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Aanleiding
Elk jaar ontvangt u een jaarverslag van de vertrouwenspersoon sociaal domein. 

Informatie
Met deze raadsinformatiebrief ontvangt u het verslag over 2019 dat wij van de vertrouwenspersoon 
ontvangen hebben. Het lijkt hier te gaan om een conceptverslag, maar uit telefonisch contact is 
gebleken dat we deze versie als definitief kunnen beschouwen. Over 2020 is nog geen 
(concept)jaarverslag ontvangen. Dit wordt nog in het tweede kwartaal van 2021 verwacht. 

Bijlage:
 Jaarverslag vertrouwenspersoon sociaal domein 2019.
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Concept Jaarverslag Vertrouwenspersoon Sociaal Domein 

Gemeente Heusden over 2019 

Oudheusden, januari 2020 

 

Ten geleide / samenvatting 

Het is nog maar een paar maanden gelden dat het jaarverslag 2017 / 2018 in de 

Gemeenteraad werd besproken. De perikelen van die tijd laten we maar achter 

ons. Er is immers nog steeds genoeg te doen op het Sociaal Domein. Het is wel-

haast een ‘never ending story’. 

In de betreffende informatievergadering van de Raad waarbij ik ook aanwezig 

mocht zijn, kwam naar voren dat gemeenteraadsleden bij de onderscheiden ge-

anonimiseerde casus aanbevelingen willen zien hoe het beste gehandeld had moet 

worden c.q. of er beleidsmatig aanbevelingen waren. Dat is op zich genomen pri-

ma. Maar voor de goede orde is het wel van belang te melden dat er zeker ook 

casus zijn waarbij de klagende burger geen gelijk heeft. Het wordt ook nog wel 

eens al laatste mogelijkheid gezien om alsnog het gelijk te halen. Verder zijn er 

zaken die zich met een telefoontje op laten lossen. Eenvoudigweg omdat men mij 

in eerste aanleg benadert, terwijl dat natuurlijk eerst bij Bijeen moet zijn. 

In dit verslag beschrijf ik met inachtneming van de AVG-beperkingen een aantal 

zaken. 

Eerder heb ik al eens aandacht gevraagd voor het feit dat de hulpzoekende burger 

zo vaak te maken heeft met langs elkaar heen werkende instanties. Dat is voor 

Heusden niet uniek. Er wordt alom over gesproken; de Nationaal Ombudsman 

deed onderzoek. Maar het lijkt mij helaas niet te verbeteren. Helemaal lastig 

wordt het als er een samenloop is tussen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet 

Maatschappelijke ondersteuning (WMO). In dit verslag beschrijf ik zo’n kwestie. 

In dit verslag komt opnieuw de interne en externe communicatie aan de orde en 

de impact daarvan. Daar is in ieder geval vooruitgang geboekt. 

Natuurlijk ben ik bereid een en ander in College, Gemeenteraad en Adviesraad 

Sociaal Domein v/h WMO-adviesraad Heusden nader toe te lichten en erover in 

gesprek te gaan. 
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Algemeen 

Al in 2018 constateerde de Algemene Rekenkamer knelpunten in de toegang tot 

de WLZ. Mensen zouden te gemakkelijk van het kastje naar de muur worden ge-

stuurd tussen gemeente en de rijksoverheid. In hun zogenoemd focusonderzoek 

ging het de Algemene Rekenkamer om de vraag of aanvragers uit de ene gemeen-

te vaker worden afgewezen dan aanvragers uit de andere gemeente. Dat bleek het 

geval. Dat had overigens niets van doen met de beoordelingswijze van het Cen-

trum Indicatiestelling Zorg (CIZ); die bleek in alle gevallen dezelfde. Wel bleek het 

tijdstip van melden (veelal door de gemeente) van belang. Van de aanvragers kre-

gen 17% geen toegang tot de WLZ; die bleven aangewezen op hun gemeente en 

zorgverzekeraar. Ook onze gemeente biedt zorg op maat. Daar heeft de gemeente 

beleidsvrijheid in. Het CIZ heeft dat niet. Die beoordelen uitsluitend op zorginhou-

delijke criteria en kijken niet naar de persoonlijke omstandigheden van de aanvra-

ger. De gemeente doet dat wel.  

