College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente De Bilt
T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma
Postbus 300
3720 AH BILTHOVEN
Maartensdijk, 9 november 2016
Onderwerp: Inzet Overschotten Sociaal Domein
Per e-mail vooruit,
Geachte mevrouw Brommersma
Op 7 november jl. hebben wij met u een plezierig en constructief overleg gevoerd over de
ontstane overschotten in het Sociale Domein.
Directe aanleiding voor dit overleg was het verschijnen van de gemeentelijke rapportage
“Financiële resultaten sociaal domein 2015: specificatie en verklaring”. Ten aanzien van het
overschot 2015 had u al eerder een reactie van ons ontvangen.1
Uit genoemde analyse bleek, dat ook voor 2016 opnieuw een overschot werd verwacht.
Het overleg met u is aangevraagd vanuit twee doelstellingen:
1

Verkrijgen van consensus over de cijfers / financiële positie van de gemeente zoals
opgenomen in de rapportage “Financiële resultaten sociaal domein 2015”.

2

Gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden om de overschotten (onderbesteding
van middelen) zodanig in te zetten dat recht wordt gedaan aan een verantwoorde
risicoreservering enerzijds en een versterking van het huidig beleid en verkleining van
bestaande knelpunten anderzijds.

Voor dit overleg is door ons een gespreksnotitie opgesteld die voorafgaande aan het overleg
aan u is toegezonden.
Afgesproken is, dat deze notitie ongewijzigd wordt uitgewerkt tot een officieel advies van de
WAR. De gemeente komt vervolgens met een reactie waarin de resultaten van ons overleg
zijn verwerkt.
1

Financiële Resultaten 2015 en 2016

Op een landelijk budget van € 24.4 miljard bestemd voor het sociale domein hebben
gemeenten in 2015 in totaal € 1.2 miljard over gehouden. Naar aanleiding van de vele
1
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maatschappelijke reacties heeft de Staatssecretaris aangegeven, dat gemeenten het
overschot dienen in te zetten voor verbetering van de kwaliteit van het bestaande beleid.
Op basis van de cijfers uit de rapportage “Financiële resultaten sociaal domein” is door de
WAR de volgende opstelling gemaakt van het overschot 2015 en het verwachte overschot
2016.2

OVERSCHOTTEN 2015 EN 2016

Overschot 2015

€ 2.876.333

Verwacht Overschot 2016

€ 1.716.244

Totaal

€ 4.592.577

Een lokaal overschot (onderbesteding) van het budget sociaal domein is niet in het belang
van de burgers van de gemeente De Bilt
2

Uitgangspunten ten aanzien van begroting 2017 en baten onderbenutting.

In onze ogen (zie de bijlage) is er in 2015 en 2016 € 4.592.577,- onderbenut gebleven op het
aanwezige budget in sociale domein. De wethouder heeft aan de raad toegezegd dat deze
gelden gelabeld zouden blijven voor het sociale domein.
Onze stelling is dat een substantieel deel van deze € 4.592.577,- kan dienen als
risicoreservering voor risico’s 2017 in verband met te verwachten Rijks kortingen.

BUDGET EN UITGAVEN 2017

3

Uitgaven 2016 geeft een positief
resultaat van:

€ 1.716.244

Korting budget 2017 geeft een negatief
effect van:

€

Dit geeft aan ruimte in 2017 op
budget:

€ 1.156840

549.404

Voorstellen voor de inzet de van financiële ruimte

De inzet van de financiële ruimte is in het directe belang van de inwoners van onze
gemeente die gebruik maken van de voorzieningen in de WMO en Jeugdzorg. Daarmee
wordt tevens een structurele onderbenutting van middelen in het sociale domein voorkomen.
2

In een bijlage is een overzicht opgenomen van de financiële resultaten sociaal domein 2015 en 2016 op
hoofdlijnen.

