


Perspectief…
• … conform de Perspectievennota 2019

• … binnen het Sociaal Domein Tynaarlo

• … op nu: stand van zaken implementatieproces maatregelenpakket



Perspectief conform de Perspectievennota 2019

Maatregelen Effect maatregelen
2020 2021 2022 % vh totaal

Indicaties (wmo en jeugd) 675.000                   335.000         165.000         175.000         19,0%
Inkoop (wmo en jeugd) 1.400.000                645.000         645.000         110.000         39,5%
WPDA 350.000                   275.000         75.000           9,9%
Bedrijfsvoering 450.000                   150.000         150.000         150.000         12,7%
Overig 670.000                   120.000         550.000         18,9%

Totaal 3.545.000                1.525.000      1.585.000      435.000         100,0%

% vh totaal 43,0% 44,7% 12,3% 100,0%

Te realiseren in jaar



Perspectief binnen het Sociaal Domein Tynaarlo

1. Transformatie

2. Financieel



Waarom?

Hoe?

Wat?

Sociaal domein Tynaarlo

Slagkracht en eigenaarschap 
stimuleren, en daar waar 

nodig samen met de 
gemeente Tynaarlo!

Transformatie sociaal domein:

Pakket van 23 maatregelen 
in 5 thema’s met beoogde 
besparing van 3,5 miljoen in 
2020 tot en met 2022

Veranderen binnen het sociaal 
domein Tynaarlo om

de visie op dienstverlening 
waar te kunnen blijven maken. 

tot een duurzaam financieel 
perspectief te komen, en

Perspectievennota 2019

In 2020 bedraagt de 
besparing circa 5% van het 

Wmo, Jeugd- en 
Participatiewet





Bijzonderheden maatregelenpakket
• Kaders, sturing, werkwijze (cultuur) en samenwerking benoemd als 

kwalitatieve verbeteringen.

• Geraamde besparingen zijn met een bandbreedte opgesteld met een 
enkele maatregel met een cijfermatige onderbouwing is opgesteld.

• Van een aantal maatregelen blijkt de haalbaarheid na toetsing niet 
(volledig) mogelijk.

• Uit analyses en haalbaarheidstoetsing (dec’19/jan’20) blijkt:
• Procesverbeteringen zijn mogelijk
• Te realiseren besparingen nog niet te bepalen wegens gebrek aan cijfers

Kortom:
 Kwalitatieve verbeteringen realiseerbaar
 Kwantitatieve verbeteringen (incl. besparingen) onder voorbehoud



Perspectief op nu
Stand van zaken implementatieproces maatregelenpakket

1. Indicaties (WMO & Jeugd)

2. Inkoop (WMO & Jeugd)

3. WPDA

4. Bedrijfsvoering (Sociale Teams, inrichting Toegang)

5. Overig (afromen welzijnsbudget, woonplaatsbeginsel)



Hoofdonderdeel 1: Indicaties (WMO & Jeugd) 

Oorspronkelijke maatregelen:

geraamd geraamd geraamd geraamd

Indicaties (wmo en jeugd) 2020 2021 2022 Totaal
Jeugd, Praktijkondersteuning bij huisarts € 125.000 € 125.000
Scherp beoordelen bij eigen indicaties € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 100.000
Uniforme werkwijze met heldere kaders € 15.000 € 15.000 € 20.000 € 50.000
Controle op stapeling en toetsing € 10.000 € 15.000 € 25.000
Indicaties door derden binnen wettelijke en contractafspraken € 15.000 € 15.000 € 20.000 € 50.000
Uniforme werkwijze met heldere kaders € 65.000 € 65.000 € 70.000 € 200.000
Minder uitgave woonvoorzieningen € 50.000 € 50.000
Aanbieden van collectieve voorziening op gebied van dagbesteding € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 75.000

Totaal € 335.000 € 165.000 € 175.000 € 675.000



Inzet praktijkondersteuning bij huisarts
 Groei aantal deelnemende huisartsenpraktijken

 Start extra POH-capaciteit in 2e kwartaal 2020

Betere onderbouwing verwachte besparing over 2020 (begin Q3)

Verbeterd proces inzet praktijkondersteuning is uitgewerkt

Netto verwachte besparing van een half miljoen euro in 2020 
(na aftrek investering van € 175.000 t.b.v. budgetneutraliteit)

Bij uitbreiding capaciteit POH en deelnemende huisartsenpraktijken is 
hogere besparing realistisch en realiseerbaar



Indiceren, kaders, uniforme werkwijze

Basis op orde: verbeterde processen Jeugd en WMO, en in te richten Toegang

Verbeterde werkwijze monitoren: eerder afschalen of stopzetten zorgtrajecten, beperking 
caseload, meer overzicht, minder werkdruk, betere dienstverlening

Door eerdere procesverbeteringen met externe verwijzenden (60% van alle verwijzingen) 
treden geen onnodige stapelingen meer op. 

