AMENDEMENT op voorgesteld besluit “Kadernota 2021 – 2024”

De tekst van besluitpunt 44 wordt in zijn geheel vervangen door:

-

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk juni 2020 een concreet voorstel tegemoet te zien voor
de in de begroting 2020 besloten bezuinigingen op Wmo en welzijnswerk.
Voor wat betreft aanvullende structurele bezuinigingen:
o Het belang van de sociale basisinfrastructuur inclusief sociale wijkteams in de
wijken te onderkennen, bijvoorbeeld voor het bieden van slimme passende
lokale voorzieningen waarmee dure individuele zorg kan worden voorkomen;
o Niet verder te willen bezuinigen op het uitvoeringsniveau (taken) van die
sociale basisinfrastructuur in de wijken;
o Wel open te staan voor eventuele kostenbesparende en/of
resultaatverbeterende aanpassingen omtrent:
De manier waarop het welzijnswerk is georganiseerd (middels aan- en
uitbesteden, middels subsidieverstrekking aan één organisatie,
middels subsidieverstrekking aan verscheidene organisaties, of binnen
de gemeentelijke organisatie);
Duidelijker formulering van opdrachten en doelen richting
subsidieontvangers;
Andere werkwijzen die effectiever tot resultaat kunnen leiden,
bijvoorbeeld meer faciliteren en minder overnemen;
Wegnemen van bureaucratische belemmeringen, dubbele
controlestructuren en andere zaken waarmee inwoners niet geholpen
zijn.

Ondertekening:

Van der Herberg

De Wilde

TOELICHTING
Een belangrijke gedachte achter de “transformatie” van het sociaal domein is dat de lokale
overheid beter in staat is om slimme collectieve oplossingen te bieden waarmee het aantal
specialistische (individuele, kostbare) oplossingen beperkt kan worden. In Lelystad doen we
dit op het niveau van de wijk, en de sociale wijkteams zijn daarin de centrale speler.
Als deze basisinfrastructuur niet op orde is, zullen zorgverleners (bijvoorbeeld huisartsen)
meer gaan doorverwijzen naar specialistische hulp. Adequate, effectieve en toegankelijke
welzijnsvoorzieningen in de wijken zijn daarom van groot belang voor het kunnen beperken
van kosten. Het college lijkt dit ook te onderkennen: “Het normaliseren en inzetten op een
sterke basis is een belangrijk uitgangspunt in de Aanpak Sociaal Domein 2021.” 1 Ook is de
beschikbaarheid van deze basisvoorzieningen juist een argument om te kunnen bezuinigen
op specialistische hulp: “Er kan in voorkomende gevallen veel vaker verwezen worden naar
de ouders, het eigen netwerk, vrijwilligerswerk, welzijn, onderwijshulp of andere vormen van
algemene voorzieningen.”2
Indieners vinden het daarom ongewenst om vanuit een bezuinigingsinsteek naar het
welzijnswerk te gaan kijken. Dat betekent uitdrukkelijk niet dat verdere besparingen
uitgesloten zijn. Verdere besparingen zijn welkom! Maar het vertrekpunt daarvoor moet zijn
dat we mensen beter, effectiever, eenvoudiger en lokaler willen helpen, en niet beginnen bij
een bezuinigingsdoel en “terugbrengen naar kernactiviteiten”3.
Merk op dat voorgaande slaat op wat er in de kadernota bij besluitpunt 44 staat. Dit staat
los van de bezuinigingen waar de raad in november 2019 al toe besloot. Voor die reeds
besloten bezuinigingen moet nu heel snel een concreet voorstel komen.
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Zie beantwoording technische vragen nr 182.
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