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Geacht College,
Met ingang van 1 januari 2015 zijn er Rijkstaken vanuit het Sociaal Domein overgeheveld naar de
gemeenten, de zogenaamde decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp. Deze overheveling ging
gepaard met forse bezuinigingen door het Rijk. Vervolgens hebben de gemeenten de rekening bij de
inwoners neergelegd door een behoorlijke versobering van de voorzieningen door te voeren.
Uit de jaarrekening 2015 van de gemeente Duiven blijkt dat de gemeente Duiven een aanzienlijk
overschot heeft op het Sociaal Domein. Het rechtvaardigt zich de vraag te stellen hoe het mogelijk is
dat na een forse korting door het Rijk op de budgetten binnen het Sociaal Domein de gemeente Duiven
een groot overschot heeft. Heeft de gemeente Duiven de voorzieningen te sterk versoberd en moet er
geen heroverweging plaatsvinden in de beleidskeuzes? Daarnaast vraagt de Raad zich af of alle kosten
op het Sociaal Domein en de bezuinigingen in de toekomst in beeld zijn. Verwacht mag worden dat de
Jeugdzorg nog te kampen krijgt met verdere bezuinigingen.
In de commissievergadering Burger en Samenleving van 26 mei 2016 heeft wethouder Knuiman
verklaard dat veel zorgaanbieders eigenlijk te laag ingeschreven hebben. Op grond daarvan mag
verwacht worden dat de kosten op dit gebied niet zullen dalen, waardoor verdere bezuinigingen lastig
te realiseren zullen zijn. Tevens verklaarde de wethouder tijdens de eerder genoemde
commissievergadering dat het nog steeds onduidelijk is of huishoudelijke hulp als algemeen
gebruikelijk beschouwd moet worden. De rechter zal hierin een uitspraak doen tijdens een nog te
houden zitting. Deze uitspraak laat daardoor nog op zich wachten.
De Raad voor Sociaal Domein Duiven vindt het jammer dat er niet adequaat gehandeld wordt, gelet op
de uitspraak van 16 mei 2016 van de Centrale Raad van Beroep over het moeten toekennen van
huishoudelijke hulp door de gemeente Utrecht. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat
huishoudelijke hulp onder de Wmo valt, ook onder de nieuwe wet. Om die reden vindt de Raad voor
Sociaal Domein Duiven het overbodig dat de gemeente Duiven zelf de gerechtelijke uitspraak afwacht.
Het wachten op een uitspraak kost extra tijd en deze tijd kan dan niet besteed worden aan de
aanpassing van het beleid.
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft eerder dit jaar een ongevraagd advies inzake de Inkoop van
Wmo en Jeugdzorg uitgebracht. In dit ongevraagde advies pleit de Raad voor doorontwikkeling en
innovatie van de zorg, hoewel dit in eerste instantie extra geld kost. Daarnaast vindt de Raad voor

Sociaal Domein Duiven het erg belangrijk dat er voldoende gelden beschikbaar zijn voor preventie in de
zorg.
Uit de jaarrekening 2015 van de gemeente Duiven blijkt dat de bestemmingsreserve Sociaal Domein
€ 1.663.668,- bedraagt. Het College wil daarvan € 1.164.000,-, 10% van de integratie-uitkering als
bestemmingsreserve aanmerken en een bedrag van € 500.000,- overboeken naar de Algemene
reserve. De bestemmingsreserve van de Wmo bedraagt € 668.537,-, daarvan wil het College
€ 164.000,-, 10% van de integratie-uitkering behouden als bestemmingsreserve en de overige
€ 500.000,- overboeken naar de Algemene reserve. De Raad voor het Sociaal Domein vindt het zeer
onverstandig om in zo’n vroeg stadium onttrekkingen te doen uit de bestemmingsreserves van het
Sociaal Domein en Wmo en deze onder te brengen bij de Algemene reserve, omdat
-

-

-

de Raad nog niet weet welke bezuinigingen er in de komende jaren op ons af komen, denk
hierbij aan de Jeugdzorg;
uit de praktijk blijkt dat veel zorgaanbieders eigenlijk te laag ingeschreven hebben. Op grond
daarvan mag verwacht worden dat de kosten niet zullen dalen. Verdere bezuinigingen zullen
lastig te realiseren zijn;
er een rechtspraak tegen de gemeente Duiven loopt over de toekenning van huishoudelijke
hulp. Indien de gemeente deze zaak verliest, zal dit grote gevolgen hebben voor deze
voorziening;
staatssecretaris Van Rijn bezig is met het opstellen van een nieuwe Algemene Maatregel van
Bestuur. Deze maatregel gaat gemeenten extra geld kosten, dus ook de gemeente Duiven;
de Raad zich afvraagt of er voldoende financiële ruimte blijft voor doorontwikkeling en
innovatie van de zorg;
de Raad zich zorgen maakt of er in de toekomst nog voldoende financiële ruimte blijft om
inhoud te geven aan preventie in de zorg.

Daarnaast vindt de Raad voor Sociaal Domein Duiven het onacceptabel en principieel onjuist, dat er
€ 1.000.000,- bestemd voor de zorg in het Sociaal Domein overgeheveld wordt naar de Algemene
reserve om vervolgens daarmee het tekort van € 1.100.000,- van de vastgoedontwikkeling van het
Vitaal Centrum te dekken vanuit de Algemene reserve. Feitelijk wordt het geld dat bestemd is voor de
zorg gebruikt voor het tekort van de vastgoedontwikkeling van het Vitaal Centrum.
De Raad voor Sociaal Domein Duiven adviseert en verzoekt dringend het College van Burgemeester en
Wethouders de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein en Wmo ongedaan te
maken en vervolgens
-

-

een heroverweging van het beleid te laten onderzoeken, zodat de versobering van de
voorzieningen voor de inwoners in het kader van het Sociaal Domein gedeeltelijk ongedaan
gemaakt kunnen worden;
de bestemmingsreserves op peil te houden in verband met onverwachte kosten en
toekomstige bezuinigingen;
de bestemmingsreserves op peil te houden in verband met de nog lopende rechtszaak inzake
huishoudelijke hulp;
de bestemmingsreserves op peil te houden in verband met het feit dat veel zorgaanbieders te
laag ingeschreven hebben. Op grond daarvan mag verwacht worden dat de kosten niet zullen
dalen. Verdere bezuinigingen zullen lastig te realiseren zijn;

-

de bestemmingsreserves op peil te houden in verband met de voorgenomen Algemene
Maatregel van Bestuur van staatssecretaris Van Rijn;
de bestemmingsreserves op peil te houden om de zorg door te ontwikkelen en ruimte te
houden voor innovatie;
de bestemmingsreserves op peil te houden om inhoud aan de preventie in de zorg te geven.

De Raad voor Sociaal Domein hoopt, dat het College het bovenstaande in overweging neemt en haar
beslissingen heroverweegt en deze aan de gemeenteraad voorlegt conform het bijgaande advies van
de Raad voor Sociaal Domein Duiven.
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