Proces wordt aangepast ter verbetering van de dienstverlening en interne bedrijfsvoering.

Effectiviteit geleverde zorg i.r.t. budgetbesteding monitoren

 Inzet van contractmanagement verbeteren en in processen borgen

Aanvullende kans: inwoners met WLZ-indicatie uit de WMO richting WLZ te bewegen. PvA 
wordt in uitvoering gebracht.

Scherp beoordelen bij eigen indicaties

Uniforme werkwijze met heldere kaders

Controle op stapeling en toetsing

Indicaties door derden binnen wettelijke en contractafspraken

Uniforme werkwijze met heldere kaders



Minder uitgave woonvoorzieningen
- Uitvoerige verkenning van beperken uitgave is gedaan

- Geen weigeringsgronden voor Woningaanpassingen (klein / groot)

- Budgetgebruik woningaanpassingen niet beïnvloedbaar, niet 
voorspelbaar 

- Een moreel appèl doen: op inwoners via campagne, nieuwe website 
Sociaal Domein

- Promoten financieringsmogelijkheden

- Opvolging afspraken met wooncorporaties

- Scherpere kaders in nieuwe WMO-verordening (≠ weigeringsgronden)



Aanbieden van collectieve voorziening op gebied 
van dagbesteding

Inwoners meer gebruik te laten maken van het voorliggende veld

Voorkomen of beperken van geïndiceerde zorgtrajecten 

voorbeeld: start van koffieochtend voor inwoners met 
lichtdementerende partners

Contact met zorgverzekeraars m.b.t. 'Positieve gezondheid', en dit 
meer aandacht te geven onder inwoners middels campagne

Nieuwe website sociaal domein om inwoners beter te informeren, 
ook over de sociale kaart



Perspectief op nu
Stand van zaken implementatieproces maatregelenpakket

1. Indicaties (WMO & Jeugd)

2. Inkoop (WMO & Jeugd)

3. WPDA

4. Bedrijfsvoering (Sociale Teams, inrichting Toegang)

5. Overig (afromen welzijnsbudget, woonplaatsbeginsel)



Hoofdonderdeel 2: Inkoop
Oorspronkelijke maatregelen:

geraamd geraamd geraamd geraamd

Inkoop (wmo en jeugd) 2020 2021 2022 Totaal
Differentiëren tussen interventieniveaus in de dagbesteding. € 50.000 € 50.000 € 100.000
Scherp beoordelen bij eigen indicaties € 300.000 € 300.000 € 600.000
Meer kortdurende indicaties afspreken € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 150.000
Eerder afschalen van indicaties en borgen afspraken met € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 100.000
Alleen declareren periode daadwerkelijke zorg € 15.000 € 15.000 € 20.000 € 50.000
Aantal aanbieders beperken van > 200 naar ca 20 € 0
Gedifferentieerde inkoopstrategie. Bepalen inkoopstrategie bij € 200.000 € 200.000 € 400.000

Totaal € 645.000 € 645.000 € 110.000 € 1.400.000



Inkoop (WMO & Jeugd)

Dubbelingen in maatregelen en irrelevante maatregelen

Regionale aanbestedingstraject heeft vertraging opgelopen

Prijzen meer onder druk gekomen

Prijzen nu deels bekend, kans op aanvullende besparing nog mogelijk door differentiatie in tarieven

Implementatie nieuwe contracten gefaseerd vanaf 1 april, 1 juni en n.t.b. (i.p.v. 1 januari 2020)

Start nieuwe contracten leidt tot besparing: peildatum mei: € 113K (’20), aanvullend € 54K (’21)

NB. Een bijstelling naar beneden met komst aanvullende contracten is reëel.

Verbeteren positie en rol van contractmanagement

Inkoop (wmo en jeugd)
Differentiëren tussen interventieniveaus in de dagbesteding. Passend tarief tussen 5 en 6 opnemen

Scherp beoordelen bij eigen indicaties

Meer kortdurende indicaties afspreken

Eerder afschalen van indicaties en borgen afspraken met aanbieders hoger naar lager interventieniveau

Alleen declareren periode daadwerkelijke zorg

Aantal aanbieders beperken van > 200 naar ca 20

Gedifferentieerde inkoopstrategie. Bepalen inkoopstrategie bij huishoudelijke hulp.