Het is mij niet bekend in hoeveel gevallen de gemeente Heusden naar de WLZ 

doorverwijst. Waar ik voor pleit is dat dit in goed en permanent overleg met de 

betreffende persoon gebeurt. Daarbij is het wenselijk zoveel mogelijk tot een 

“warme overdracht” te komen, alle digitalisering ten spijt. En nazorg in de vorm 

van een belletje naar de burger of alles is geregeld is dan wat mij betreft een pri-

ma sluitstuk. 

Wat betreft jeugdzorg; die blijft zorgen baren. Het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek (CBS) publiceerde in oktober 2019 cijfers waaruit blijkt dat bijna 1 op de 12 

jongeren (tot 23 jaar) voor jeugdzorg in aanmerking komt. Sinds de transitie in 

2015 steeg het aantal jongeren in jeugdzorg met bijna 15% (van 319.000 in 2015 

tot 366.000 in 2019). Daarbij is de duur van de benodigde zorg van 233 dagen in 

2015 gestegen naar 346 dagen in 2019. In onze gemeente is er op dit vlak een sa-

menwerkingsverband met Tilburg als centrumgemeente. Hoe die cijfers voor de 

gemeente Heusden zijn is mij niet bekend. Het CBS geeft aan dat er per gemeente 

flinke verschillen zijn, onder andere ingegeven door beleidskeuzes van gemeenten. 

Daarom is het interessant te weten hoe het in Heusden ligt. Want dan is er door 

de Gemeenteraad zo nodig bij te sturen op beleid. 

Overigens is de gemiddelde duur van jeugdbescherming in de eerste zes maanden 

van 2019 juist afgenomen van 1.035 dagen naar 870 dagen. Ook de duur van 

jeugdreclassering daalde van 427 dagen in 2015 naar gemiddeld 308 dagen in de 

eerste helft van dit jaar. 

In het algemeen zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg flink toegenomen. Zelfs de 

urgente probleemgevallen moeten weken, soms maanden wachten voordat zij 

hulp krijgen. Benieuwd hoe dat in Heusden is. Het gaat wel om kwetsbare kin-

deren. 
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Behandelde zaken 

Ten opzichte van voorgaande jaren is er geen verandering in het aantal mensen 

dat een beroep op mij doet. In 2019 kreeg ik met 24 zaken te maken. In het me-

rendeel van de gevallen ging het om doorverwijzing nadat ik het probleem had 

aangehoord. Die doorverwijzing liep van politie, gemeente tot het UWV. Bij 7 za-

ken was ik intensiever betrokken. Als dat wordt afgezet tegen de aantallen die bij 

Bijeen worden behandeld, is het niet veel. Bijeen doet op zich goed werk en het 

‘instituut’ VSD is niet al te bekend. 

Eerder heb ik, ook in de informatievergadering van de Raad, aangegeven dat een 

belangrijk aantal zaken niet onder mijn jurisdictie vallen. Het betreft het werk van 

Baanbrekers en de Kredietbank. Zie ook mijn vorig jaarverslag. Zo kan ik niet inter-

veniëren op de in artikel 6 van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorga-

nisatie Baanbrekers’ genoemde wet- en regelgeving. Vooral inzake de Wet Werk 

en Bijstand is dat een gemis. Wat mij betreft is dat een weeffout in de gemeen-

schappelijke regeling en niet meer van deze tijd waarin inspraak en transparantie 

de norm is. 

In een zaak waarbij een verzoek om een bord voor een gehandicaptenparkeer-

plaats te verplaatsen, ging het mis in de communicatie tussen de burger en 2 ge-

meentelijke afdelingen. Uiteindelijk kwam het goed. Maar het had ergernis bij de 

burger voorkomen als goed was afgestemd. 

