Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Midden-Delfland, 13 mei 2016
Ons kenmerk : A026_12-5-2016
Uw kenmerk : 2016-11604 / 16Z.002230
Onderwerp
: gevraagd advies Lokaal Inkoopplan Jeugd 2017 en Inkoopkader WMO 2017
Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 5 april 2016, waarin u het Lokaal Inkoopplan Jeugd en het
Inkoopkader WMO 2017 aan de Adviesraad Sociaal Domein voorlegt voor het geven van een
advies, komt de Adviesraad Sociaal Domein tot de hieronder vermelde bevindingen en
adviezen.
Algemeen
De Adviesraad is allereerst uw College bijzonder erkentelijk voor de verkregen toelichting door
beleidsmedewerkers aan een delegatie vanuit de Adviesraad op beide documenten tijdens
een speciale bijeenkomst gehouden op 28 april jl.
Lokaal inkoopplan Jeugd
De Adviesraad onderschrijft het inkoopprogramma voor 2017 gebaseerd op het Regionaal
Inkoopkader Jeugdhulp met een duidelijke fine-tuning aan de hand van de realisatie van de
begroting van 2015.
Alhoewel 2015 een overgangsjaar is, vraagt de Adviesraad zich af, of de gerealiseerde
onderbesteding van de ingekochte Jeugdhulp in dat jaar ook het gevolg kan zijn van een
zekere mate van onbekendheid met de mogelijkheden van het totale zorgaanbod zowel bij de
zorgvragers als bij de deelnemers van het in dat jaar opgerichte Maatschappelijk Team.
De Adviesraad apprecieert de lokale aanpak met betrekking tot de inzet op preventie en de
afstemming met onderwijs, huisartsen, werk en sport etc.
Verheugd is de Adviesraad ook over het nieuwe beleid betreffende de specifieke aandacht
voor de “18 jaar min naar 18 jaar plus”-problematiek.
De Adviesraad waardeert in ieder geval uw initiatief om het begrotingsoverschot 2015 op
Jeugdhulp te reserveren in een speciale Reserve Sociaal Domein, zodat deze geldmiddelen
beschikbaar blijven voor belanghebbenden/cliënten Jeugdhulp.
De Adviesraad heeft tot op heden geen signalen uit de praktijk ontvangen voor het inkopen
van meer of minder jeugdhulp in het bijzonder voor ambulante begeleiding of specialistische
jeugdhulp.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College ook in het lopende jaar 2016 te monitoren, of er enerzijds
al sprake is van een mogelijke onderschrijding van het gebruik van Jeugdhulp en anderzijds
welke oorzaken aan een eventueel optredende onderschrijding ten grondslag liggen.
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Inkoopkader WMO
De Adviesraad onderschrijft de verdere implementatie en doorontwikkeling van het
regisseursmodel met de daarbij behorende uitgangspunten én het streven naar een meer
resultaatgerichte inkoop.
Ook de intentie om de Code Verantwoord Marktgedrag te ondertekenen om ook na 2016 een
eerlijke prijs voor huishoudelijk hulp te contracteren wordt zeer op prijs gesteld.
De Adviesraad waardeert de keuze van uw College om huishoudelijke hulp als
maatwerkvoorziening te handhaven. Dit geldt ook voor de laagdrempelige basisvoorziening
hulp bij het huishouden als opvolger van de huishoudelijk hulptoelage (HHT), waarop
mantelzorgers en inwoners met een tijdelijke hulpvraag een beroep kunnen doen.
Vooral de focus op het behalen van resultaten bij hulp bij het huishouden door aanbieder én
cliënt in plaats van het sturen op uren wordt zeer geapprecieerd.
Net zoals al bij het Inkoopplan is opgemerkt, waardeert de Adviesraad uw initiatief om het
begrotingsoverschot 2015 op WMO te reserveren in een speciale Reserve Sociaal Domein,
zodat deze geldmiddelen beschikbaar blijven voor belanghebbenden/cliënten WMO.
De Adviesraad kan zich ook vinden in de verlenging van de resultatenovereenkomsten met
aanbieders van Begeleiding en Beschermd Wonen met inachtneming van het nog op te
stellen regionaal beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.
Ondanks het ontbreken van de financiële kaders in paragraaf 4 ziet de Adviesraad het
Inkoopkader WMO ook als één van de bouwstenen voor het nog op te stellen nieuwe 3 D
Beleidsplan.
Advies
De Adviesraad adviseert uw College het beroep op maatwerkvoorzieningen WMO in 2016 te
monitoren gelet op de onderschrijding van het gebruik ervan in 2015 en vooral daarbij na te
gaan, waardoor deze eventuele onderschrijding in 2016 is ontstaan.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
Voorzitter
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