Nieuwe contracten



Perspectief op nu
Stand van zaken implementatieproces maatregelenpakket

1. Indicaties (WMO & Jeugd)

2. Inkoop (WMO & Jeugd)

3. WPDA

4. Bedrijfsvoering (Sociale Teams, inrichting Toegang)

5. Overig (afromen welzijnsbudget, woonplaatsbeginsel)



Hoofdonderdeel 3: WPDA 

Oorspronkelijke maatregelen:

geraamd geraamd geraamd geraamd

WPDA 2020 2021 2022 Totaal
Afname in kosten WPDA door afname in aantal uitkeringen. Als € 75.000 € 75.000
Kosten WPDA stabiliseren. Tegengaan ontwikkeling hogere kosten € 150.000 € 150.000
Re-integratie: vacatures gaan voor trajecten € 50.000 € 50.000
Dubbelingen met werkzaamheden in voorliggend veld eruit halen € 0 € 75.000 € 75.000

Totaal € 275.000 € 75.000 € 0 € 350.000



WPDA

Geen bestuurlijk akkoord (DB-AB, juli19) tot stand gekomen, waardoor opdracht aan directeur 
WPDA ontbrak, dus oorspronkelijke maatregelen zijn van tafel.

Verkenning van andere besparingsmogelijkheden na bestuurlijke opdracht met betrokken 
gemeenten en WPDA in dec ‘20 gestart

Nieuwe maatregelen niet eerder dan 2021 realiseerbaar

DB-besluit (maart ‘20) leidt besparing van € 80k in 2021

Mogelijke besparingen in het minimabeleid (€ 250 - 740K) zullen bestuurlijk nog worden verkend

Hoogte positief structurele voordeel per 2020 door terugkeer taak Beheer Openbare Ruimte 
wordt onderzocht.

WPDA
Afname in kosten WPDA door afname in aantal uitkeringen. Als taakstelling op te leggen

Kosten WPDA stabiliseren. Tegengaan ontwikkeling hogere kosten

BOR terug naar gemeenten
Re-integratie: vacatures gaan voor trajecten

Dubbelingen met werkzaamheden in voorliggend veld eruit halen

Bezuinigingen 2021 e.v.



Perspectief op nu
Stand van zaken implementatieproces maatregelenpakket

1. Indicaties (WMO & Jeugd)

2. Inkoop (WMO & Jeugd)

3. WPDA

4. Bedrijfsvoering (Sociale Teams, inrichting Toegang)

5. Overig (afromen welzijnsbudget, woonplaatsbeginsel)



Hoofdonderdeel 4: Bedrijfsvoering
Oorspronkelijke maatregelen:

geraamd geraamd geraamd geraamd

Bedrijfsvoering 2020 2021 2022 Totaal
Inrichting van de sociale teams en daarbij de medewerkers in eigen € 150.000 € 150.000
Op maat inrichten van sociale teams, passende expertise per team. € 150.000 € 150.000 € 300.000

Totaal € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 450.000



Bedrijfsvoering (Sociale Teams, inrichting 
Toegang)
1. Processen WMO en Jeugd met verbeteringen uitlijnen 

2. Verbinding van de in te richten Toegang op WMO- en Jeugd-proces
Streven is per 1 juli de processen WMO, Jeugd en inrichting Toegang in een 60%-versie op papier 

te hebben

2e helft 2020 benutten voor optimaliseren van deze versie tot een 100% versie (incl. organisatie, 
besturing en informatiestromen)

3. Akkoord MT m.b.t. in eigen organisatie opnemen van vitale functies 
((school)maatschappelijk werk, casemanagement jeugd en aanpak 
huiselijk geweld). Voordeel € 66K (‘20), € 200K (‘21)

4. Start m.b.t. inkopen welzijnsdiensten op korte termijn

5. Ontwikkeling nieuwe website sociaal domein



Perspectief op nu
Stand van zaken implementatieproces maatregelenpakket

1. Indicaties (WMO & Jeugd)

2. Inkoop (WMO & Jeugd)

3. WPDA

4. Bedrijfsvoering (Sociale Teams, inrichting Toegang)

5. Overig (afromen welzijnsbudget, woonplaatsbeginsel)



Hoofdonderdeel 5: Overig
Oorspronkelijke maatregelen:

geraamd geraamd geraamd geraamd

Overig 2020 2021 2022 Totaal
Woonplaatsbeginsel, wettelijke regeling die per 2021 verandert € 550.000 € 550.000
Niet benutte budgetten welzijnsbudgetten afgelopen jaren afromen € 120.000 € 120.000

