
Memo ten behoeve van het overleg 11 december met de Commissaris van de 

Koning 

Aan: Burgemeester van Leiderdorp

Van: Hanneke Schottert, Peter de Laaf, Marleen Fretz – Stuivenberg en Judith Lek

d.d.: 4 december 2020

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft onlangs een paar stevige conclusies getrokken over de  
decentralisaties1.  De  Commissaris  van  de  Koning  wil  graag  in  gesprek  met  de  genodigde 
burgemeesters onder andere over hun beeld van de uitvoerbaarheid van deze taken en de kwaliteit  
van hulp in de gemeenten. Deze memo geeft input voor dit overleg.

Achtergrond
De overheveling van taken van het Rijk  naar gemeenten, ofwel de transformatie van het sociaal  
domein  is  een van  de grootste  operaties in  ons  land  op  dit  terrein.   Van  verzorgingsstaat  naar 
participatiesamenleving. Deze verandering vraagt veel van de betrokken partijen. Het betreft een  
enorme cultuuromslag. Gemeenten hebben hierin een leidende rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het  
bieden van hulp en ondersteuning aan hun inwoners in nauwe samenwerking met diverse partners.  
Zorgprofessionals moeten de beweging maken naar meer integraal en lokaal (wijkgericht) werken.  
Van inwoners wordt gevraagd primair verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen welzijn, zich 
niet als consument op te stellen maar de eigen kracht aan te spreken en regie te voeren op hun eigen  
hulp- en ondersteuningsvragen. 

De centrale gedachte van de decentralisaties was dat de gemeenten beter aan konden sluiten op 
inwoners, de benodigde hulp beter en goedkoper konden bieden dan de provincies en het Rijk. De 
decentralisaties zouden leiden tot meer samenhang en verbinding tussen de sociale domeinen, wat  
zou leiden tot efficiëntere en effectievere dienstverlening. Inwoners zouden daarnaast meer gaan 
participeren.  Met  als  gehoopt  gevolg:  betere  uitkomsten  voor  individuele  inwoners  en  de 
samenleving als geheel. Het is belangrijk te vermelden dat deze stelselwijziging is doorgevoerd met 
een bezuiniging van ca. 25% voor gemeenten. Zo een cultuuromslag kost tijd en geld. Als dat schaars  
is heeft dit gevolgen gehad voor de uitvoerbaarheid van deze taken. 

Vijf jaar later komt het SCP met een aantal scherpe conclusies zoals: het sociaal domein stagneert, de 
deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds 
knelpunten in  de jeugdzorg  en  de kansen  op  werk  voor  mensen  met  een arbeidsbeperking  zijn  
nauwelijks verbeterd. 

De Leiderdorpse situatie
De  decentralisaties  van  taken  naar  gemeenten  vraagt  een  stelselwijziging  en  een  cultuuromslag 
tegelijkertijd.  De  gemeente  Leiderdorp  heeft ingezet  op  transformatie  vanuit  bovenstaande  
inhoudelijke uitgangspunten. Dat is een complex proces waar tijd voor nodig is. Vasthouden aan deze 
visie binnen de betrokken gemeenten, partners en inwoners in deze beweging  krijgen is een opgave.  
Vervolgens  ook  de  processen  vanuit  nieuwe  uitgangspunten  inrichten  vraagt  veel  inspanning,  
volharding en tijd.  

1 “Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid”, november 2020, 
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/11/16/sociaal-domein-op-koers. 
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Op dit moment,  5 jaar naar de overheveling van taken, zijn gemeenten nog volop bezig met de  
transformatieopgave binnen het sociaal domein. Nieuwe manieren van samenwerken met partners, 
andere keuzes maken, bewustwording bij inwoners. Het is een taai en tijdrovend proces. En intussen  
staat de wereld niet stil en worden gemeenten geconfronteerd met nog meer wijzigingen door het  
Rijk  waarop  geanticipeerd  moet  worden.  Zo  hebben  gemeenten  minder  sturingsmogelijkheden 
gekregen onder andere door de invoering van het Wmo-abonnementstarief,  waardoor er hogere 
uitgaven zijn waarop de gemeenten geen grip hebben. En zijn er nieuwe taken bijgekomen, zoals de 
WvGGz. Daarnaast zijn de financiële bijdragen van het Rijk aangepast, bijvoorbeeld door de uitname 
uit  het  gemeentefonds  voor  uitstroom  naar  Wet  langdurige  zorg.  Aan  de  andere  kant  zijn  er  
maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het sociaal domein. Er komen steeds 
meer  en  complexere  vraagstukken,  er  is  een  woningtekort  in  de  regio  die  van  invloed  is  op  
zorgvraagstukken, we hebben vluchtelingen op moeten vangen etc.  

