Persbericht

Uit beleidsevaluatie sociaal domein blijkt:

Preventie blijft dé prioriteit
Sinds 2015 voeren de Nederlandse gemeenten een aantal nieuwe taken uit op het gebied van
jeugdhulp en Wmo. Ook voor werk en inkomen kwam er een nieuwe wet. Tegelijk was er minder geld voor deze taken. Hoe is dat de afgelopen jaren gegaan in Stichtse Vecht? Daarover
gaat de Evaluatie Beleidsnota’s Sociaal Domein die het college van B&W behandelde op 30 oktober 2018.
Het college van B&W, bij monde van wethouder Sociaal Hetty Veneklaas: ‘Het college van B&W wil
dat onze inwoners mee kunnen blijven doen in de samenleving. Dat ze zichzelf kunnen redden. En dat
zij zo nodig ook elkaar kunnen helpen en steunen. Als dat niet mogelijk is, springen de gemeente en
de samenwerkingspartners bij. Het college ziet in de evaluatie dat er de afgelopen jaren met veel
energie is gewerkt aan de veranderingen in het sociale domein. Want het moest echt anders: de gemeenten kregen meer taken maar de budgetten namen af. Dat vergde een andere manier van werken. Uit de evaluatie blijkt dat preventie - ingrijpen voordat problemen onoverzichtelijk groot worden voor de komende jaren dé prioriteit blijft.’
Maatschappelijke ondersteuning
Er kwam onder andere nieuwe wetgeving op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (de
Wmo 2015). In de Wmo staat dat de gemeente moet zorgen voor sociale samenhang, zelfredzaamheid moet bevorderen en opvang moet bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door het regelen van cliëntondersteuning: een onafhankelijke deskundige die je helpt om vragen over zorg, wonen, opvoeden,
jeugdhulp, werk en inkomen, welzijn en onderwijs goed te formuleren (en soms ook alvast te beantwoorden). De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt door de gebruikers in Stichtse Vecht erg goed
gewaardeerd. Landelijk zijn we koploper op dit gebied. Steeds meer inwoners maken naar tevredenheid gebruik van cliëntondersteuning.
Onze inwoners zijn ook tevreden over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen vanuit de Wmo, zo
blijkt uit cliëntervaringsonderzoek. Daardoor kunnen zij zich beter redden. Dat heeft een positief effect
op hun zelfstandigheid thuis.
Er was de afgelopen jaren veel aandacht voor mantelzorgers, inwoners met dementie en vrijwilligers
en dat blijft zo. De gemeente zelf ontving in juni 2018 het predicaat ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’.
Jeugdhulp
Jeugdhulp is er in veel soorten. Denk aan dyslexie, GGZ-problematiek of intramurale zorg. Met de
komst van de nieuwe Jeugdwet is er binnen de jeugdzorg veel veranderd.
Wethouder Sociaal Hetty Veneklaas namens B&W: ‘In Stichtse Vecht moesten we het, net als in de
andere Nederlandse gemeenten, doen met een kleiner jeugdbudget. Die bezuiniging vangen we op
door de jeugdzorg zo ‘licht’ als mogelijk te maken. We hebben bijvoorbeeld voor een kind dat echt niet
meer thuis kan wonen liever een pleeggezin dan opname in een jeugdinstelling. Ook voor het kind zelf
is dat prettiger.’
In Stichtse Vecht zijn er ongeveer 25 pleegoudergezinnen. Sinds 2017 is hier een gezinshuis. Als het
thuis niet meer gaat kunnen kinderen daar in een veilige en warme omgeving opgroeien.

Onze samenwerkingspartners richten zich steeds meer op preventie en samenwerking. Een voorbeeld
daarvan is de inzet van praktijkondersteuners bij de huisartsen voor jeugd GGZ-problematiek. Zij kunnen zware zorg voorkomen door vroegtijdig in gesprek te gaan met cliënten.
Werk en inkomen
Het doel van de Participatiewet is dat iedereen meedoet aan de samenleving. Dit betekent dat iedereen die kan werken naar vermogen moet werken en zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet
kunnen voorzien. De Participatiewet is er ook op gericht om meer mensen met een arbeidsbeperking
te ondersteunen naar de arbeidsmarkt.
Door de komst van de Participatiewet is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten. Mensen
met een arbeidsbeperking die voorheen in konden stromen in de Wsw vallen nu automatisch onder de
Participatiewet. Gemeenten hebben hierdoor de verantwoordelijkheid om beschutte werkplekken en
begeleiding naar passend werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Wethouder Werk en
Inkomen Frank van Liempdt namens B&W: “In Stichtse Vecht hebben we daarom het Werkbedrijf
Stichtse Vecht opgericht. Hierdoor kunnen de huidige medewerkers van PAUW Bedrijven, die wonen
in Stichtse Vecht, op hun werkplek blijven werken.”

Leerpunten
Wethouder Veneklaas: “Niet alles ging goed. Deze evaluatie geeft ons college en de gemeenteraad
richting voor de komende jaren. De aandachtspunten nemen we mee als input voor het nieuwe beleidsplan. Zo moeten er in het nieuwe beleidsplan concrete en meetbare doelstellingen komen om het
effect van beleid beter inzichtelijk te maken. Ook werken we de komende jaren samen met de zorgaanbieders en partnerorganisaties aan het afschalen van zware Wmo-zorg en jeugdhulp naar vormen
van lichtere ondersteuning. Een andere opgave is de beschikbaarheid van voldoende en geschikte
zorg- en seniorenwoningen met een toegankelijke openbare ruimte, zodat senioren zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”
Ondanks de aantrekkende economie zijn wij er nog niet in geslaagd een hogere uitstroom van uitkeringsgerechtigden te realiseren. De aansluiting tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van
inwoners met een bijstandsuitkering is nog onvoldoende. We hebben onszelf - binnen de regionale
samenwerking - de opdracht gegeven om meer mensen te begeleiden naar (vrijwilligers)werk. De eerste stappen worden al gezet.
De beleidsevaluatie sociaal domein
Op 27 november wordt de beleidsevaluatie sociaal domein besproken in de commissie sociaal domein. Op 18 december staat de beleidsevaluatie op de agenda van de gemeenteraad. De beleidsevaluatie kunt u voorafgaand aan de vergaderingen vinden in het bestuursinformatiesysteem. Ga naar
www.stichtsevecht.nl/bestuur.