In het verleden werd door de gemeente in mijn optiek een fout gemaakt bij het 

samenvoegen van hulpvragen van een hoogbejaarde moeder en bijna bejaarde 

dochter. Maar toen duidelijk werd dat de één onder de WLZ kwam te vallen en de 

ander bij de WMO ‘bleef’, was Leiden in last. De beide zaken hadden initieel indi-

vidueel behandeld moeten worden. Pas bij de praktische invulling was het wellicht 

mogelijk geweest een en ander samen te voegen. Nu kwam de dochter te kort 

omdat zij geen WLZ aan wilde vragen vanwege onder andere eigen bijdrage. Het 

geeft aan dat in mijn optiek altijd eerst moet worden beoordeeld naar wet- en 

regelgeving. Coulance en / of praktische invulling moet zo nodig pas als de aan-

vraag correct is behandeld. 

Inzake een jonge vrouw met een psychiatrische achtergrond is het zonneklaar dat 

ik als VSD soms voor de ‘gesloten deuren’ van Baanbrekers sta. Zodoende kon ik er 

niks aan doen dat deze vrouw steeds met andere mensen bij Baanbrekers te ma-

ken kreeg en dan uiteindelijk niet meer weet wie zij moet aanspreken. Het gevolg; 

bij Baanbrekers is er een andere visie op wat zij zelf zou moeten doen en verwijt 

men haar niet adequaat te reageren. Maar juist dat is voor haar een probleem. 
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Zodoende heeft deze mevrouw ten tijde van het schrijven van dit verslag al meer-

dere weken geen dagbesteding terwijl dat voor haar zo belangrijk is. In de dagbe-

steding die zij had, werd verlangd dat zij een badge zou dragen waarop vermeld 

staat dat zij beperkingen heeft. Het lijkt mij verschrikkelijk dat anno 2019 / 2020 

dit – als het juist is – van zo iemand wordt verlangd. Ook werd de betreffende per-

soon er nogal gepest terwijl zij al zo kwetsbaar is.  

Ook kwam in deze zaak naar voren dat meerdere instanties langs elkaar werken; 

gemeente, bewindvoerder, Mee, CIZ, Baanbrekers, woningaanbieder, eerste lijn 

etc. Het is voor zo’n kwetsbaar persoon haast ondoenlijk daar doorheen te moe-

ten worstelen. Dat dan de familie kwaad wordt, is voor mij goed te begrijpen. In 

dezen kan ik niet anders dan te benadrukken dat instanties de impact van hun 

handelen moeten beseffen. 

Een al enige jaren lopende zaak brengt met zich mee dat zo’n burger vanuit zijn 

optiek een vertrouwensband met mij krijgt. Dat maakt dat ik ook word benaderd 

voor dingen die heel goed door Bijeen kan worden gedaan. Dat besef is er bij die 

burger en zijn directe omgeving wel. Maar in een situatie waarin de levensduur 

ongewis is, is het logisch dat benaderbare hulp wordt ingeschakeld. Van mij uit 

leidt dat nagenoeg altijd tot doorverwijzing nadat ik een luisterend oor heb gehad. 

Ouders blijven over hun kinderen bezorgd, ook als die al lang volwassen zijn. Maar 

als zo iemand door een vechtscheiding weer thuis komt wonen, neemt die be-

zorgdheid toe, zeker als er dan ook nog sprake is van ‘ondertoezichtstelling’ van 

een kleinkind. Maar soms is dat contrair aan wat de betrokken persoon zelf wil. 

Het is dan meer zaak die ouders gerust te stellen dan daadwerkelijk in de kwestie 

te interveniëren. 

Inzake hulpmiddelen is het zaak dat de gemeente, ook generiek, meer aandacht 

besteed aan de communicatie naar de burgers; wat wordt wel en niet vergoed en 

tot welke hoogte. Ook het onderscheid tussen persoonsgebonden budget dan wel 

zorg in natura is voor de burger niet altijd duidelijk. Dat deed zich voor bij een wat 

ouder echtpaar dat toch nog graag er fietsend op uittrekken. De man heeft een 

goede driewielfiets nodig. Maar daarin zitten nogal prijsverschillen. Het is alleszins 

redelijk dat de Gemeente van de goedkoopst adequate oplossing gaat. Het blijft 

tenslotte gemeenschapsgeld. 