Tegen die achtergrond doen wij de volgende voorstellen voor de inzet van het overschot ter
versterking c.q. aanvulling van het sociale domein:
1

Het aanpassen van de algemene voorziening huishoudelijke hulp naar maatwerk
oplossingen. Dit is een verplichting geworden na de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep en is daarmee eigenlijk een onontkoombaar gegeven.

2.1

Het verkorten van de wachttijden bij het sociaal team door het inzetten van extra
formatieplaatsen. Er komen signalen binnen dat wachttijden oplopen.

2.2

Het effectueren van het voornemen om het overeengekomen zorgplan na verloop van
een aantal maanden met de cliënt te evalueren. Hiertoe extra formatie aan het sociaal
team beschikbaar stellen.

3.1

Het realiseren van een lagere eigen bijdrage voor de Jeugdzorg en gemeentelijke
WMO voorzieningen.3

3.2

Het verruimen van de regeling chronisch zieken en het verbeteren van de voorlichting
over deze regelingen.

4

Meer ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers.

5.1

Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Daarom stimuleren van meer
mogelijkheden voor dagopvang van ouderen en faciliteren van beschikbaarheid en
vindbaarheid van informele zorg.

5.2

Ook stimuleren van meer mogelijkheden voor dagbesteding voor mensen met een
beperking.
In dit verband belangrijk om ook betere vervoersregeling te realiseren.

6

Onderzoek samen met SSW de mogelijkheid om een deel van het overschot te
storten in een gezamenlijk meerjarig fonds voor preventieve woningaanpassingen c.q.
opplussen van woningen in de sociale huursector.4 Overigens kan dit ook worden
uitgevoerd bij koopwoningen.

3

Volgens het blad Binnenlands Bestuur is een te hoge eigen bijdrage een belangrijke financiële
drempel voor burgers om voorzieningen niet af te nemen. Dit is een verklaring voor het ontstaan van
zorgmijders.
Het kabinet heeft recentelijk € 50 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om de eigen bijdrage
in de WMO te verlagen.
4

Demografische ontwikkelingen laten zien dat de groep ouderen sterk toeneemt. Bovendien wordt
men geacht langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Met het toenemen der jaren neemt ook de
zorgbehoefte toe.
Met opplussen wordt het aanbrengen van kleine aanpassingen bedoeld die de veiligheid, het gemak
en comfort van de woning vergroten. Opplussen gebeurt veelal preventief, om erger te voorkomen.
Na een valpartij bijvoorbeeld is er immers vaak lichamelijke schade en achteruitgang. Dan kan het te
laat zijn of zijn veel grotere aanpassingen in de woning nodig. Het opplussen van de woning zou
dergelijke valpartijen kunnen voorkomen.

Wij danken u nogmaals voor het plezierige en constructieve gesprek en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Hans Voogt
Voorzitter WMO Adviesraad De Bilt

BIJLAGEN 1:

RESULTATEN SOCIAAL DOMEIN 2015 EN 2016

Tabel 1

Langer thuis wonen bespaart de samenleving kosten. Het treffen van preventieve maatregelen leidt
op termijn tot minder aanspraak op de WMO. De kosten gaan voor de baat uit.
WMO gelden worden dan preventief ingezet zonder dat er een directe medische noodzaak is nog
voor dat de bewoner in het bezit is van een WMO-indicatie.

FINANCIEEL RESULTAAT SOCIAAL DOMEIN 2015

COMPONENT
Jeugdhulp
WMO - Nieuw
WMO - Oud
Participatiewet

RESULTAAT
€
1.049.679
€
2.203.709
€ -/- 430.404
€
18.267

Totaal Resultaat / Overschot €
(Na Saldering)

2.876.333

Tabel 2
FINANCIEEL RESULTAAT SOCIAAL DOMEIN 2016

COMPONENT
Jeugdhulp
WMO - Nieuw
WMO - Oud
Participatiewet

RESULTAAT
€ -/- 655.895
€
2.811.044
€ -/- 438.905
€

Totaal Resultaat / Overschot €
(Na Saldering)

1.716.244
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