
adviesraadsociaal domeinWOUDENBERG

Aan de griffie van de Gemeente WoudenbergT.a.v. College B & W en alle gemeenteraadsleden
Woudenberg, 17 juni 2021
Betreft: 2107 : betreffende het visitatierapport van de VNG

Geacht College en geachte gemeenteraadsleden ,

.

.

.

Op 16 juni is de Adviesraad Sociaal Domein bijeengeweest . Gebleken is dat bij alle ledenvan de ASD bezorgdheid heerst over een aantal zaken die in het visitatierapport van de VNGworden genoemd . Zie onderstaand :Tijdens de bestuurlijke en ambtelijke intake is het probleem geduid van het ontbreken
van een inhoudelijk afwegingkader en een gebrek aan beheersbaarheid envoorspelbaarheid van de kosten in het sociaal domein .
De inhoud van de visie van Woudenberg op het sociaal domein heeft tot gevolg dathet voor de gemeente lastig wordt om keuzes te maken door het ontbreken vanprioritering.Het Beleidskader Sociaal Domein bevat een financieel kader waarin schaarste wordt
geagendeerd . De geformuleerde doelstellingen geven deze schaarste niet weer .Onduidelijk is het daardoor in hoeverre financiële aspecten meewegen in demaken keuzes .
Door de afhankelijke positie in de regio ervaart de gemeente beperktesturingsmogelijkheden , wanneer het gaat over inzicht in cijfers ervaart de gemeenteeen groot gebrek aan grip .
De administratie is ondergebracht bij de gemeente Amersfoort, tweemaal per jaarontvangt de gemeente inzicht in de financiële prognoses van het sociaal domein . Ditis niet tijdig genoeg om op tijd te kunnen bijsturen . Ook ontvangt de gemeenteprognoses die niet altijd accuraat zijn en kan de gemeente die cijfers slechts beperktduiden .
Hoewel de gemeente een idee heeft van de wijze waarop deze prognoses zijnopgebouwd vragen de berekeningen om cijfers waar Woudenberg zelf niet overbeschikt. De prognoses en realiteit liggen soms ver uit elkaar . Verschillen hiertussenworden tussentijds niet opgemerkt.In hoofdstuk vier doet de visitatiecommissie van de VNG een aantal aanbevelingen . Hieroverheeft de ASD de volgende vragen :
Wat is er door de gemeente c.q. de politiek gedaan met de aanbevelingen ?
Op welke manier worden de aanbevelingen meegenomen /verwerkt in debezuinigingsvoorstellen van de bezuinigingsdialoog ?Wordt er ook contact opgenomen met de genoemde gemeenten Krimpen aan denIJssel , ' s -Hertogenbosch en Oldambt om ideeën op te doen en praktijken uit tewisselen ?

.



Graag ontvangen wij van u een inhoudelijke reactie .

Met vriendeliike aroet, namens de Adviesraad Sociaal Domein

1. Val VIICL ,voorzitter


