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Te nemen besluit
1. Kennisnemen van de Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2021.
2. Instemmen om de volgende projecten waar kosten aan verbonden zijn vanaf 2023 op te
nemen als onderdeel van ons regulier beleid:
•
Knooppunt Mantelzorg (€65.000)
•
Platform Vrijwilligers (€27.500)
•
Tool 'check waar je recht op hebt' (€ 3.500)
3. De middelen die hiervoor op jaarbasis nodig zijn (€ 96.000) bekostigen vanaf 2023 vanuit het
programma 'Zorg voor wie dat nodig heeft' en daarmee opnemen in de structurele begroting.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
De verantwoordingsrapportage Sociaal Domein wordt nu voor het vierde jaar opgeleverd. In
deze verantwoordingsrapportage geven we zoals gebruikelijk inzicht in het jaarlijks zorggebruik
en de financiën binnen het sociaal domein. Vorig jaar is het uitvoeringsprogramma Samen
Denken, Samen Doen in de verantwoordingsrapportage geëvalueerd. In deze
verantwoordingsrapportage evalueren we de resterende projecten; namelijk de projecten die
vorig jaar tijdelijk zijn verlengd. Op basis van die evaluatie stellen we voor om voor de projecten
waar kosten aan verbonden zijn, deze op te nemen als onderdeel van het regulier beleid. In dit
raadsvoorstel stellen wij u voor kennis te nemen van de verantwoordingsrapportage 2021 en in
te stemmen met de voortgang van deze resterende projecten uit het uitvoeringsprogramma.
Argumentatie
1.1 De verantwoordingsrapportage wordt jaarlijks met uw raad gedeeld.
Met de verantwoordingsrapportage brengen we in beeld waar we staan in de uitvoering en het
beleid in het sociaal domein. In voorgaande jaren werd de verantwoordingsrapportage met de
raad gedeeld en besproken.
2.1 Een aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma willen we structureel inzetten.
Omdat van een aantal projecten wordt voorgesteld deze structureel te borgen, wordt deze dit
keer ter besluitvorming voorgelegd.
2.2 De voorgestelde projecten zijn van meerwaarde in onze gemeente.
In de verantwoordingsrapportage wordt jaarlijks gekeken wat de bijdrage is van de resterende
projecten op ons zorglandschap en kwaliteit van ondersteuning van onze inwoners. Dat wordt
gedaan door de voortgang kwalitatief en zo mogelijk kwantitatief te monitoren aan de hand van
de beleidsindicatoren en evaluaties op projectniveau. In de verantwoordingsrapportage worden
hierover ook de conclusies gedeeld. Van de bovengenoemde projecten (mantelzorg,
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vrijwilligerswerk en de tool 'check waar je recht op hebt'') zien we dat deze van grote
meerwaarde zijn binnen onze gemeente (zie voor uitgebreide toelichting de
verantwoordingsrapportage en de bijbehorende bijlagen).
2.3 De inzet en daarmee ondersteuning van mantelzorgers is onmisbaar in onze gemeente.
De rol van mantelzorgers is onmisbaar in de maatschappij. Door de taken die zij vervullen
dragen ze bij aan de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. Uitval van mantelzorgers leidt al snel
tot hoge maatschappelijke kosten. Het blijft dan ook van belang om mantelzorgers te
ondersteunen in het langer en beter kunnen volhouden van hun zorgtaken. Om te voorkomen
dat mantelzorg een onderbelicht thema wordt, stellen wij voor om te blijven werken met de
mantelzorgcoaches en daarnaast de rol van kwartiermaker te vervangen door een
netwerkcoördinator. De netwerkcoördinator stimuleert, motiveert en faciliteert de
mantelzorgcoaches om hun rol op te pakken. Daarnaast zien wij deze persoon als initiatiefnemer
om de mantelzorgondersteuning in gemeente Berkelland te verbeteren, met in de komende
periode specifieke aandacht voor de toegang tot mantelzorgregelingen.
2.4 We blijven vrijwilligers en vrijwilligersinitiatieven ondersteunen en verbinden.
Vrijwilligerswerk heeft een maatschappelijke waarde: voor de vrijwilliger, de ontvanger van
vrijwilligerswerk maar ook voor de leefbaarheid in de kernen. Zoals uit de evaluatie in de
verantwoordingsrapportage blijkt, willen we een aantal aspecten uit het Platform Vrijwilligers
behouden en versterken. Voor genoemde onderdelen zien wij een rol weggelegd voor de zelfde
netwerkcoördinator.
