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Geachte heer Voogt, 

 
Met uw brief van 11 juni 2016 reageert u op ons voorstel inzake de Kadernota 2017-2020. Wij hebben met 

verbazing kennis genomen van uw reactie en met name over het feit dat u het betreurt dat wij over de 

overschotten in het sociaal domein niet met belanghebbenden hebben gecommuniceerd. Aangaande de 
overschotten, hebben wij als gebruikelijk eerst de gemeenteraad geïnformeerd. Aansluitend hebben wij op 2 

juni 2016 tijdens een overleg met afvaardigingen van uw adviesraad en de Ouderenraad een toelichting 
gegeven. Tijdens dat overleg zijn wij ook ingegaan op de gevolgen van de recente uitspraken van de 

Centrale Raad van Beroep met betrekking tot de hulp bij het huishouden.  

Volledigheidshalve gaan wij als volgt in op de in uw brief van 11 juni jl. naar voren gebrachte punten. 
 

U schrijft dat u zich overvallen en ongemakkelijk voelt over de overschotten Wmo en jeugdzorg.  
 

Evenals alle gemeenten, hadden wij tot voor kort geen goed inzicht in de uitgaven ingevolge de Wmo en 

voor de jeugdhulp. Een van de oorzaken van het gebrekkig inzicht is het probleem met de implementatie van 
het landelijk gegevensknooppunt dat een cruciale schakel is in de facturering tussen instellingen en 

gemeenten. Ook de aansluiting van zorginstellingen en gemeenten op dit gegevensknooppunt is niet 
vlekkeloos verlopen. Daarnaast hebben de zorginstellingen voorrang gegeven aan de facturering aan grotere 

gemeenten en zorgverzekeraars. Bijgevolg hebben wij niet alle facturen op tijd ontvangen. Een groot aantal 
facturen zijn pas in het eerste kwartaal van 2016 bij ons ingediend en een aantal facturen hebben wij zelfs 

nu nog niet ontvangen. Het was daarom niet mogelijk om eerder inzicht in de financiële gegevens te krijgen.  

 
Ons college is van mening dat met de mogelijke inzet van de overschotten voorzichtig moet worden 

omgesprongen. De nog ontbrekende facturen kunnen nog invloed hebben op de cijfers. Daarnaast hebben 
wij in de Kadernota 2017-2020 voor de komende jaren rekening gehouden met dalende budgetten. De 

rijksbijdragen voor de drie decentralisaties in het sociaal domein laten, op basis van de Meicirculaire 2016 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een daling zien van het budget met ruim  
€ 1.500.000 in 2016 en ruim € 500.000 in 2017. De voor 2018 en volgende jaren voorziene budgetten laten, 

zij in mindere mate, eveneens een daling zien.  
 

Ook geeft u aan dat door ons doorgevoerde bezuinigingen wellicht niet nodig waren geweest indien de 
overschotten eerder bekend waren.  
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Zoals wij ook in het overleg op 2 juni jl. hebben aangegeven, hebben wij de rijksbezuinigingen doorgevoerd, 

niet meer en niet minder. Om de bezuinigingen te realiseren hebben wij, voor wat betreft de nieuwe taken 
ingevolge de Wmo 2015 en voor de jeugdhulp, met de zorginstellingen afgesproken om de tarieven te 

verlagen.  
Wij hebben daarbij bewerkstelligd dat de inwoners die van deze zorg gebruik maken, daarvan geen gevolgen 

hebben ondervonden; zij behielden hun zorg in soort en omvang en bij dezelfde zorgaanbieder.  

Om de bezuinigingen te realiseren, heeft de gemeenteraad besloten om de hulp bij het huishouden 
ingevolge de Wmo-oud nog slechts beschikbaar te stellen voor de meest kwetsbare inwoners. 

 
In uw brief stelt u dat het overschot op de Wmo en de jeugdzorg in De Bilt 65% bedraagt, tegenover een 

landelijk gemiddelde van 15% per gemeente.  
 

