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Tijdens de raadscommissie van 3 oktober jl. is bij de behandeling van de begroting 2018-2021 

gesproken over het te verwachten tekort van € 225.000 binnen het sociaal domein. Naar aanleiding 

van de gestelde vragen volgt hierna een nadere toelichting op dit tekort.  

 

Diverse aanpassingen Wmo en Jeugd (€ 427.000) 

Bij het opstellen van de begroting 2018-2021 is voor wat betreft het sociaal domein kritisch 

gekeken naar de verschillende posten. Daarbij zijn de budgetten vergeleken met de meest recente 

realisatiecijfers van de zorguitgaven 2016 en zijn ontwikkelingen rondom de zorginkoop betrokken. 

Dit betreft overigens realisatiecijfers welke wij in juli 2017 hebben ontvangen en de brief van de 

VNG van 27 juli jl. betreffende de loonsverhogingen welke uit de diverse van toepassing zijnde 

cao’s volgt. Beide stukken hebben wij na het opstellen van de kadernota 2018-2021 ontvangen.  

 

Na de beoordeling van de budgetten, zijn de diverse budgetten in lijn gebracht met de posten waar 

de kosten gemaakt worden. Zo zijn budgetten waar de afgelopen jaren overschotten op 

resulteerden, naar beneden aangepast en zijn andere budgetten naar boven bijgesteld. Door deze 

mutaties resulteert een negatief resultaat binnen het sociaal domein van € 427.000 (zie diverse 

aanpassingen Wmo / Jeugd in de tweede tabel op pagina 3 van de beleidsbegroting).  

 

Om een beeld te schetsen waar het tekort van € 427.000 op gebaseerd is, zijn de volgende 

belangrijkste oorzaken aan te wijzen: 

- stijgende zorgvraag; 

- verwerking van de structurele meerkosten van Coöperatie De Kleine Schans (€ 156.000); 

- verlaging van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp (€ 75.000); en  

- verhoging van de kosten van de zorgadministratie.  

 

Aanpassingen meicirculaire (€ 202.000) 

In de tabel op pagina 2 van de beleidsbegroting zijn de wijzigingen uit de meicirculaire 2017 

opgenomen. Voor de domeinen oud-Wmo (algemeen deel Wmo), Wmo 2015 en Jeugdzorg 

betreffen dit positieve aanpassingen van respectievelijk € 50.972, € 130.009 en € 21.639 (totaal    

€ 202.620).  

 

Deze bedragen zijn voornamelijk het gevolg van loon- en prijsbijstellingen. Daarnaast ziet de 

genoemde extra rijksbijdrage in beperkte mate op onder andere een compensatie in verband met 

een correctie uitname herinstromers Wlz en de tranche extramuralisering Wmo 2018. De positieve 
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bijstelling in de meicirculaire is aldus een compensatie vanuit het rijk voor voorziene stijgende 

uitgaven binnen het sociaal domein.  

  

Gemiddeld tekort (€ 225.000) 

Het gemiddelde tekort van € 225.000 is vervolgens tot stand gekomen door de verwerking van de 

extra rijksbijdrage uit de meicirculaire 2017 in het resultaat van het sociaal domein (€ 427.000 -/-         

€ 202.000 = € 225.000). Het is hierdoor niet mogelijk om de bijdrage uit de meicirculaire in te 

zetten om het resterend gemiddeld tekort van € 225.000 te dekken.  

 

Verhouding kadernota 2018-2021 en begroting 2018-2021 

Zoals hiervoor vermeld hebben wij de documenten die als uitgangspunt gebruikt zijn voor de 

bijstelling van de diverse budgetten in de begroting, in juli 2017 ontvangen. Dit was na het 

opstellen van de kadernota 2018-2021 waardoor deze gegevens hierin niet zijn meegenomen. 

Daarnaast is in de kadernota enkel de bijstelling uit de decembercirculaire 2016 opgenomen en de 

hiervoor genoemde bijstelling uit de meicirculaire 2017 niet.  

 

Omdat we wel zagen dat de inkomsten en de uitgaven binnen het sociaal domein dichter bij elkaar 

kwamen te liggen dan de afgelopen jaren het geval is geweest (zie bijvoorbeeld het resultaat in de 

jaarrekening 2016), is dit signaal in de kadernota 2018-2021 opgenomen. Daarbij is tevens 

ingegaan op verschillende risico’s die zich in dit kader konden voordoen. Concrete aanwijzingen dat 

de uitgaven en de inkomsten niet meer in balans zouden zijn, waren op het moment van het 

opstellen van de kadernota niet bij ons bekend.  

 

Maatregelen 

Aansluitend is in de begroting 2018-2021 een aantal mogelijke maatregelen opgesomd om het 

gemiddelde tekort van € 225.000 terug te dringen. De komende periode wordt de haalbaarheid van 

de beschreven maatregelen onderzocht. In de kadernota 2019-2022 worden vervolgens de 

concrete voorstellen gepresenteerd en wordt u gevraagd hier een besluit over te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


