Korte terugblik debatronde 18 juni 2018
Interventies sociaal domein
Op 16 maart vond er een spoeddebat plaats over de ontstane tekorten in het sociaal
domein. Hierna heeft het college een analyse uitgevoerd naar de oorzaken en op basis
hiervan een interventieplan opgesteld. Dit plan is op 11 juni in een informatieronde
behandeld, waarbij diverse organisaties en personen aanwezig waren om hun visie op het
plan te geven. In het interventieplan worden diverse scenario’s beschreven. Door het college
wordt gekozen voor het scenario ‘optimaliseren’, waarbij de focus ligt op het beter
beheersen en sturen. Daarnaast wordt de verdere uitwerking van het scenario ‘hervormen’
overgedragen aan het nieuwe college.
De raad wordt met het onderhavige raadsvoorstel gevraagd kennis te nemen van de
optimaliseringsmaatregelen en in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget
ten behoeve van de implementatie van een deel van de maatregelen.
Nagenoeg alle woordvoerders zeggen namens hun fracties zich te kunnen vinden in de
voorgestelde maatregelen. Zij beklemtonen wel dat het uitgangspunt moet blijven dat iedere
Zwollenaar die zorg behoort te krijgen, die hij of zij nodig heeft. Niemand mag door het ijs
zakken, een vangnet moet er dus altijd blijven. Maar daarnaast geldt ook dat de zorg, ook op
termijn, betaalbaar moet blijven. Interventies zijn dus nodig.
Van de zijde van verschillende fracties worden allerlei suggesties gedaan voor toekomstige
hervormingsmaatregelen en wordt het college gevraagd deze mee te nemen in het
vervolgproces. Ook vragen een aantal fracties naar de inzet van het college op het VNGcongres als het gaat om de bijdrage vanuit het Rijk voor het sociaal domein. Dit in relatie tot
het Interbestuurlijk Programma.
Van de zijde van het college wordt geantwoord dat de gedane suggesties over toekomstige
hervormingsmaatregelen meegenomen worden in het vervolgtraject. Over die hervorming
gaat het college in gesprek met zowel cliënten en ervaringsdeskundigen als het veld en ook
de raad wordt daarin betrokken. Zo wordt geprobeerd te komen tot een Zwols model. Na de
zomer volgt hiervoor een uitgewerkte routekaart.
Wat betreft de inzet op het VNG congres, daarover heeft Zwolle in G40 verband vooroverleg
gehad. Inmiddels zijn allerlei moties in elkaar geschoven tot 1 motie. Inzet is dat, afhankelijk
van de uitkomst van een onderzoek van het Rijk, aanvullende financiering voor het sociaal
domein moet worden gevraagd.
Naast de toezegging dat de gedane suggesties worden meegenomen in het vervolgtraject,
worden er van de zijde van het college nog enkele toezeggingen gedaan:
- Nader bezien zal worden of het systeem van aanbestedingen los gelaten kan worden.
- Het effect van de 50 rijksmaatregelen zal steeds worden gedeeld met de raad.
- Er komt een uitgewerkte routekaart voor het hervormingsproces.
- Scrapsessies (voor overbodige regels en administratie) worden meegenomen in het
vervolgproces.
- Op de motie over transparantie zorgkosten zal het college op korte termijn reageren.
- Hoe om te gaan met de outcome criteria in de jeugdzorg, zeker met de reeds afgesproken
criteria, volgt na de zomer bericht naar de raad.
- Over de opdrachtformulering voor de nieuwe overheids bv wordt de gemeenteraad

geïnformeerd via een informatienota of een bijpraatsessie.
- De raad wordt op korte termijn, waarschijnlijk meteen na de zomer, bijgepraat over de zgn
Human Capital Agenda.
- Op de voorgestelde maatregelen wil het college tegenspraak organiseren en daarvoor zal
een extern bureau worden ingezet. Over de uitkomst wordt verslag aan de raad gedaan.
Hierna concludeert de voorzitter dat het voorstel voldoende is besproken en dat het voorstel
door kan naar de besluitvormingsronde van 9 juli a.s.