Deze verschillende ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat veel Nederlandse gemeenten kampen 
met een tekort op het sociaal domein. Zo ook Leiderdorp. Met name de kosten voor de Jeugdhulp en 
inmiddels ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lopen op dit moment stevig uit de pas 
met wat begroot hebben. De uitgaven binnen de Participatiewet blijven vooralsnog wel binnen de 
financiële kaders,  maar de ervaring leert dat dit snel kan omslaan als gevolg van (inter)nationale  
ontwikkelingen  waarop  we  nauwelijks  invloed  hebben.  De  trend  van  groeiende  uitgaven  is  niet  
eenvoudig om te buigen.

Jeugdhulp 
Op het gebied van jeugdhulp werken wij al geruime tijd samen met de andere gemeenten in de regio 
Holland Rijnland. Voor de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp (het JGT) is dat in de Leidse regio,  
voor de gespecialiseerde jeugdhulp is dat in Holland Rijnland verband (zonder Alphen aan den Rijn en 
Kaag en Braassem) en op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering op het niveau van 
Holland Rijnland (inclusief Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem). 

De gemeenten in de regio Holland Rijnland zijn extra hard getroffen door de bezuiniging vanuit het 
Rijk:  23% in  plaats  van  de  afgesproken  15%.  Door  de  financiële  druk  is  het  systeem  behoorlijk  
verstopt geraakt. Aanbieders bouwen de capaciteit af. Daarnaast zijn cliënten soms (te) lang in zorg, 
omdat  ze  bijvoorbeeld  niet  terecht  kunnen  bij  een  lichtere  vorm  van  zorg  of  omdat  er  geen 
huisvesting beschikbaar is. Er zijn dan ook een aantal knelpunten die de kwaliteit en betaalbaarheid 
van de jeugdhulp onder druk zetten. Voorbeelden hiervan zijn:
- het ontstaan van wachtlijsten;
- jeugdhulpaanbieders hebben cliëntenstops;
- het achterblijven van de transformatie van de jeugdhulp; (bijvoorbeeld het eerder inzetten van 

lichte vormen van jeugdhulp  en het normaliseren)
- onvoldoende mogelijkheden om zorg af te schalen;
- beperkte uitstroom uit de specialistische zorg.

Gemeenten hebben en krijgen vanwege de tekorten geen ruimte om te sturen op de transformatie. 
Geld voert de boventoon in de gesprekken met aanbieders waardoor gemeente en aanbieders soms  
letterlijk lijn recht tegen over elkaar staan. Waar de relaties eerder goed waren, zie je deze weer 
bekoelen.  Dit  staat  de  cultuuromslag  bij  organisaties  in  de  weg.  We  zien  al  jaren  het  aantal  
hulpvragen stijgen. Men weet gemakkelijker de weg naar de hulpverlening te vinden en ook voor vrij  
eenvoudige hulpvragen klopt men sneller haar voor professionele hulp. Normaliseren is primair een 
opdracht aan de samenleving zelf. Dit kost tijd. Het Rijk zou iets kunnen betekenen in bewustwording  
richting  inwoners.  Hiernaast  zou  zij  jeugdhulpaanbieders  kunnen  helpen  hun  taken  anders  te 
organiseren. Lokaal denken wij  dat één van de oplossingen hiervoor is het effectiever organiseren 
van de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp. Vanuit daar zal strakker gestuurd moeten worden.  
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Op dit moment zitten we met de Leidse regio volop in de aanbesteding voor de toegang. En beogen  
met een nieuwe duidelijkere opdracht aan de toegang tot jeugdhulp beter te kunnen sturen. 

Wmo
Op het  gebied van de Wmo, zien we op het gebied van begeleiding  (individuele  begeleiding en 
dagbesteding) de afschaling van zwaardere zorg naar een algemene voorziening of uitstroom2. Deze 
beweging maakt onderdeel uit van de opdracht van Incluzio Leiderdorp om 40% van de inwoners uit 
een maatwerkvoorziening over te hevelen. Door bijvoorbeeld groepen de collectieve ondersteuning 
te bieden. Als we meer contractuele ruimte zouden hebben, hebben we meer mogelijkheden op te  
kunnen  experimenteren met aanbieders.  

Hoewel we t.a.v. begeleiding een daling zien in ons klantenbestand zien, nemen sinds 2019 de Wmo-
uitgaven sterk toe. De voornaamste reden hiervoor is het landelijke abonnementstarief. De invoering 
hiervan  heeft ertoe  geleid  dat  de  eigen  bijdrage  van  inwoners  niet  langer  gebaseerd  is  op  het  
inkomen en het aantal voorzieningen, maar voor elke Wmo-cliënt vastgelegd op maximaal € 19,- per  
maand. Dit heeft gevolgen, namelijk: 
- minder inkomsten vanuit de eigen bijdrage; 
- een  zeer  sterke  toename  van  Wmo-aanvragen,  m.n.  ten  aanzien  van  huishoudelijke 

ondersteuning en woningaanpassingen; 
- een sterke inperking van sturingsmogelijkheden om financiële problemen aan te pakken;
- ondermijning  van de transformatiebeweging onder inwoners:  van het zelf  oplossen van een  

beperking al dan niet met behulp van het eigen netwerk, terug naar het idee ‘recht hebben’ op 
een voorziening.

