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MEMO 
   Doc.nr. : INT17.2068 

datum : 19 september 2017 
Zaaknr

. 
  

aan : Gemeenteraad 

van : Wethouder Pierik namens het College 

betreft : 
Inzicht in de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en 
de Participatiewet 

   

 

Geachte gemeenteraad van Brummen, 
 
Het College biedt u hierbij een tweetal documenten aan: 

1. Inzicht in de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en 
Participatiewet 

2. Financieel meer jaren beeld sociaal domein. 
 
Het College verzoekt de Raad: 

1. Haar opinie kenbaar te maken over de inhoud van het document “Inzicht in de 
uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de 
Participatiewet”; 

2. Haar opinie kenbaar te maken over de voorgenomen acties/inspanningen van het 
College; 

3. Haar opinie kenbaar te maken over het voorstel van het College om prioritering aan 
de brengen in de programmadoelen om op deze wijze de transformatie te gaan 
realiseren binnen de budgetten en een financieel sluitend meer jaren perspectief. 

 
Toelichting 
De gemeente Brummen heeft in de voorbereiding op de 3 decentralisaties de keuze 
gemaakt om de voorbereiding op en de inrichting van de uitvoering van de 3 
decentralisaties programmatisch vorm te geven met een Programma Samen Goed Voor 
Elkaar (SGVE). 
Voor het Programma SGVE is een programmaplan gemaakt waarin de programmadoelen 
zijn bepaald en ook de structuur van het programma is vastgelegd. 
 
De Raad van de gemeente Brummen heeft in 2014 in een aantal beleidsnota’s de kaders 
voor de inrichting en uitvoering van de 3D’s (Jeugdwet, Wet maatschappelijke 
ondersteuning en Participatiewet) vastgesteld. 
 
Op 01 januari 2015 is de uitvoering van de nieuwe taken in Brummen gestart en via 
maandelijkse voortgangsberichten in de Raadsvergadering is de Raad van Brummen 
geïnformeerd over de uitvoering in Brummen door het College. 
 
Na 2 ½ jaar was de wens van het College om de Raad een evaluatie van de beleidskaders 
(Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet) aan te bieden. 
Ook was de wens van het College om de Raad te rapporteren over de voortgang van de 
uitvoering van het “strategisch plan algemene voorzieningen in de gemeente Brummen”. 
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Op basis van de eerste monitorgegevens is gewerkt aan een analyse van deze data.  
Ook is er aanvullende informatie verzameld zoals bijvoorbeeld gegevens uit cliënt 
ervaringsonderzoeken en zijn de ervaringen van de consulenten van het Team voor Elkaar 
in de uitvoering van het beleid in beeld gebracht.  
We hebben geconstateerd dat de huidig beschikbare gegevens nog geen compleet en 
eenduidig beeld geven van de uitvoering van de 3D taken.  
Dit betekent dat wij u nu een indicatie van de stand van zaken in de uitvoering van de 3D 
taken kunnen aanbieden. 
Voor een evaluatie van de door u vastgestelde beleidskaders is er meer en nader onderzoek 
nodig. Ook voor conclusies op de vraag hoe de transformatie te gaan realiseren en welke 
acties/inspanningen nodig zijn om de transformatie te gaan realiseren is ook meer 
onderzoek nodig.  
 
Het financieel meer jaren beeld sociaal domein laat dalende Rijksbudgetten 3D zien vanaf 
2015 en geeft nu een beeld dat we vanaf 2017 jaarlijks een tekort hebben in de uitvoering 
van de 3D taken. De reserves zijn voor de komende jaren voldoende om deze tekorten te 
dekken maar na een paar jaar niet meer verantwoord en strijdig met het beleid van de 
gemeente Brummen. 
 
Een aantal acties/inspanningen uit het “strategisch plan algemene voorzieningen in de 
gemeente Brummen” zijn gerealiseerd op bijvoorbeeld het gebied van ontmoeting en 
dagbesteding in de vorm van pilots. Een aantal andere acties/inspanningen zijn niet in 
uitvoering gebracht omdat er eerst meer duidelijkheid en inzicht nodig is op de vraag wat 
er nu daadwerkelijk nodig is om de transformatie in Brummen te gaan realiseren binnen 
een financieel sluitend meer jaren perspectief.  
 
Het College biedt de Raad via deze memo het document “Inzicht in de uitvoering van de 
Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet” aan. 
Met dit document wil het College de Raad inzicht geven in de uitvoering van de 3D over de 
periode 01.01.2015 – 01.09.2017. 
De kanttekening bij dit document is dat de data die nu beschikbaar is, niet op alle punten 
een duidelijk beeld geeft van de uitvoering.  
Om straks wel een duidelijk beeld te krijgen is er meer en nader onderzoek die in het 
document in hoofdstuk 3 zijn beschreven.  
Belangrijk hierbij is dat de gemeente Brummen beschikt over een goede monitor sociaal 
domein. Hier zal door het College grote prioriteit aan worden gegeven. 
 
Omdat we in Brummen programmatisch werken vanuit programmadoelen binnen het 
sociaal domein is op basis van deze programmadoelen beschreven “waar staan we”. 
Zoals eerder in de memo aangegeven zijn er acties en inspanningen nodig om meer en 
beter inzicht te krijgen in de uitvoering. Dit inzicht moet helpen om een antwoord gaan 
geven op de vraag “hoe kunnen we in de gemeente Brummen de transformatie effectief 
vormgeven binnen de beschikbare budgetten en met een financieel sluitend meer jaren 
perspectief”. 
Om die reden is nu ook afgezien van een investeringsagenda. 
Mocht het nader onderzoek alsnog aanleiding geven om nu toch investeringen te gaan 
doen, die niet gefinancierd kunnen worden binnen de reguliere middelen binnen sociaal 
domein, maar waarvoor een substantieel extra beroep op de 3D reserve nodig is, dan zal 
het College de Raad hiervan op de hoogte stellen. 
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Vervolgproces 
 

1. Het College wil graag tijdens de bespreking in de Raad de opinie vernemen van de 
Raad van Brummen (zie verzoek aan de Raad). 

2. Na bespreking van deze tussenrapportage in de Raad en kennis genomen hebbende 
van de opinie van de Raad, zal het College de nadere onderzoeken gaat starten om 
meer en beter inzicht te krijgen in de uitvoering. Deze onderzoeken zijn rond de 
jaarwisseling 2017 – 2018 afgerond; 

3. In januari 2018 zal het College de Raad een definitieve rapportage uitvoering 
aanbieden aan de Raad waarbij het College laat zien wat gedaan is met de 
aanbeveling en adviezen die vanuit de Raad in oktober 2017 zijn aangedragen, 
rapporteren over het nader onderzoek wat gedaan en inzichtelijk maken welke 
nieuwe acties en inspanningen voorzien zijn in 2018 inclusief prioritering in de 
programmadoelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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