Korte terugblik informatieronde 11 juni 2018
Interventies sociaal domein
Op 16 maart 2018 vond er tijdens een extra belegd raadsplein een spoeddebat plaats over
de ontstane tekorten in het sociaal domein.
Het vorige college heeft vervolgens een analyse uitgevoerd naar de oorzaken van de
tekorten en op basis hiervan een interventieplan opgesteld.
In dit interventieplan worden verschillende scenario´s beschreven. Door het vorige college is
gekozen voor het scenario ´optimaliseren´, waarbij de focus ligt op het beter beheersen en
sturen.
Daarnaast is de verdere uitwerking van het scenario ´hervormen´ overgedragen aan het
nieuwe college. In dit scenario worden stevige aanpassingen gedaan in de leidende
uitgangspunten in het sociaal domein. Voor deze informatieronde is aan instellingen en
betrokkenen gevraagd wat zij vinden van het interventieplan.
In een korte pitch gaan de volgende mensen hierop in:
- Dhr. Hofstra op persoonlijke titel
- Mw. Lange namens de Participatieraad
- Dhr. Jansen namens PEC United
- Mw. Swart namens MEE IJsseloevers
- Mw. Journee namens RIBW Overijssel
- Dhr. Hijink op persoonlijke titel
- Mw. Van der Sar op persoonlijke titel.
Vervolgens zijn raadsleden met bovenstaande en nog een aantal andere mensen in gesprek
gegaan om nadere informatie te vergaren over hoe gedacht wordt over de voorgestelde
maatregelen uit het Interventieplan.
Na afloop van deze gesprekken vraagt de voorzitter of de raadsleden voldoende informatie
hebben vergaard om op 25 juni het debat over het Interventieplan te kunnen aan gaan. Dat
blijkt het geval te zijn.
Namens het college blikt wethouder Sloots nog even kort terug op de bijeenkomst en
benadrukt dat het college bij deze optimalisatie maar ook bij de komende hervorming uit
gaat van kwalitatief goede en betaalbare zorg. De hervorming wil het college graag samen
met de stad doen. Betaalbare zorg betekent binnen het bestaande budget. Over wat onder
het bestaande budget verstaan wordt zal de wethouder de raad via een memo nader
informeren.
Vanuit de raad wordt het college nog gevraagd de raad tijdig te betrekken bij het proces van
optimaliseren naar hervormen.
De voorzitter bedankt tenslotte alle meesprekers voor hun inbreng en verwijst naar het debat
over het Interventieplan, dat zal plaatsvinden op maandag 25 juni a.s.

