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Amendement

^ "
voor

CQA

Agendapunt: 2.03.03 Jaarrekening 2018
Vergadering: 17 juni 2019
Onderwerp: Aanvulling tekorten Jeugdzorg

D19.000249

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor,

Het besluit onder nummer 2.2 en 2.3 als volgt te wijzigen:

‘2.2 6 370.464 te storten in de algemene reserve algemene dienst’
wordt
‘2.2 č 61.464 te storten in de algemene reserve algemene dienst’
en
‘2.3 C 270.000 Overschot WMO huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen te storten
in de reserve sociaal domein’
wordt
‘2.3 6 579.000 te storten in de reserve sociaal domein, waarvan C 270.000 overschot
WMO, huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen.’
Toelichting:
In de Jaarrekening is wederom zichtbaar dat de reserve sociaal domein is geslonken. Dit
komt door een grotere onttrekking vanwege het tekort in de Jeugdzorg. Bekend is dat dit
al een aantal járen aan de orde is, dit is voor de komende járen niet anders ondanks het
feit dat we in 2019, 2020 en 2021 extra middelen krijgen via het gemeentefonds. De
aanvullende middelen zijn bij lange niet toereikend om het jaarlijkse tekort op de
jeugdzorg op te vangen. Dit beeld is niet uniek en geldt voor twee derde van alle
gemeenten.
Ondanks de extra middelen in het gemeentefonds en het onderzoek van de
minister naar een betere verdeling van de middelen en bestedingen binnen de jeugdzorg,
verwachten wij niet dat de tekorten op korte termijn zullen worden opgelost.
Door dit amendement vult de raad de reserve Sociaal Domein aan tot het niveau
van 2017. Daardoor vergroten we het vermogen om de toekomstige tekorten binnen de
jeugdzorg op te vangen tot er een oplossing komt voor deze problematiek. Echter de
essentie is dat wordt voorkomen dat op langere termijn de reserve dermate krimpt, dat
het grotere negatieve gevolgen heeft voor onze meerjarenbegroting.
Technisch gezien gaat het om het volgende: De reserve sociaal domein is verlaagd
van C 3.890.000 in 2017 naar C 3.311.000 in 2018 (zie pagina 94 van de Jaarrekening
2018). Kortom een bedrag van C 579.000 in mindering. Door het overschot WMO van 6
270.000, is nog een bedrag van 6 309.000 noodzakelijk.
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