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Reactie college op QuickScan sociaaldomein 'Zorgen over zorg
Leiderdorp' va n de Rekenkamercommissie

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met uw brief 23 apriljl. gaf u ons de gelegenheid advies uit te brengen over de
resultaten van de Quickscan sociaal domein 'zorgen over zorg Leiderdorp, van de
Rekenkamercommissie. waarvoor dank. wij hebben met veel interesse
kennisgenomen van de QuickScan. Hierbij ontvangt u de schriftelijke reactie van ons
college.
Wij zijn content te lezen dat deze QuickScan een helder beeld schetst van de situatie
rondom het sociaal domein in Leiderdorp. Zoals het rapport reeds aangeeft waren
we ten tijden van het onderzoek (en op dit moment nog steeds) volop bezig met de
doorontwikkeling binnen het sociaal domeín. om deze reden is de inhoud van de
QuickScan voor ons als gemeente geen nieuwe informatie, maar een bevestiging dat
er stappen nodig zijn om het sociaal domein zowel financieel als inhoudelíjk
beheersbaarte maken. Zoals de begeleidende brief van de Rekenkamercommissie al
aangaf betreft de Quickscan een overzicht van de stand van zaken en een sworanalyse over het sociaal domein. Dit geeft ons inzicht voor beleidsontwikkeling. De
Quickscan is opgebouwd uit vier onderdelen Jeugdhurp, wmo, wonen en werk en
lnkomen. Wij zullen per onderdeel reageren
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Jeugdhulp
Wij herkennen de zorgen rondom de financiën van het jeugdhulp domein. Dit is één
van de reden dat we het project doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio hebben
opgestart. Sinds de QuickScan hebben we in de Leidse regio stappen gezet. De visie
'samen sterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)' is op 7 oktober 2019 vastgesteld
gevolgd door 'Het kader voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp,
op27 januari2020 en het'Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio,op 2
maart 2O2O. Op 12 mei heeft het college het inkoopplan jeugdhulp vastgesteld, dit is
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een gezamenlijke productie van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. Het
inkoopplan is reeds in uw bezit. Zoals u inmiddels heeft vernomen loopt de
aanbested!ngsp!'oceclttre voo!" de toegang tot jeugdhulp vertraging op door de
coronamaatregelen. Wel gaan we met de coóperatie JGT het gesprek aan om zo snel
als mogelijk een aantal hervormingen te doen om de instroom in de jeugdhulp te
verlagen. Uiteraard zullen wij u hierover informeren. Hiernaast bent u onlangs
geïnformeerd over de stand van zaken rondom het project van de
pra ktij konde rste u ner je ugdh

u

lp.

Het onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJl) heeft ons begin 2019 inzicht
gegeven in de aard en omvang van het jeugdhulpgebruik in Leiderdorp. Wij hebben
er destijds voor gekozen om geen aanvullend onderzoek te doen gezien de
ontwikkelingen binnen de beleidsvorming. Echter door het gebruik van het
berichtenverkeer kunnen we steeds meer inzicht krijgen in het jeugdhulp gebruik.
De TWO jeugdhulp kan hier ook steeds meer duiding aangegeven. Met de
informatie van het NJI en de TWO, de kennis van jeugdhulpaanbieders, JGT,
voorveld, cliënten, huisartsen, onderwijs en ervaringen elders in het land geven we
vorm aan de doorontwikkeling van de jeugdhulp'

Wmo
Wij zien de financiële implicaties van de invoering van het abonnementstarief door
het Rijk, zoals in het rapport van de Rekenkamer wordt genoemd. Ondanks onze
beperkte sturingsmogelijkheden trachten wij om, bijvoorbeeld door het
aanscherpen van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, de toestroom
op huishoudelijke ondersteuning enigszins af te remmen. Ook zien wij ten aanzien
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van de begeleiding van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening
heeft omgezet en zich dit jaar inzet om nog eens 20 procent over te hevelen'
Eén punt uit het rapport willen we nuanceren. ln het rapport wordt aangegeven dat
er door aanzuigende werking van het abonnementstarief, wachtlijsten zijn ontstaan
bij aanbieders van huishoudelijke ondersteuning (HO). Op dit moment geven
inderdaad enkele van de achttien gecontracteerde HO-aanbieders aan dat zij op dit
moment geen nieuwe klanten kunnen plaatsen. Bij de meeste partijen is echter
gelukkig geen sprake van wachtlijsten. ln de praktijk betekent dit daarom
dat HO vrijwel altijd direct na het ontvangen van de indicatie kan starten. ln het
geval dat een inwoner een voorkeur uitspreekt voor een specifieke aanbieder en
deze aanbieder heeft een wachtlijst, dan wordt de inwoner de keuze voorgelegd om
te wachten tot er een plek vrij komt of om HO van een andere aanbieder te
ontvangen. Vrijwel altijd maakt de inwoner van deze laatste optie gebruik. ln de
praktijk staan inwoners hierdoor zelden op wachtlijsten'

Wonen
De druk op de woningbouw is ook in Leiderdorp merkbaar. Het lukt ons toch om
onze woningbouwopgave te realiseren. Zie het Rekenkameronderzoek
Woningbouwopgave Leiden en Leiderdorp (dd.26 september 2019). De doorstroom
die hiermee wordt gerealiseerd biedt mogelijkheden voor ouderen en bijzondere
doelgroepen. De maatschappelijke opgave van de decentralisatie van Beschermd
Wonen en de maatschappelijke opvang wordt in de Leidse regio door gemeenten
gezamenlijk opgepakt. De Leidse regio heeft inmiddels de opgave kwantitatief
gedefinieerd. Aan een kwalitatieve definiëring wordt nog uitgewerkt, zodat de
woonopgave gekoppeld kan worden aan een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld
jongeren, economisch daklozen, e.d.). Ondanks dat de rijksmiddelen voor deze
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opgaven zijn uitgesteld, gaan de wij door met decentralisatie binnen de Leidse regio
Voor de komende jaren kunnen we nog gebruik maken van een tijdelijk
innovatiebudget Maatschappelijk zorg die we in Holland Rijnland met elkaar
hebben.

Werk en lnkomen
We herkennen ons in de meeste conclusies uit het rapport. Echter, één punt uit het
rapport willen we nuanceren. ln het rapport wordt gesteld dat gemeente Leiden
door het eerder aanpassen van het minimabeleid ons hinder gaf bij het opstellen
van eigen nieuw Leiderdorps minimabeleid. Het feit dat gemeente Leiden het
minimabeleid eerder en eigenstandig heeft aangepast heeft niet voor
hinder bij onze beleidsontwikkeling gezorgd. Wel is het door ons als onwenselijk
ervaren dat er bij de beleidsontwikkeling niet gezamenlijk is opgetrokken. Gezien de
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en lnkomen van Leiden en Leiderdorp
streven we naar zoveel mogelijk uniformiteit binnen de uitvoering van regelingen.
Dit maakt de uitvoering makkelijker, maar bovenal voorkomt het verwarring
bij inwoners die gebruik maken van ondersteuning. Voor wat betreft de uitvoering
van minimaondersteuning is er nu geen sprake meer van uniformiteit.
Heeft u nog vragen?
Wij vertrouwen erop u naar behoren te hebben geïnformeerd. lndien u nog vragen
heeft kunt u contact opnemen met Judith Lek beleidsmedewerker jeugdhulp. Zij is
bereikbaar via telefoonnummer 06 - 46809407 of via email j.lek@leiderdorp.nl.
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