Totaal € 120.000 € 550.000 € 0 € 670.000



Overig: welzijnsbudget, woonplaatsbeginsel

Woonplaatsbeginsel: 

Uitstel invoering Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel tot 1 januari 2022

Wetswijziging heeft gevolgen voor de hoogte van de budgetten die gemeenten ontvangen 
voor voogdij en 18+, maar de concrete effecten zijn nog niet bekend

Wet heeft gevolgen voor de financiering van de jeugdzorg voor jongeren uit Tynaarlo die 
buiten deze gemeente zorg ontvangen, en voor jongeren met een woonplaats niet-zijnde 
Tynaarlo die zorg binnen Tynaarlo ontvangen. 

Met de huidige inzichten werd een besparing verwacht. Met de indicatie n.a.v. VNG tool 
wordt een verhoging van de kosten verwacht. Nader onderzoek tot 1 juli 2021.

Aanpak afroming welzijnsbudget afgerond: max. voordeel € 73.349

Overig
Woonplaatsbeginsel, wettelijke regeling die per 2021 verandert

Niet benutte budgetten welzijnsbudgetten afgelopen jaren afromen

Nieuwkomers



Overig: welzijnsbudget, woonplaatsbeginsel

Nieuwkomers (i.k.v. wet inburgering)

Plan van aanpak is opgesteld

Samen met 2 andere gemeenten plan uitvoeren

Met gerichte aandacht nieuwkomers eerder en duurzamer te laten 
participeren, bij voorkeur door te werken 

De verwachte besparing naar verwachting € 130.701 per jaar

In zijn totaliteit bedraagt de verwachte besparing vanaf 2021 tot en met 
2029 € 853.103, waar per jaar een deel van deze besparing gerealiseerd zal 
worden (o.b.v. de huidige cliëntenaantallen Nieuwkomers). 

Overig
Woonplaatsbeginsel, wettelijke regeling die per 2021 verandert

Niet benutte budgetten welzijnsbudgetten afgelopen jaren afromen

Nieuwkomers



Resumerend…



Actualisatie jaarschijven o.b.v. 
huidige realisatie

Besparing 2020: gerealiseerd € 73.349 + verwacht € 854.228 = €  927.577

Besparing 2021: gerealiseerd € 80.612 + verwacht € 1.125.785 = € 1.206.397

Besparing 2022: gerealiseerd € 0 + verwacht € 130.761 = € 130.761

Totale besparing 2020 + 2021 + 2022 (gerealiseerd + verwacht) = € 2.264.735 

Realisatie n.a.v. genomen MT/Directie en/of collegebesluit. Verwacht vergt borging van veranderingen en nemen van besluiten.

Maatregelen (totaal)

geraamd gerealiseerd verwacht geraamd gerealiseerd verwacht geraamd gerealiseerd verwacht geraamd
gerealiseerd
& verwacht

2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 Totaal Totaal
Indicaties (wmo en jeugd) € 335.000 € 0 € 675.000 € 165.000 € 0 € 0 € 175.000 € 0 € 0 € 675.000 675.000       
Inkoop (wmo en jeugd) € 645.000 € 0 € 112.887 € 645.000 € 0 € 53.887 € 110.000 € 0 € 0 € 1.400.000 166.775       
WPDA € 275.000 € 0 € 0 € 75.000 € 80.612 € 740.000 € 0 € 0 € 0 € 350.000 820.612       
Bedrijfsvoering € 150.000 € 0 € 66.340 € 150.000 € 0 € 201.137 € 150.000 € 0 € 0 € 450.000 267.477       
Overig € 120.000 € 73.349 € 0 € 550.000 € 0 € 130.761 € 0 € 0 € 130.761 € 670.000 334.871       

Totaal € 1.525.000 € 73.349 € 854.228 € 1.585.000 € 80.612 € 1.125.785 € 435.000 € 0 € 130.761 € 3.545.000 € 2.264.735

Financiële resultaat & jaar realisatie



Borgen van de verbeteringen en 
besparingen
Ingezette verbeteringen en verwachte besparingen vergen:

Sturing & focus

Besluitvorming

Monitoring

Duurzame borging

Continu blijven verbeteren (o.b.v. resultaten bijsturen, uitvoeren, monitoren, 
etc.)

Van bestuur, directie, management en medewerkers, tezamen met externe 
partijen. 



Dank!
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