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De Eindnotitie inzicht in het sociaal domein: cijfers, trends, ontwikkelingen, analyses is de eerste stap 
in een proces waar nog meerdere stappen op zullen volgen. De diverse analyses in de eindnotitie 
onderschrijven de wens en noodzaak om op termijn bredere kaders en richtlijnen te formuleren, om 
domein-overstijgende keuzes te kunnen maken en prioriteiten te stellen. Antwoorden op vragen die 
voortkomen uit incidenten, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in het beleid van het 
rijk worden hieraan getoetst. We kiezen nadrukkelijk voor een inhoudelijke lijn, simpelweg omdat die 
leidend is voor het beantwoorden van financiële vragen. 

Om u op afstand te ondersteunen, is in de presentatie op de informatiebijeenkomst van 30 augustus 
een aantal vragen en dilemma’s aan u voorgelegd. U kunt deze gebruiken om uw mening te vormen 
en uit te wisselen en de discussie hierover met elkaar te voeren. 

Dilemma’s

I. Zetten we vooral in op de verdere implementatie van de transformatie (overeenkomstig de 

in 2014 ingezette lijn)  of  ligt  de  focus op continue interventies,  het ad hoc  reageren op 

incidenten (zoals overschrijdingen, toename vraag naar ondersteuning, bezuinigingen en het  

uitvoering geven aan nieuwe taken).

II. De transformatie leidt tot meer maatwerk, gelijkwaardiger relaties en efficiëntie, maar lijkt 

niet het ultieme antwoord op de financiële tekorten binnen het sociaal domein. Hoe gaan we  

daarmee om? Moeten tekorten op een subdomein per se binnen dit subdomein of binnen 

het bredere sociaal domein of de gemeentebegroting worden opgevangen of gaan we steeds  

meer  bezuinigen  en  mag  dit  ook  als  dit  ten  koste  gaat  van  de  kwaliteit  of  de  

toegankelijkheid? Hoeveel ruimte hebben we als lokaal bestuur en welke kaders zijn hard en 

welke fluïde? 

III. Mag de ondersteuning aan een groep inwoners ten koste gaan van de ondersteuning op een  

ander terrein van een andere groep inwoners? Is dit ook acceptabel als de eerste groep een  

relatief goed inkomen heeft en de tweede groep een laag inkomen? Hoe kunnen we hierop  

sturen  als  inkomenspolitiek  door  gemeenten  niet  is  toegestaan  (uitzonderingen 

daargelaten)? (noot: Wmo-abonnementstarief versus W&I minimabeleid)

Vragen

1. Waar zijn we van als lokale overheid en waar zijn we niet van? Anders gezegd: wat is de rol  

van de lokale overheid?

a. Wanneer we stellen dat iedereen mee moet kunnen doen – kern van de visie op het 

sociaal domein – wat bedoelen we dan met ‘iedereen’?

b. Welke inwoners willen we bedienen, op welke wijze en op welk (kwaliteits)niveau?

c. Welke  ondergrens vinden we nog  acceptabel  (denk  aan:  vormen van ondersteuning, 

welke groepen, welke kwaliteit)?

d. Beleid  wordt  vaak  ingezet  op  het  behalen  van  een  resultaat  bijv.  gericht  op 

zelfstandigheid  en  tijdelijk.  Er  zijn  steeds  meer  inwoners  die  altijd  een  vorm  van 

ondersteuning  nodig  zullen  hebben.  Hoe  gaan  we  daarmee  om?  Vraagt  dit  andere 

kaders? 



2. Is het denkbaar om op een andere plek de tekorten binnen het sociaal domein op te vangen?  

Zo ja, welke kaders of richtlijnen kunt u dan meegeven? (zie ook dilemma II)  


