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Samenvatting
Tijdens de commissie Burgers van 7 oktober 2019 is de commissie via een presentatie
geïnformeerd over de stand van zaken / ontwikkelingen sociaal domein. Er is toegezegd dat we
ieder half jaar met een korte update komen over de stand van zaken sociaal domein.
Beslispunten
Kennis te nemen van de stand van zaken sociaal domein eind 2019.
Inleiding
Omdat de jaarrekening 2019 pas in de commissie van juni en raad van juli 2020 wordt behandeld,
willen we de commissie en de raad tussentijds informeren.
Wat willen we bereiken
We willen de commissie en raad blijven informeren over de stand van zaken sociaal domein. In
Asten zijn we op zoek naar meer integrale samenhang. We leggen de nadruk op eigen kracht,
preventie en laagdrempelige voorzieningen, waarbij we inzetten op het versterken van het Sociaal
Team in Asten.
Wat gaan we daarvoor doen
Doorontwikkeling Sociaal Team Asten
Het Sociaal Team Asten is de toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners in Asten.
Deze organiseren de zorg en ondersteuning op maat, dicht bij huis; waarbij de focus ligt op eigen
kracht, hulp uit je netwerk of inzet van voorliggende voorzieningen. Denk aan familieleden of
buren, jongerenwerk, dagbesteding in de wijk of schulddienstverlening. Dit noemen we ook wel de
0e lijn. Momenteel zijn we bezig met het in beeld brengen van de hoeveelheid inzet die wordt
gepleegd in de 0e lijn. Hier zullen we het college en de raad over een half jaar, juni 2020,
informeren.

Waar nodig bieden we ambulante hulpverlening of dienstverlening. Dit noemen we de 1 e lijns zorg.
Denk aan begeleiding van een Gezins- en Jongerencoach, gesprekken met een Wmo- consulent of
Participatiecoach. Ook deze inzet willen we in beeld gaan brengen. De 1 e lijns zorg vormt tevens
de toegang tot zorgaanbieders (2e lijnszorg).
Insteek blijft lichte ondersteuning waar het kan, zware ondersteuning waar het moet. We zullen
blijven sturen op inzet voorliggende voorzieningen, casus- en procesregie in het Kernteam en
Casuïstiekoverleg van het Sociaal Team en integrale afstemming tussen het voorliggend veld,
Wmo, Jeugd, Participatie, Leefbaarheid, GGZ in de wijk, Veiligheid en de gemeente Asten. Waar
nodig stemmen we ook af met de dorpsondersteuning, Ruimtelijke Ordening en de
woningcorporaties.
Risico’s
1. De prognoses worden steeds beter, maar fluctueren nog wel. Bij de jaarrekening 2019
worden de definitieve resultaten bekend.
2. Het blijft ook in 2019 een ingewikkelde opgave om binnen de financiële kaders van het Rijk
het Sociaal Domein uit te voeren, ook gezien het feit dat we op een deel van zorgkosten niet
tot nauwelijks invloed of grip hebben. Denk bijvoorbeeld aan de medische verwijsroute of het
gedwongen kader van de jeugd. We trachten wel tot verbeterde samenwerking te komen.
3. Aangezien we door de bezuinigingen van de gemeente Asten aankomend jaar de
professionele organisaties niet indexeren, zullen er keuzes gemaakt worden op personele
inzet in het voorliggend veld van het Sociaal Team. Dit staat haaks op de visie m.b.t.
versterken van de toegang Sociaal Team Asten.
Communicatie
N.v.t.
Wat mag het kosten
Zorgkosten sociaal domein (2e lijnszorg)
In de commissie van 7 oktober 2019 werd een tekort op het sociaal domein aangekondigd van
€ 510.000,=.
Op basis van de 3e kwartaalrapportage 2019 van de Peelgemeenten is het verwachte nadeel iets
lager.
Overzicht financiële stand van zaken:
Zorgkosten

Wmo
Jeugd
BMS
Totaal

Begroting
2019
inc lusief
wijzigingen

2.679.000
3.208.000
438.000
6.325.000

Prognose
Prognose
zorgkosten
zorgkosten
2019
2019
(2e kw 2019) / (3e kw 2019)
presentatie c ie
burgers 7-10
2.787.000
2.909.000
3.615.000
3.487.000
433.000
393.000
6.835.000
6.789.000
-510.000

Verschil t.o.v. begroting

46.000
-464.000

Zorgkosten sociaal domein (2e lijnszorg)
Daarnaast is er een incidenteel voordeel door een eenmalige uitkering compensatieregeling
Voogdij / 18+ van € 120.000,=.
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Uitvoeringskosten
De verwachting is dat de uitvoeringkosten binnen het beschikbare budget blijven.
Conclusie
Dit betekent dat het verwachte nadeel op de zorgkosten sociaal domein in 2019 uitkomt op
€ 344.000,=.
Bij de jaarrekening 2019 worden de definitieve resultaten bekend.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
2019071973 Rapportage zorgkosten Asten 3e kwartaal 2019
2019071972 Rapportage zorgkosten Benchmark Peelgemeenten 3e kwartaal 2019

f.vanhelmond@asten.nl, a.vanhunsel@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Dagtekening:

Onderwerp:
Stand van zaken sociaal domein eind 2019

4 februari 2020

Agendanummer:
20.02.05

De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
3 december 2019 met zaaknummer 2019068265;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 13 januari 2020;
besluit:
kennis te nemen van de stand van zaken sociaal domein eind 2019.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
4 februari 2020.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

