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Grondslag raadsbesluit

:

De gemeenteraad moet in de gelegenheid worden gesteld
haar zienswijze in te dienen op de begroting (Wgr. Art 35
tid 3

Voorgesteld besluit:

1'

In te stemmen met de eerste en tweede begrotingswijziging ZO21 GR plusTeam,
waarmee de begroting wordt verhoogd met een budget van in totaal € B9,4OB
naar € 621.368.

2. In te stemmen

met het beschikbaar stellen van een budget van € 30.000 voor een
mediation traject tussen het cMD waalre en het ph.isTeam.

3'
4'

Het bestuur van het PlusTeam te informeren middels bijgevoegde zienswijze.
De kosten onder punt 1 ten laste te brengen van onvoorzien en de kosten
onder
punt 2 te dekken uit de reserve Sociaal domein.

Voorstelnr. 2027-38

pag.

L

Datum vergadering:

I

juni 2O2t

Onderwerp
Begrotingswijziging 2021 PlusTeam en kosten mediation.

Voorstel

1.

In te stemmen met de eerste en tweede begrotingswijziging 2021 GR PlusTeam,
waarmee de begroting wordt verhoogd met een budget van in totaal € 89.408
naar € 621.368.

2.

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 30.000 voor een
mediation traject tussen het CMD Waalre en het PlusTêam.

3. Het bestuur van het PlusTeam te informeren middels bijgevoegde zienswijze,
4. De kosten onder punt 1- ten laste te brengen van onvoorzien en de kosten onder
punt 2 te dekken uit de reserve Sociaal domein.

Inleiding
Radar Advies heeft een maatschappelijke business case uitgevoerd naar het PlusTeam

In het rapport van Radar Advies staan 2 mogelijke scenario's (blz 64, bijlage 2).

1.
2.

Het beheersen van de werkdruk binnen de huidige GR.
Het opheffen van de GR om per gemeente afzonderlijk verder te gaan.

Inmiddels hebben we op basis van de zorgqn geuit door uw gemeenteraad en inwoners
gekozen voor scenario 1. Dit is ook waar het rapport van Radar Advies voor pleit, hierbij
doen zij 4 aanbevelingen:
- Herijk de visie op het PlusTeam
- Breng de samenwerkingsissues breder in kaart
- Zet een werkgroep op
- Breng de maatschappelijke kosten-baten van het CMD in kaart
Om de werkdruk binnen de GR PlusTeam beheersbaar te houden, heeft het Algemeen
Bestuur besloten, in lijn met het rapport van Radar Advies, de caseload te verlagen naar
23 per fte en daarnaast om de staffunctie uit te breiden met 0.8 fte.
De extra kosten in de eerste begrotingswijziging komen voort uit het scenario
'ontvlechting GR PlusTeam per 1januari2022', waarbij voor Waalre de kosten van het
verlagen van de caseload op 50o/o zijn gezet. De tweede begrotingswijziging is gebaseerd
op een gezamenlijke voortzetting van het PlusTeam (waarbij Waalre volledig meebetaald
aan het verlagen van de caseload) en het actuele personeelsbestand.

Daarnaast achten we een budget van € 30.000 noodzakelijk om een mediation traject te
bekostigen om de samenwerkingsproblemen tussen het CMD Waalre en het PlusTeam op
te lossen.
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Beoogd resultaat
Een goed en gezond functionerend PlusTêam dat goed samenwerkt met het CMD Waalre
en zo van meerwaarde is voor de kwetsbare gezinnen in de gemeente Waalre.

Argumenten

1.1'

Dit is een uítwerking van de uitkomsten van de maatschappetijke business case
van Radar Advies.
De extra middelen

zijn nodig om de werkdruk binnen het PlusTeam te verlagen.
Uit de maatschappelijke business case van Radar Advíes komt de meerwaarde van
het PlusTeam duidelijk naar voren. Op dit moment kunnen zij echter hun rol
onvoldoende pakken en hun expertise onvoldoende inzetten vanwege de hoge
werkdruk. Dit is een ongewenste situatie vandaar dat er een voorstel uitgewerkt is
om de caseload te verlagen en daarnaast uitbreiding voor een staffunctie (voor
0,8 fte) te organiseren.
2.1

Met het inzetten van medíation tussen het CMD Waalre en het plusTeam geven we
gevolg aan de aanbevelingen van het DOCK 4 rapport (evaluatie plusTeam) en het
rapport van Radar AdvÍes.
Het oplossen van de problemen in de samenwerking vereist een onafhankelijke
partij, deskundig op het gebied van zorg.

Kanttekeningen

1.1'

Er is geen rekenÍng gehouden met deze kosten op de meerjarenbegroting, dit
betekent dat de kosten ten laste komen van de post onvoorzien.
Op het moment voert het PlusTeam casusregie uit. Met het verlagen van de
caseload komt er meer ruimte voor PlusTeam medewerkers om zelf meer zorg te
verlenen' We verwachten hiermee een deel van de extra kosten te kunnen
besparen op de uitgaven aan individuele voorzieningen jeugdhulp en
maatwerkvoorzieningen wmo, ciit moet zich gaan uitwÍjzen.

Kosten en dekking
De eerste en tweede begrotingswijziging 2027 van de GR PlusTeam leiden tot extra
kosten van in totaal € 89.408. (ophoging van het bedrag van € 531.960 op de begroting
van de gemeente Waalre naar € 62L.368, post eerstelijnsloket Wmo en Jeugd).

we vragen om een bedrag van € 30.000 t.b.v. het mediation traject
Met deze kosten is geen rekening gehouden in de begroting 202L De extra kosten van
de eerste en tweede begrotingswijziging 202Ivan de GR PlusTeam komen ten laste van
onvoorzien, vanaf 2022 worden deze kosten structureel opgenomen in de begroting
2022. Mediation komt ten laste van de reserve Sociaal domein.
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Duurzaamheid
n.v.t.

Burgerparticipatie
De Participatieraad Sociaal DomeÍn Waalre wordt geïnformeerd over dit besluit

Inclusieve

sa men

leving

n.v.t.

Communicatie
Dit besluit wordt afgestemd met het PlusTeam en de gemeente Geldrop-Mierlo
__J_-l-__
Á.ernDoogscnaP

bij het PlusTeam is te hoog. Er is daarom een verlaging van de
per
caseload
medewerker noodzakelijk. Om dit te bewerkstelligen stemmen we in
met de aangepaste begroting van het PlusTeam 202I. Daarnaast zijn er
samenwerkingsproblemen ontstaan tussen het PlusTeam en het CMD Waalre. We
hebben daarom budget beschikbaar gesteld voor een mediation traject.
De werkdruk

Vervolgprocedure en planning
Aansluitend op dit raadsvoorstel ontvangt u nog het raadsvoorstel voor de jaarrekening
2020 (oordeelsvormende raadsvergadering 1 juni) en een voorstel mbt de begroting van
de GR PlusTeam 2022 e.v. (oordeelsvormende vergadering 1 juni, 22 juni
besluitvormend),

Bijlagen onderdeel van het voorstel

-

Eerste begrotingswijziging GR PlusTeam
Tweede begrotingswijziging GR PlusTeam

Bijlagen ter informatie
n.v.t.
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