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Motie sociale wijkteams
De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 7 en 13 november 2013
inzake RVB 13-0084 Begroting 2014;Meerjarenprogrammabegroting 2015-2017;
overwegende:
»

«

»

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft op 24 oktober de Nota Sociaal
Domein 'samen leven, samen doen' aangenomen en hiermee de visie op het
sociaal-maatschappelijke veld vastgesteld;
Er verschillende gemeenten zijn waaronder: Eindhoven, Enschede,
Leeuwarden, Utrecht en Zaandam die voor de uitvoering van het sociale
domein gekozen hebben voor sociale wijkteams;
Deze gemeenten samen met: T ransitiebureau Wmo, Transitiebureau Jeugd en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geëvalueerd hebben met de
volgende uitkomsten:
De sociale wijkteams een kostenbesparing opleveren met een kostenbatenratio van 1.40 tot 2 euro ten opzichte van elke geïnvesteerde euro;
Deze besparingen bereikt worden door: minder
organisatiekosten(overhead), efficiencywinst bij partners in welzijn en
jeugdzorg door overhevelen taken naar wijkteams, minder
coördinatiekosten, minder specialistische zorg(2 lijns zorg);
De belangrijkste kostenbesparing bereikt wordt door sterke reductie van
de maatschappelijke kosten omdat: meer huishoudens stabiliseren of
stijgen op de sociale ladder, daling recidive door monitoring, toename
arbeidsparticipatie, minder schooluitval, schuldenlast van burgers neemt
af;
Naast de financiële aspecten zijn er op het sociaal-maatschappelijke vlak meer
voordelen van sociale wijkteams te noemen die niet meteen in geld uit te
drukken zijn zoals: problematieken worden eerder gesignaleerd (preventieve
werking), eigen kracht en zelfredzaamheid versterkt, verbeterde sociale
participatie en minder overlast en onveiligheid;
Omdat sociale wijkteams bestaan uit generalisten vanuit verschillende
organisaties is het mogelijk om per gezin één hulpverlener aan te stellen wat
de kwaliteit sterk verbeterd. De toegang voor burgers is helder, eenduidig en
laagdrempelig;
De sociale wijkteams kunnen de vijf tot tien procent van de huishoudens die
complexe zorg behoeven bereiken omdat zij signalen uit de wijk vroegtijdig
signaleren. Deze deelgroep is niet zelfredzaam en mobiel genoeg om hulp te
de
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»
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zoeken bij zorginstellingen buiten de wijk. De sociale wijkteams vormen het
vangnet voor deze kwetsbaarste doelgroep in de samenleving;
De sociale wijkteams kunnen het vertrouwen van de burger winnen en werken
aan een leefbare wijk waarin professionals de krachten en netwerken uit de
buurt optimaal benutten met als doel: de burgerkracht te versterken.

Draagt het college van B&W op:
«

«

»

Onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid om sociale wijkteams in de
gemeente Bergen op Zoom te ontwikkelen in lijn met de uitgangspunten van
de Nota Sociaal Domein.
Hierbij te betrekken: contact leggen en onderhouden met gemeenten die
ervaring hebben opgedaan en over knowhow beschikken bij de ontwikkeling
en implementatie van sociale wijkteams.
De gemeenteraad te berichten over de uitkomsten van dit onderzoek, waarna,
indien mogelijk en gewenst, een beslissing kan worden genomen over de
invoering van sociale wijkteams
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