Daarnaast hebben we in Leiderdorp te maken met een oudere bevolking en zien we dat m.n. de 75+-
groep aanspraak doet op de Wmo. De Rijksvisie ‘Langer thuis’ leidt daarmee tevens tot een stijging  
van  aanvragen  en  langere  uitgifte  van  hulpmiddelen  (rolstoelen,  scootmobielen), 
woningaanpassingen, Regiotaxi-vervoer en huishoudelijke  ondersteuning. Met name t.a.v.  oudere 
inwoners  herkennen  wij  het  beeld  dat  het  SCP  schetst,  dat  het  inzetten  op  de  zelf-  of  
samenredzaamheid van inwoners te positief geschetst is ten tijde van de decentralisaties en de inzet  
hierop lang niet altijd mogelijk blijkt. 

Met de Leidse regio (incl. Voorschoten) zetten we ons in 2021 in om een afremming en bijsturing te 
bewerkstellingen  ten  aanzien  van  de  maatwerkvoorzieningen.  Onder  meer  door  inzet  op 
communicatie  en  het  onderzoeken  van  “onorthodoxe  maatregelen”  om  de  gevolgen  van  het 
abonnentstarief af te remmen.3 Tevens beogen we met een nieuwe inkoop van Wmo-voorzieningen 
per 2023 efficiënter en kerngerichter ondersteuning te kunnen leveren door het aantal aanbieders te  
beperken en schepere contracteisen te stellen.

Participatie 
De Participatiewet is in zijn diepste aard geen zorgwet, maar een financieel vangnet als onderdeel  
van het stelsel van sociale voorzieningen. Daaraan dankt hij zijn primaire opdracht om het gebruik 
van de regeling zo veel mogelijk te beperken. In de praktijk hebben gemeenten de meeste invloed op  
het bevorderen van de uitstroom, door middel van gerichte re-integratietrajecten. Leiderdorp werkt 
daartoe  met  name  samen  met  de  gemeente  Leiden,  waarmee  ze  sinds  2007  een  gezamenlijke 

2 Met de overheveling van maatwerk naar een algemene voorziening wordt bedoeld dat een inwoner van ondersteuning door een 

zorgaanbieder overstapt naar ondersteuning door een sociaal werker van Incluzio Leiderdorp. Ondersteuning is zo laagdrempeliger 
(een indicatie is niet nodig), maar ook goedkoper, omdat de bekostiging binnen de opdracht van Incluzio Leiderdorp valt.
3 De Leidse gemeenteraad heeft in november jl. de motie “Onorthodoxe maatregelen voor het WMO-abonnementstarief” 

aangenomen. De portefeuillehouders van de Leidse regiogemeenten hebben aangegeven samen met Leiden te willen optrekken in 
het onderzoeken van deze mogelijkheden. Ook de VNG heeft recent gemeenten opgeroepen om beheersmaatregelen te nemen en 
moedigt hierin proefprocessen aan.
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uitvoeringsorganisatie deelt, en met de gemeenten in de Leidse regio. We maken gebruik van de re-
integratievoorzieningen  in  en  stemmen  het  beleid  af  met  Leiden.  Daarnaast  sluiten  we  aan  bij  
initiatieven en projecten van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland, zoals de harmonisatie van de 
werkgeversdienstverlening, Perspectief op Werk en op dit moment de implementatie van het sociaal  
pakket (coronamaatregelen). We kijken kritisch naar de effectiviteit van instrumenten en steunen (en 
maken gebruik van) nieuwe instrumenten die aansluiten bij  de behoeften van de mensen in een 
uitkeringssituatie. 

Het grootste  knelpunt  zijn  de ontoereikende budgetten vanuit  het  rijk  om alle  mensen die  daar  
behoefte aan hebben een re-integratie- of participatietraject te kunnen bieden.  De gemeente legt  
om die reden al jaren in substantiële mate eigen middelen bij,  maar daar zitten vanzelfsprekend 
grenzen aan (zeker ook in het licht van de grote tekorten bij Jeugdhulp en Wmo). We moeten dus  
keuzes  maken,  waarbij  we  voorrang  geven  aan  mensen  met  een  arbeidshandicap,  jongeren  en 
statushouders. Dat gaat ten koste van de andere doelgroepen. In het geactualiseerde beleidsplan  
Participatiewet  hebben we binnen  de  beperkte  mogelijkheden die  we  als  gemeente  hebben de 
constateringen van het SCP zo veel mogelijk meegenomen. 
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