In onze gemeente is in 2015 evenwel voor de bestaande taken volgens de Wmo (onder andere de hulp bij 

het huishouden) 13% meer uitgegeven, voor de nieuwe taken ingevolge de Wmo (begeleiding) 52% minder 
en voor de jeugdhulp 13% minder. Per saldo bedraagt het overschot voor onze gemeente 18%.  

 
Een aantal van uw vragen en opmerkingen hebben betrekking op het ontstaan van de overschotten.  

 

Wij hebben opdracht gegeven een analyse uit te voeren naar het ontstaan van de overschotten. Wij 
verwachten dat de resultaten van de analyse na de zomer beschikbaar zijn en zullen de gemeenteraad 

daarover eveneens eerst informeren. 
 

U geeft aan het vreemd te vinden dat de overschotten uit 2015 niet in de kadernota zijn vermeld.  
 

De kadernota geeft enkel een vooruitblik voor de jaren 2017-2020. In een afzonderlijke brief van heden, 

hebben wij de gemeenteraad in kennis gesteld van de voorziene ontwikkeling van de budgetten en de 
financiële gevolgen, zoals vermeld in de recent gepubliceerde Meicirculaire 2016 van het Rijk. 

In dit verband onderstrepen wij dat de overschotten uit 2015 exclusief beschikbaar blijven voor het sociaal 
domein. Bij de kadernota hebben wij de gemeenteraad voorgesteld om de zogenoemde 'Chinese muur' rond 

de budgetten in het sociaal domein ook voor de jaren 2017 en 2018 in stand te houden. Dat wil zeggen dat 

deze middelen niet mogen worden ingezet voor andere gemeentelijke beleidsvelden en zodoende zijn 
geoormerkt als bestemd voor het sociaal domein. 

 
U vraagt een helder onderscheid te maken tussen de afzonderlijke geldstromen binnen het sociaal domein.  

 

Ons uitgangspunt is juist dat wij binnen het sociaal domein de budgetten willen ontschotten. Echter, om 
voldoende inzicht te houden, hebben wij de drie decentralisaties in de begroting en de jaarrekening in 

afzonderlijke programma’s opgenomen. 
 

In brief vraagt u inzicht in de besteding van een bedrag van € 400.000 voor de hulpmiddelen Wmo.  
 

Dit bedrag betreft een krediet voor hulpmiddelen, waarvoor wij in de jaarrekening de besteding 

verantwoorden. 
 

U verzoekt om de financiële gevolgen van de implementatie van het VN-verdrag over de inclusieve 
samenleving, op te nemen in de kadernota. 

 

Wij kunnen aan uw verzoek geen gevolg geven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verdrag, 
waarmee de parlementaire behandeling eerst onlangs is afgerond. Wij verwachten aanstonds na de zomer 

2016, en vanzelfsprekend in overleg met uw adviesraad en de Ouderenraad, te kunnen bepalen op welke 
wijze wij invulling zullen geven aan de uitwerking van het verdrag. 

 
U verzoekt om de zogenoemde 7%-bezuiniging op de informele zorg terug te draaien en daartoe de 

overschotten in het sociaal domein in te zetten. 

 
Mede op basis van uw advies, hebben wij medio 2015 al besloten om de informele zorg buiten deze 

bezuiniging te houden. 
  



 

 
 

Aangaande de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de hulp bij het huishouden, merken 

wij op dat deze geen consequenties hebben voor de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden. Deze 
voorziening kan in stand blijven zodat geen gevolgen ontstaan voor onze meest kwetsbare inwoners. Wij 

kunnen nu nog niet aangeven welke gevolgen de gerechtelijke uitspraken hebben voor de algemene 
voorziening Hulp bij het huishouden. 

 

 
Tot slot spreken wij onze waardering uit voor uw bezorgdheid. Wij zullen de komende jaren, nog vele 

stappen binnen het sociaal beleidsveld zetten. Wij vertrouwen er op om dat in gezamenlijkheid met uw 
adviesraad te kunnen doen. 

 
 

Hoogachtend, 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, 
de secretaris          de burgemeester, 

 
 

 

 
 

F.G. Wietses           A.J. Gerritsen 


