
 
 
Motie 4 

 

Tijd voor een inhoudelijke evaluatie van de drie 

decentralisaties in het sociaal domein! 
 
De raad van Wijdemeren, in vergadering bijeen op 8 november 2018 
 
Constaterende dat: 

- het nu ruim 3 jaar geleden is dat de drie grote decentralisaties in het sociaal domein zijn                                            

gestart;  

- dit voor de gemeenten in Nederland, maar ook voor de inwoners en voor de betrokken                

zorgorganisaties, een enorme klus was en is, zowel inhoudelijk als financieel;    

- hier sprake was van een stelselwijziging van ongekende omvang en snelheid;                   

- dat het sociaal domein momenteel bijna 40% van de gemeentelijke begroting omvat; 

- bij de start van de decentralisaties een aantal uitgangspunten geformuleerd is, dat nu in de 

dagelijkse praktijk is getoetst (zoals meer inzet van eigen kracht, preventie in plaats van curatie,  

van specifieke naar algemene voorzieningen en het werken in wijkteams).  

 

Overwegende dat: 

- er weliswaar digitale enquêtes worden gehouden onder de cliënten en er monitors zijn 

verschenen m.b.t. het sociale domein, maar dat die de raad geen adequaat  beeld geven hoe het 

nu daadwerkelijk gaat in de zorgpraktijk; 

- de kosten voor de jeugdzorg al geruime tijd de baten overschrijden en we daar geen adequate 

oplossing voor hebben. 

 

Is van mening dat: 

- het goed is als we nu, ruim 3 jaar na de invoering, in Wijdemeren een inhoudelijke evaluatie   

houden van de decentralisaties in het sociale domein, mede gebaseerd op de ervaringen van 

onze inwoners; 

- we op basis van de conclusies dan eventueel andere beleidskeuzes kunnen maken en uitwerken.  

 

Verzoekt het college: 

- tot een onderzoeksopzet te komen om de drie decentralisaties in het sociaal domein te 

evalueren en die aan de raad voor te leggen in het tweede kwartaal van 2019; 

- de kosten voor het onderzoek te dekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein.  

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Wijdemeren, 8 november 2018,  

 

De raad voornoemd, 

 

Sandra van Rijkom en Stan Poels,  

fractie  PvdA/GroenLinks Wijdemeren 


