Platform Sociaal Domein 5 maart 2020
Bijeenkomstimpressie door Arjan Kampman, wethouder van Enschede

De bijeenkomst van het platform Sociaal Domein op 5
maart is erg goed bezocht. Op twee collega’s na was
iedereen aanwezig. Tevens was Roy de Witte als
gedeputeerde de gehele vergadering aanwezig.
Uiteraard maakten we eerst een rondje langs
verschillende VNG-commissies waarin we als
Overijssel vertegenwoordigd zijn. Onze
vertegenwoordigers gaven ons een aantal zaken terug
op het gebied van financiën, jeugdzorg, bestuur en
veiligheid en specifiek de financiën in het sociaal
domein.
We hebben gesproken over het uitstel van de
herverdeling van het gemeentefonds, de algemene
financiële situatie van gemeenten én dat er bij extra
taken ook voldoende geld hoort. Voor iedereen is
duidelijk dat we hier stevig aan de bal moeten blijven.
Ten aanzien van de jeugdzorg wordt door de VNG geadviseerd om in de regio zelf
afspraken te maken rondom de kwaliteit. Een notitie hierover wordt uitgewerkt. De
enorme tekorten binnen het sociaal domein blijven ons stevig bezig houden. Er is nu
becijferd dat we landelijk 1,2 miljard te kort hebben voor de Jeugdzorg en 400
miljoen voor de WMO. Onze landelijke boodschap is dat er echt substantieel meer
geld bij moet.
Vanuit het IPO is er ook een brandbrief hierover naar het Kabinet gegaan; een
rapportage van Divosa ondersteunt dit. Vanuit gemeente Enschede is er landelijk
naar alle gemeenten een motie gestuurd met een uitgebreide financiële
onderbouwing.
De agenda’s van deze commissies blijven actief gedeeld worden. Laten we er met
zijn allen ook voor zorgen dat onze vertegenwoordigers vanuit Overijssel voldoende
munitie meekrijgen richting de commissies. Het is een kwestie van halen en brengen.
Roy de Witte neemt ons mee in een presentatie over het Programma Sociale
Kwaliteit. Het proces moet er uiteindelijk in uitmonden dat er op 1 juli besluitvorming
plaatsvindt in Provinciale Staten.
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Waar zien we kansrijke coalities en waar kunnen we elkaar als gemeente en
Provincie aanvullen?
Mooi om te zien is dat de gedeputeerde met een open houding breed het gesprek
met alle belanghebbenden aangaat.
In het gesprek dat over het onderwerp ontstond kwamen een aantal zaken voorbij die
als kansrijk werden gezien en waar nadrukkelijk aandacht voor zou moeten zijn:
➢
Het behoud van het ziekenhuis in Oldenzaal.
➢
Vormgeven van de transformatie sociaal domein, hoe hierover in gesprek en
wat kunnen we ervan leren.
➢
Hoe stemmen we de regie af. Via gemeenten of rechtstreeks via lokale partijen.
➢
Intergenerationele armoede.
➢
Gelijke kansen in het leven.
Al met al een mooi gesprek. Blijf de gedeputeerde voorzien vanuit de inhoud. Waar
zie je kansrijke coalities.
Vervolgens kregen we een kijkje in de keuken van een aantal gemeenten die mee
hebben gedaan aan de
visitatie financiële
beheersbaarheid sociaal
domein. Wat zijn de effecten
van alle maatregelen die we
nemen als gemeenten.
Duidelijk geworden is dat
data-gestuurd werken loont.
Goed inzicht in wat er precies
gebeurd is van het grootste
belang. We hebben allemaal
de behoefte om de
transformatieopgave in het
sociaal domein aan te
scherpen.
Opvallend is dat overal dezelfde wetmatigheden opgaan.
➢
Meer werken aan een integrale toegang.
➢
Aan welke knoppen kun je nu echt draaien als gemeente.
➢
Is er voldoende urgentiebesef in de organisatie.
➢
Hoe neem we de aanbieders mee in onze plannen en discussies.
➢
Alleen sleutelen aan de tarieven gaat niet helpen.
➢
Transformatie doelstellingen van de gemeenten zijn vaak niet dezelfde als de
aanbieders.
➢
Regio’s zijn gevormd op historische grondslag en niet op praktische grondslag.
➢
Zoektocht naar minder aanbieders, hoe doe je dat?
➢
Hoe passen we het woonplaats beginsel toe.
Voor iedereen is duidelijk dat de transformatie een enorme opdracht is. Een
zoektocht waarin we vooral ook moeten doen. En van hieruit leren en bijstellen. Een
open houding en je kwetsbaar opstellen is hierbij van het grootste belang. Heel
belangrijk om hierover in Overijssel met elkaar in gesprek te blijven.
Voor nu, kijk naar elkaar om en blijf gezond!
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