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Gemeente Duiven 
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 6 
6920 AA  DUIVEN 
 
 
Duiven, 12 november 2020 
 
Ons kenmerk: 2020-013/KS/vf 
Uw kenmerk : 
Betreft           : Ongevraagd advies ‘Evaluatie Basisteam Transformatie Sociaal Domein Duiven’ 
 
 
Geacht College, 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven biedt u hierbij een ongevraagd advies aan over de ‘Evaluatie 
Basisteam Transformatie Sociaal Domein Duiven’. 
 
Op 3 november zou er, mede in verband met het grote aantal nieuwe leden van de Raad voor Sociaal 
Domein Duiven, een fysieke bijeenkomst met een presentatie over dit onderwerp plaatsvinden. 
Helaas kon een fysiek bijeenkomst door de coronacrisis niet doorgegaan. Als deze bijeenkomst wel 
doorgegaan was, dan waren waarschijnlijk de vragen die leefden voor een groot deel wel 
beantwoord. 
 
Wij hebben begrepen dat deze evaluatie al op 13 oktober 2020 door het College van burgemeester 
en wethouders behandeld is en voor kennisgeving doorgestuurd aan de gemeenteraad. De 
Dynamische Transformatie Agenda gaat uit van het leveren van zorg daar waar dat nodig is en moet 
zo dicht mogelijk bij de inwoner plaatsvinden. De zorg zal op den duur betaalbaar moeten zijn. Er 
wordt gekeken of innovatieve kleinschalige initiatieven in de praktijk haalbaar zijn of niet. Leidraad is 
daarbij: het samen ontwikkelen, dwarsdenken en verbinden en snel en flexibel handelen. De RvSDD 
is een voorstander van deze manier van werken. 
 
In de notitie over de ‘Evaluatie Basisteam Transformatie Sociaal Domein Duiven’ gaat het 
voornamelijk over processen en procedures. Wij missen in de evaluatie de concrete resultaten en 
effecten op maatschappelijk en financieel gebied ten opzichte van de investeringen. Voor ons is het 
niet duidelijk wat de inspanningen opgeleverd hebben. Ook niet of deze inspanningen geleid hebben 
tot verbetering van de dienstverlening en vermindering van de zorg. We vragen ons af of dit effect 
heeft gehad op de zelfredzaamheid van de inwoners van onze gemeente. Is er voldoende aandacht 
voor de kwetsbaren in onze samenleving en hebben de inspanningen geleid tot vraag en aanbod 
voor laagdrempelige voorzieningen en passende ondersteuning?
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Wij denken dat deze er zeker zullen zijn. Om een goed totaal beeld te krijgen, vragen wij het College 
om in een bijlage de concrete resultaten en effecten te vermelden. Dit zal het project een 
meerwaarde geven en stimulerend werken. 
 
Wij verwijzen het College ook naar ons advies van 15 augustus 2017 over de conceptnotitie 
‘Dynamische Transformatie Agenda’ en uw reactie daarop van 29 augustus 2017. In de evaluatie 
wordt vermeld dat het structureel financieel effect van de besparing € 172.800,- is. De Raad voor 
Sociaal Domein Duiven wil graag op hoofdlijnen geïnformeerd worden over de totstandkoming van 
dit bedrag. Daarnaast is het onduidelijk of dit bedrag inclusief of exclusief door de gemeente 
gemaakte kosten is. 
 
Uit de besluitenlijst van het College blijkt dat er in de komende begrotingen een netto-opbrengst 
wordt op genomen van:  
- € 75.000,- voor 2021; 

- € 100.000,- voor 2022; 

- € 125.000,- voor 2023; 

- € 150.000,- voor 2024. 

De Raad voor Sociaal Domein Duiven vraagt het College van burgemeester en wethouders op welke 
wijze de netto-opbrengsten gerealiseerd worden en op welke wijze deze opbrengsten berekend zijn. 
Ook vragen wij ons af of deze netto besparingen bovenop de al in gang gezette bezuinigingen in het 
sociaal domein komen. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven adviseert het College van burgemeester en wethouders het 
volgende: 

• Om in een bijlage bij de ‘Evaluatie Basisteam Transformatie Sociaal Domein Duiven’ de concrete 

resultaten en effecten op maatschappelijk en financieel gebied ten opzichte van de investeringen 

aan te geven, zoals verwoord in ons advies van 15 augustus 2017 en uw reactie van 

29 augustus 2017. 

• Aan te geven op hoofdlijnen hoe het bedrag van € 172.800,- tot stand is gekomen en daarnaast 

aan te geven of dit bedrag inclusief of exclusief door de gemeente gemaakte kosten is. 

• Aan te geven op welke wijze de netto-opbrengsten gerealiseerd worden. 

• Aan te geven op welke wijze de netto-opbrengsten berekend zijn. 

• Aan te geven of de netto besparingen bovenop de al in gang gezette bezuinigingen komen. 

In onze ogen is het Basisteam essentieel voor het goed functioneren van het sociaal domein en is 
belangrijk voor het gestalte geven van de zorg in 2021 en latere jaren. Wij willen tot slot opmerken 
dat wij de kennisgeving aan de gemeenteraad niet ontvangen hebben en hopen dat onze suggesties 
overgenomen worden in de ‘Evaluatie van het Basisteam Transformatie Sociaal Domein Duiven. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 

 
J.P.M. Seijsener 
voorzitter 

 