2.4 De tool 'Check waar je recht op hebt' verbetert de toegang tot de regelingen.
De gemeente Berkelland kent meerdere regelingen die onze inwoners kunnen aanvragen en
ertoe leiden dat volwassenen en kinderen mee kunnen doen aan de samenleving. Hierbij valt te
denken aan de minimaregelingen en bijzondere bijstand. Met behulp van enkele vragen kan
inzicht worden geboden of een inwoner mogelijkerwijs in aanmerking komt voor onze bestaande
regelingen. De tool is erop gericht dat de inwoner zelf contact opneemt wanneer hij volgens de
tool in aanmerking komt voor één van de regelingen. De tool staat steevast in de top 10 meest
bezochte pagina’s van de Berkellandwijzer. Over 2021 hebben ruim 550 inwoners deze tool
gebruikt.
2.5 Van de pilot dorpskamers is het nu nog niet mogelijk de meerwaarde vast te stellen.
Mede door corona is er op de inzet van dorpskamers vertraging opgelopen. Dit project is na de
zomer 2021 gestart en de dorpskamers zijn nog geen jaar open. Daarom is het bij dit project nu
nog niet mogelijk om de afweging te maken deze structureel in te bedden in ons beleid.
Daarnaast is het zo dat mede door deze vertraging, er ruimte is binnen het
uitvoeringsprogramma om de dorpskamers nog een half jaar te financieren vanuit de middelen
die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. In het najaar 2022 wordt de inzet van de dorpskamers
geëvalueerd en eventueel meegenomen in de begroting 2023.
3.1 Binnen het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ zijn middelen gereserveerd voor de
continuering van een aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma.
Eén van de uitgangspunten van ons beleid is inzet op preventie. Daarom is er voor gekozen om,
ook in deze financieel onzekere tijd, hier op te blijven investeren. Daartoe is er ruimte
beschikbaar binnen het programma Zorg voor wie dat nodig heeft.
Kanttekeningen en risico’s
De projecten die wij voorstellen zijn preventief van aard. Dit betekent dat we investeren in
preventie zonder dat altijd zichtbaar is wat het maatschappelijke effect is. Om die reden blijven
we ons beleid en de daarbij behorende beleidsindicatoren monitoren in de jaarlijkse
verantwoordingsrapportage.
Financiën
Binnen het sociaal domein was één van de stuurmaatregelen uit 2019 dat de financiële ruimte in
het programma is ingezet ten behoeve van de taakstelling. In totaal is €912.000 van deze
zogenoemde 'vrijval' ingezet voor de taakstelling. Zoals in de eerdere
verantwoordingsrapportages beschreven, is daarnaast een gedeelte van de middelen uit het
programma 'Zorg voor wie dat nodig heeft', gereserveerd voor de continuering van projecten uit

het uitvoeringsprogramma. Deze middelen, € 191.000, zijn gereserveerd onder de noemer
algemene voorzieningen. Hiervan is na de borging van de projecten van vorig jaar een bedrag
van €96.000 beschikbaar.
Voor de projecten die we willen voortzetten zijn op jaarbasis vanaf 2023 de volgende middelen
noodzakelijk (totaal € 96.000):
·
Mantelzorg: € 65.000
·
Vrijwilligers: € 27.500
·
Tool check waar je recht op hebt: € 3.500
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
N.v.t.
Communicatie
Elk jaar maakt Berkelland een verantwoordingsrapportage sociaal domein. Deze rapportage is
een actuele stand van zaken van het programma 'Zorg voor wie dat nodig heeft'. Naast een
overzicht van de financiën en het zorgverbruik binnen de gemeente Berkelland wordt in deze
verantwoordingsrapportage ook een aantal projecten geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie
en de maatschappelijke effecten stellen wij voor om een aantal projecten uit dit
uitvoeringsprogramma een vaste plek te geven in ons regulier beleid.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Het Beleidskader 'Samen Denken, Samen Doen' en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is
in 2018 tot stand gebracht via een intensief participatief proces met inwoners, maatschappelijke
partners, gemeenteraadsleden en cliëntenraden. De gemeenteraad heeft het beleidskader toen
vastgesteld.
Planning en evaluatie
De verantwoordingsrapportage wordt jaarlijks gemaakt. Hierin vindt naast een overzicht van de
financiën en het zorgverbruik een inhoudelijke evaluatie plaats op basis van de maatschappelijke
effecten die we nastreven met het programma 'Zorg voor wie dat nodig heeft'.
Alternatieven
Het is mogelijk om de voorgestelde projecten niet te continueren.
In dat geval worden de voorgestelde middelen ingezet voor de taakstelling binnen het sociaal
domein. We vinden dit niet wenselijk, omdat we de meerwaarde inzien van borging van de
uitgevoerde projecten. De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers zijn een taak van de
gemeente. Als we deze projecten niet continueren, dan zullen we deze ondersteuning toch op
een andere manier moeten invullen.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.
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