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Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van actualiteitsvragen van de WD-fractie voor de raad van 26 april
zegde portefeuillehouder Binnendijk toe u nader te informeren over de Taskforce
sociaalDomein (hierna:TSD). ln deze brief geven wijaan wat u na de zomer kunt
verwachten. we gaan in op de opdracht van de TSD, de gekozen insteek, de doelen
en de planning.

De vraag over de extra incidentele rijksmiddelen voorJeugdhulp is meegenomen in
onze brief van L juni over de laatste ontwikkelingen op dat terrein. De gemeenten in
Holland Rijnland werken nauw samen om de jeugdhulp verder te transformeren, de
kwaliteit te waarborgen en de kosten beheersbaar te houden. ondanks onze
inspanningen de afgelopen jaren zíen we dat de druk op de financiën van het
jeugdhulpstelsel ook in onze regio nog steeds groot is. ln deze brief zullen wij híer
verder niet op ingaan.

Aonleiding
Het tekort op de wmo, waarover we u in oktober 202o aan de vooravond van de
behandeling van de begroting informeerden, vormt de directe aanleiding voor het
instellen van de TSD. Deze ontwikkeling laat zien dat het tijdig signaleren van en
waar mogelijk anticiperen op ontwikkelingen met een grote financiële impact van
groot belang is. Niet alleen om realistisch te kunnen begroten, maar ook om grip te
houden op de inhoudelijke keuzes binnen het sociaaldomein.

Afbakening opdracht
Doordat het sociaal domein een weids terrein beslaat, hebben we ervoor gekozen
ons te beperken tot de drie decentralisaties uit 2015. Dat heeft niet alleen te maken
met de grote bedragen die omgaan in de wmo, de Jeugdhulp en werk & lnkomen,
maar ook doordat de afgelopen jaren de tekorten zich vooral op eerstgenoemde
twee beleidsvelden lieten zien. Waar echter sprake is van relevante verbindingen
met andere domeinen zullen we die natuurlijk meenemen en benoemen.
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Vooropgesteld, de TSD is geen panacee voor alle knelpunten die we signaleren en

ervaren. Vooruitlopend op de uitkomsten van de analyse kunnen we reeds nu

zeggen dat de ruimte en invloed die gemeenten hebben om lokaal of regionaal te

sturen op gewenste resultaten en financiën beperkter zijn dan we allen misschien

graag zouden zien. Soms zijn we meer een uitvoeringsloket dan een meedenkende

en meebepalende medeoverheid. Voorts constateren we dat veel ontwikkelingen

die van invloed zijn op het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein buiten

de directe invloedssfeer van de gemeente liggen.

lnsteek en doelen

l-let is zonder meer helder dat het Rijk voor een belangrijk deel verantwoordelijk en

veroorzaker is van de penibele financiële situatie op het sociaal domein' Het is een

combinatie van te hoge verwachtingen, wensdenken en bezuinigingen bij zowel het

huidige demissionaire als het voorgaande kabinet die leidt tot oplopende tekorten

bij het merendeel van de gemeenten. Dat gezegd hebbende ontslaat het ons niet

van de verantwoordelijkheid binnen de beperkingen de ondersteuning zo effectief

en kostenbewust mogelijk in te zetten en eventuele verspilling tegen te gaan.

Waar de directe aanleiding een financiële is, kiezen we binnen de TSD nadrukkelijk

voor een inhoudelijke insteek. lmmers, niet de financiên of eventuele daaruit

voortvloeiende bezuinigingen zijn leidend, maar de inhoudelijke afwegingen en

keuzes die daar idealiter aan voorafgaan. Om die onderbouwd te kunnen maken, is

het noodzakelijk dat we inzicht hebben in de relevante feiten, cijfers en trends. Het

(blijvend) bieden van dit inzicht zien we dan ook als de kern van de opdracht van de

TSD. We laten zien hoe complex het domein is en hoe diverse beleidsvelden elkaar

raken. We bevestigen of ontkrachten veronderstelde relaties en schetsen een beeld

van de voornaamste knelpunten. En niet in de laatste plaats, we laten zien dat we

niet stilzitten, maar op alle terreinen, vaak in samenwerking met de gemeenten in

de Leidse regio of breder, de nodige initiatieven nemen of al hebben genomen.

Kortom, het document dat de TSD oplevert, is geen bezuinigingsdocument, maar

een inhoudelijk document dat u kunt gebruiken om uw visie te herijken en nadere

keuzes te maken en onderbouwen. Vanzelfsprekend kunt u het document tevens

benutten bij het opstellen van uw programma voor de gemeenteraadsverkiezingen

van L6 maart 2022.Daarnaast zullen wij u eind dit jaar informeren over de

uitkomsten van de evaluatie van de Sociale Agenda Leiderdorp, Doelen voor het

sociaal domein 2077-2027. Deze evaluatie voeren we in de tweede helft van dit jaar

uit.

Plonning
De resultaten van de TSD zullen we aanbieden voor een klankbordgesprek tijdens

het Politiek Forum van 1"3 september. Voorafgaand benutten we op 30 augustus de

informatieavond om, in aanwezigheid van de inhoudelijke beleidsambtenaren, de
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constateringen en ontwikkelingen nader toe te lichten en uw vragen te
beantwoorden.

Hoogachtend,
burgemeester en

H. Romeijn
secretaris

L.M. Driessen-Jansen
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