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Sociaal domein en Rondom Wijchen 2.0
Motie van de fracties van D66 Wijchen en CDA Wijchen
Eerste indiener motie: Kees van Galen
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 26 september 2019.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat
1.
2.
3.

4.
5.

Toen de transities plaatsvonden en de Wmo-nieuw en de
Jeugdzorg overgingen naar de gemeenten niemand de reikwijdte daarvan ten volle kon vaststellen;
Het Rijk bij de overdracht gekort heeft op de middelen en dat
tot op heden niet ten volle heeft gecompenseerd;
Wijchen als een van de eerste gemeenten in Nederland overging tot een systeem van populatiegebonden bekostiging en
daartoe overeenkomsten sloot met de coöperatie Rondom Wijchen;
Er bij de start van Rondom Wijchen nog veel onzekerheden waren en zaken uitgewerkt moesten worden;
De vraag naar ondersteuning en zorg de afgelopen jaren is gestegen en verwacht wordt dat deze zal blijven stijgen.

Overwegende dat,
1.

2.
3.

Er bij de start van Rondom Wijchen en de herschikkingen bij de
Sociale Wijkteams en de Toegangspoort door het college ten
aanzien van de zorg- en hulpverlening in het kader van de Wmo
en de Jeugdwet verwachtingen zijn gewekt om:
a. de samenwerking tussen de verschillende aanbieders te
versterken,
b. de bureaucratie te verminderen en
c. de gemeentelijke kosten voor zorg- en hulpverlening beter
te kunnen beheersen;
Er sprake is van grote kostenoverschrijdingen;
De gemeentelijke administratie kennelijk, ook gezien de correc-

2

4.
5.

tie op de bedrijfsvoeringskosten, nog altijd niet harmonieert en
aansluit op die van Rondom Wijchen;
Er ten behoeve van analyse en sturing nog onvoldoende sprake
is van synchronisatie van data.
Ook de landelijke cijfers van het CBS vooralsnog onvoldoende
licht werpen over de oorzaken van de forse uitzetting van de
kosten.

Roept het college van B&W op om:
1.

De raad een omvattende notitie aan te bieden over de huidige
stand van zaken in het Sociaal domein en Rondom Wijchen,
met daarin:
a. Een terugblik over de start van Rondom Wijchen met een
heldere analyse van wat er daarbij goed en niet goed is gegaan;
b. De lessen die daaruit zijn getrokken en de wijzigingen die
zijn doorgevoerd;
c. De fricties en uitdagingen die er momenteel nog zijn in de
aansturing, bedrijfsvoering, tijdige financiële verantwoording en data-analyses.
d. Een bijgesteld beeld wat de Raad naar het inzicht van het
huidige college nu en in de komende jaren mag verwachten
van de inrichting van het Sociaal domein en Rondom Wijchen;
e. Waar daarin de onzekerheden en uitdagingen zitten;
f. Wat de beheersmaatregelen zijn als de rijksbijdragen onvoldoende blijken, dan wel hoe veel het college verwacht
hierin als gemeente te moeten investeren.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van
D66 Wijchen, Kees van Galen
CDA, Karin Hoogteijling

