Persbericht 07 09 2015
Eerste onderzoek naar veranderingen in het sociale domein uitgevoerd
in de gemeente Barneveld
Op verzoek van de gemeenteraad van Barneveld heeft de rekenkamercommissie onderzocht
wat de eerste effecten zijn van de veranderingen in het sociaal domein. Het onderzoek is
uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Companen, de ambtelijke organisatie
en de adviesraad sociaal domein. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor
een groot aantal taken op het gebied van jeugdhulp, werk, en ondersteuning aan chronisch
zieken, ouderen en gehandicapten. Uit het onderzoek komt naar voren dat inwoners nog
geen grote problemen ervaren door de veranderingen. Wel komen er een aantal
aandachtspunten uit het onderzoek naar voren waaronder het risico voor overbelasting van
mantelzorgers en ouders van kinderen met jeugdhulp. Ook blijkt uit het onderzoek dat de
veranderingen bij een deel van de inwoners nog niet is doorgedrongen. De
rekenkamercommissie adviseert de gemeente onder andere om te blijven investeren in
communicatie richting inwoners en na te gaan hoe overbelasting bij specifieke groepen
voorkomen kan worden.
Resultaten onderzoek
Een van de conclusies van het onderzoek is dat de invoering van de decentralisaties in
Barneveld redelijk goed verlopen is. Positief is dat de meeste mensen in Barneveld een groot
zelfoplossend vermogen hebben als er problemen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat veel
mensen een sociaal netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen. Zorgpunt is volgens de
rekenkamercommissie wel, dat er een groep inwoners is die het niet vanzelfsprekend vindt om
hulp te vragen als het nodig is. Ook zijn er inwoners die niet kunnen terugvallen op een sociaal
netwerk. Dit geldt met name voor ouders van kinderen met jeugdhulp en Wmo cliënten.
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat met name ouders van kinderen met jeugdhulp
en mantelzorgers het risico lopen overbelast te raken.
Kanttekening
De rekenkamercommissie plaatst wel een kanttekening bij het onderzoek. De veranderingen
op het terrein van jeugdhulp, en ondersteuning aan chronisch zieken, ouderen en
gehandicapten zijn ingevoerd per 1 januari 2015. Veel bestaande zorg en ondersteuning is per
1 januari 2015 nog voortgezet, omdat 2015 voor bepaalde hulp nog een overgangsjaar is.
Hierdoor was er in een aantal gevallen nog geen sprake van veranderingen in zorg en
ondersteuning. Meting van de effecten van de veranderingen was bij deze groep dan ook niet
aan de orde. Het onderzoek moet daarom gezien worden als een nulmeting.
Aanbevelingen rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie adviseert het college om te blijven investeren in voorlichting en
communicatie richting inwoners. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een deel van de
inwoners zich zorgen maakt over de nieuwe ontwikkelingen. Ook blijkt dat één op de vijf
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inwoners nog niet op de hoogte is van de veranderingen in het sociale domein.
Daarnaast wordt geadviseerd om met betrokken partijen na te gaan hoe overbelasting van
specifiek groepen voorkomen kan worden. Verder geeft de rekenkamercommissie aan dat
vervolgonderzoek nodig is om te weten wat op termijn de effecten zijn van de veranderingen
in het sociale domein. Dit zou kunnen in de vorm van een herhaling van het huidige onderzoek,
zodat veranderingen ten opzichte van de huidige situatie zichtbaar worden.
Uitvoering onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder een brede groep inwoners uit Barneveld. Zij zijn gevraagd
om mee te doen met een internetenquête of een telefonische enquête. De groep bestond uit
ouders van kinderen met jeugdhulp, mantelzorgers, Wmo-cliënten en inwoners die geen
gebruik maken van de zorgvoorzieningen. Bijna 700 mensen hebben meegedaan aan het
onderzoek . De vragen in de enquête gingen over wat de inwoners van Barneveld voor elkaar
kunnen betekenen. Ook gingen de vragen over ervaringen met vrijwilligerswerk, mantelzorg,
wmo-voorzieningen en jeugdhulp. De vragenlijsten zijn tot stand gekomen in overleg met
Bureau Companen, de rekenkamercommissie, de ambtelijke organisatie en de adviesraad
sociaal domein.
Presentatie onderzoek
De resultaten van het onderzoek zijn 27 augustus2015 aangeboden aan de gemeenteraad.
Donderdag 17 september om 19.30 uur presenteren Bureau Companen en de
rekenkamercommissie de resultaten in een openbare raadscommissievergadering in het oude
raadhuis van de gemeente Barneveld.
Het onderzoeksrapport met de aanbiedingsbrief is te downloaden via de website van de
rekenkamercommissie www.rkvalleienveluwerand.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid Spoor,
secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830,
i.spoor@barneveld.nl . Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl.

