDR niet mogelijk is. Terwijl het toch om een belangrijke stap binnen het
sociaal domein gaat.
Ondanks herhaalde toezeggingen voor verbetering om dit te voorkomen is dit opnieuw niet
zichtbaar en motiveert onze inzet niet.
Aangezien wij hebben begrepen dat uw college 9 januari 2018 besluiten gaat nemen over het
vervolg van de Gebiedsteams Is ons ambtelijk meegedeeld dat door u op prijs wordt gesteld

op korte termijn een eerste voorlopige en globale reactie te ontvangen over onze
denkrichting. Daarom hebben enkele leden overlegd hoe te handelen.
Deze leden zijn mening dat onder voorbehoud en op basis van de concept rapporten wel een
globale reactie te moeten geven wat de denkrichting op dit moment is.
Geconstateerd wordt dat de Gebiedsteams een goede inzet tonen en goed werk verrichten.
Nu blijkbaar, in tegenstelling van eerdere toezeggingen, doorgegaan moet worden met
Gebiedsteams wil de SDR u het volgende meegeven.
Het evaluatierapport geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van het huidige
inrichtingsmodel. Het gaat qua zorgverlening de goede kant op, maar er kan en moet nog
veel verbeterd worden. Het spreekt voor zich dat deze verbeteringen zo spoedig mogelijk
opgepakt gaan worden. De SDR zou graag zien dat er een Plan van Aanpak wordt opgesteld
met daarin wel data waarin bepaalde verbeteringen gerealiseerd moeten worden.
Voor wat betreft de keuze voor een andere inrichtingsvorm kan deze pas gemaakt worden
als, conform de VNG handreiking, een aantal vragen zijn beantwoord. Het gaat dan o.a. om
eerst te bepalen welke rol de gemeente wil spelen. “Dichtbij of op afstand”. Hoe wil de
gemeente sturing geven op de kwaliteiten, kosten en resultaten. Daarnaast is het van groot
belang om de verantwoordelijkheden duidelijk aan te geven. Daar wordt in het onderzoek
niets over vermeld. Juist over de verantwoordelijkheden bestaat ook bij de zorgverleners
grote onduidelijkheid. Kortom er moeten ook naar onze mening eerst een aantal
fundamentele vragen beantwoord worden voordat een inrichtingsmodel wordt gekozen.
Maar de richting waar in de SDR wordt gedacht is de volgende. Neem op basis van de
gemiddelde hulpvragen een aantal daarbij passende GT leden in dienst van de gemeente.
Volgens ambtelijke informatie kan dit per persoon ca. 5000 euro goedkoper uitvallen t.o.v.
het huidige model. Juist voor de verbetering van procedurele en inhoudelijke afstemming van
beleid en uitvoering is versterking van de coördinatie noodzakelijk. De SDR vindt dat extra
investering zeker gewenst is.
Bij “pieken”in de hulpvragen kan dan deskundigheid ingehuurd worden. Bouw 1 loket met
een sterk frontoffice en backoffice op voor zowel de “oude”Wmo taken als voor de jeugd- en
participatiewet. Naar onze mening levert dit ook efficiency winst op. De gemeente houdt dan
zelf de sturing, regievoering, financiën en verantwoordelijkheden in 1 hand. Voor iedereen is
dat duidelijk en de inwoners weten waar zij terecht kunnen.
Tot zover onze eerste globale reactie. Na bespreking van de definitieve rapportage van de
evaluatie in de SDR zullen we met een aanvullende reactie komen.
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