Je hebt in je geboorteland een flinke maatschappelijke positie. Je rekent leden van 

een terroristische groepering in. Maar dat blijft niet zonder gevolgen, men zint op 

wraak. Daarom besluit je het land te ontvluchten. Zo’n land, ons land, heeft dan 

eigen regels waaraan vluchtelingen moeten voldoen. Eén daarvan is dat onze taal 

tot op een zeker niveau moet worden beheerst. Dat is taalniveau A2; het niveau 

van iemand die het inburgeringsexamen heeft gedaan. 
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Maar als je dan het examen niet doet, volgt er vanuit de IND een boete. En als je 

die niet begrijpt, blijft die liggen. Maar daar wordt het alleen maar duurder van. 

Gevolg; een forse schuld die aanvankelijk een paar honderd euro bedroeg. Ook 

hier weer allerlei langs elkaar heen werkende instanties. En de persoon in kwestie, 

die gaat met zijn welhaast academische niveau naar Bol.com of een dergelijk be-

drijf om in te pakken. Mijns inziens een mismatch. Maar hopen dat het dit jaar 

2020 goed komt. 

Dat de AVG zijn keerzijde heeft, is algemeen bekend. Tot in het absurde wordt die 

regelgeving erbij gehaald om niets te kunnen doen. Zo ook in de situatie van een 

dame die inzake de WLZ een hoge indicatie heeft, maar toch sommige dingen ook 

van de gemeente moet krijgen. Die heeft daar mijns inziens al het mogelijke aan 

gedaan. Maar daarmee zijn haar problemen lang niet allemaal opgelost. Als je dan 

zorgaanbieders bij elkaar wilt brengen, wordt met de AVG geschermd waardoor 

het haast onmogelijk wordt zo iemand verder te helpen. Voor het moment is er 

geen probleem omdat de persoon al langer in een ziekenhuis moet verblijven. 

Maar het geeft te denken hoe het verder moet als zij weer thuis is. Wordt wellicht 

vervolgd. 

Communicatie 

In het laatste overleg met de wethouder, november 2019, is bepaald dat we elkaar 

halfjaarlijks spreken. Eén keer ter bespreking van het jaarverslag en een keer tus-

sentijds. In beide gevallen in ieder geval samen met de manager Bijeen. Wat mij 

betreft prima werkbaar. 

Als gevolg van de informatievergadering is er ook met de wethouder Werk en 

Economie gesproken. Er komt nog een bezoek aan Baanbrekers. Ik heb overigens 

niet de fiducie dat daarmee de deuren van Baanbrekers voor mij open gaan. Dat 

zal moeten komen van een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Maar, 

het begin richting Baanbrekers is er. 

In oktober 2019 was ik bij een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein 

Heusden. Dat was mede in het licht van de perikelen van vorig jaar over en weer 

verhelderend. Inmiddels draagt de adviesraad ook haar steentje bij aan de be-

kendwording van de VSD; het staat op hun website  

https://adviesraadsociaaldomein-heusden.nl/ . 

Ook de gemeente Heusden heeft sinds eind 2019 op haar homepage onder de kop 

‘Zorg nodig?’ een verwijzing naar de vertrouwenspersoon. 

https://adviesraadsociaaldomein-heusden.nl/
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In mijn vorig jaarverslag gaf ik aan dat het nuttig zou zijn om de VSD in te schake-

len c.q. om advies te vragen als in een kwestie binnen het Sociaal Domein de Be-

zwarencommissie de burger gelijk geeft. Het niet opvolgen van het advies van de 

Bezwarencommissie heeft al een paar keer tot onnodig dure rechtsgangen geleid. 

Maar belangrijker; het vertrouwen van de burger in de gemeentelijke overheid 

wordt geschaad. En daar zit niemand op te wachten. 

De communicatie met medewerkers van Bijeen is ook in het verslagjaar wat mij 

betreft prima. Ik krijg steeds adequate uitleg over hun handelswijze in de betref-

fende zaken.  

Tenslotte 

Conform de in november 2019 gemaakte afspraken wordt dit verslag naar de ge-

meenteraad gestuurd als ook naar het College van Burgemeester en Wethouders 

en de Adviesraad Sociaal Domein Heusden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bas Hagoort, 

Vertrouwenspersoon Sociaal Domein Gemeente Heusden 

E-mail  : vertrouwenspersoon@heusden.nl 

Telefoon : 06-2050 3113 
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