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Advies financiële situatie Amersfoorts Sociaal Domein

Geachte College,
Op 18 september en 2 oktober 2018 was de Adviesraad Sociaal Domein
(ASD) aanwezig bij de Rondes over de financiële ontwikkelingen binnen de
Jeugdwet en de Wmo. Wij namen hiervoor de hierna genoemde stukken door,
waaronder collegebericht 4 juli 2018 en de position paper van de G40, en
volgden de presentatie gemaakt en gepresenteerd door de ambtenaren van
de afdeling Samen Leven. Omdat de ASD zich zorgen maakt over de
ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein willen wij u over dit onderwerp
graag ongevraagd een advies sturen.
De indruk die wij aan de informatie en de discussie met de Raad hebben over
gehouden is dat de situatie zeer zorgelijk is, te meer omdat met de invoering
van het abonnementstarief in de Wmo en de nog steeds doorlopende
kortingen op de jeugdhulp, de zorgen om de financiën binnen het Sociaal
Domein eerder toe- dan afnemen. Naar wij begrijpen kan een verhoging van
de storting van de rijksoverheid in het gemeentefonds de voortschrijdende
tekorten onvoldoende compenseren.
Voor Amersfoort, zo schrijft u in het collegebericht van 4 juli 2018, gaat het
om een doorberekende toekomstige overschrijding van het beschikbare
budget met 4,5 miljoen.
U kondigt in ditzelfde collegebericht een in het coalitieprogramma opgenomen
extern onderzoek aan naar scenario's om de genoemde kostenstijgingen
structureel op te vangen. Dat lijkt ons een goede zaak.
Als de situatie binnen het Amersfoorts Sociaal Domein niet wijzigt, zult u zich
na het verschijnen van het hiervoor genoemde onderzoek over niet al te
lange tijd samen met de raad buigen over de geschetste scenario's. In de
discussie met de Raad op 2 oktober jl. bespeurden wij voorzichtige pogingen
tot het bedenken van bezuinigingsonderwerpen. Hierbij werd ook de toegang
tot zorg en ondersteuning genoemd. Graag willen wij hierbij nu alvast
opmerken en onderstrepen dat we het in het belang van de Amersfoortse
transformatie geen goed idee vinden om hierbij als bezuinigingsmaatregel de
toegang tot zorg en ondersteuning te beperken.

Dit vinden wij een zeer ongewenste situatie en daarom pleiten wij er op
voorhand voor om zeker niet bij de toegang te bezuinigen. Dit is slecht voor
de burger maar ook slecht voor de transformatie en innovatie en dus voor het
Amersfoorts Sociaal Domein.
Wij willen u graag adviseren de scenario's die uit het aangekondigde
onderzoek komen te toetsen aan wat er in het coalitieakkoord "Samen aan de
slag" is overeengekomen. Op pag. 20 van het coalitieakkoord staat "we
handhaven het voorzieningenniveau en de toegang tot zorg en ondersteuning
op het huidige niveau".
Graag worden wij als adviesraad betrokken bij de opvolging van het
genoemde externe onderzoek naar mogelijke scenario's.
Volgens de ASD is het ook van belang om met het kiezen van een scenario te
wachten totdat het door de minister aangekondigde onderzoek naar de
oorzaken van de toenemende kosten in de jeugdhulp is afgerond. Naar
aanleiding van dit onderzoek zal onder andere worden bekeken of er een
aanleiding is tot het beschikbaar stellen van meer geld voor de jeugdhulp.

Gemeente Amersfoort

In Amersfoort moet de toegang tot het terrein blijven waar de burger erop
moet kunnen blijven rekenen dat zijn vraag naar zorg en/of ondersteuning
serieus, deskundig en met de wet als uitgangspunt wordt gewogen.
Als aan deze uitgangspunten wordt getornd dreigt het risico van willekeur en
gebrek aan transparantie bij de toe- en afwijzing van zorg en ondersteuning
en kunnen besluiten zelfs gaan conflicteren met de geldende wet- en
regelgeving. Dergelijke ontwikkelingen zijn in een aantal gemeenten in
Nederland al te zien. Dit leidt tot slecht passende zorg en kan ook aanleiding
zijn voor een toename van bezwaarprocedures.

Wij vertrouwen erop dat u de ASD op de hoogte houdt van de verdere
ontwikkelingen met betrekking tot de financiën binnen het Sociaal Domein in
Amersfoort.
Met vriendelijke groet,

Adviesraad Sociaal Domein

Cc

Herm Kuipers – HR.Kuipers@amersfoort.nl
Frans van Eck – FJH.vanEck@amersfoort.nl
Nynke Koenen – N.Koenen@amersfoort.nl
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