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Vraag

In de media verschijnen berichten dat er bij veel gemeenten geld over is
uit de WMO. Hoe zit het me het budget in Beesel ?
Antwoord
Zoals ook uit de jaarrekening 2015 te zien zal zijn, houdt ook Beesel over
op de Wmo. Meer details hierover volgen bij de behandeling van de
jaarrekening. Binnen het Sociaal Domein gaat het er om wat wij doen om
inwoners te laten participeren. Dit is de basisgedachten achter de
decentralisaties. Daarom kijken we naar wat we binnen het hele Sociaal
Domein doen en niet enkel naar het Wmo-budget.
Dat we overhouden op de Wmo is te verklaren. Wij zagen ons
gedwongen om voorzichtig te begroten:








Het budget voor de gemeente was lange tijd onduidelijk. Bij het
opstellen van de begroting 2015 hebben we de ramingen op de
budgetten voor Wmo 2015 en Jeugdzorg daarom gebaseerd op
het bedrag dat we vanuit het Rijk via de integratie uitkering
Sociaal Domein voor deze taken ontvangen. Op dat moment was
nog niet duidelijk hoe de werkelijke kosten voor zorg in natura en
PGB’ s daadwerkelijk zouden zijn.
Eveneens was lang onduidelijk voor welke (en hoeveel) cliënten
wij uiteindelijk verantwoordelijk zouden zijn.
We hebben aandacht voor het feit dat we de komende jaren
geconfronteerd zijn met een sterk teruglopend Wmo-budget en
hierop moeten anticiperen.
We hebben meerjarig beleid vastgesteld. Voor de stabiliteit naar
de inwoner toe, is het niet wenselijk om het beleid jaarlijks
ingrijpend aan te passen, waardoor inwoners niet meer weten
waar ze aan toe zijn. In gesprekken bekijken we daarom hoe we
inwoners met een vraag gepaste ondersteuning kunnen bieden.
Het kader van de gemeenteraad is om de decentralisaties budget
neutraal uit te voeren. Dit betekent dat we in het brede Sociaal
Domein ook een stuk compensatie voor het tekort op Jeugdzorg
opvangen.

Belangrijke opmerking bij deze cijfers is om ook het verhaal er achter
goed te duiden. Op basis van de burgerpeiling en het momenteel lopende
cliënt ervaringsonderzoek kunnen we hier nog meer duiding aan geven.
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