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Motie Financiering Sociaal Domein.
De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op

1_7

december

201"9:

Gelezen de in de gemeente Valkenswaard aangenomen motie Financiering Sociaal Domein;

Constaterende dat:
a

het Rijk onlangs de eigen bijdrage WMO heeft aangepast naar een abonnementstarief
zonder hierbij de gemeenten te compenseren voor de hierdoor toegenomen vraag;

a

de Ïweede Kamer onlangs unaniem een motie aannam, waarin het kabinet wordt
opgedragen " in samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen, als blijkt dat het
abonnementstarief leidt tot knelpunten in de uitvoering";

a

voor Waalre net als voor heel veel gemeenten het sociaal domein financieel gezien een te
zware wissel trekt op de gemeentelijke financiën hetgeen ook aljaren heeft geleid tot een
aanzienlijk tekort op het sociaal domein;
het Rijk gemeenten structureel onvoldoende middelen beschikbaar stelt om de wettelijk
verplichte taken naar behoren uit te kunnen voeren;

a

Overwegende dat:
a

a

a

er in waalre en omliggende gemeenten hard gewerkt is om de transformatie en
decentralisatie afgerond te krijgen met als doel dat er goede zorg dicht bij de burger
beschikbaar blijft voor onze inwoners;
nagenoeg alle gemeenten een flink tekort hebben, waardoor de conclusie kan worden
getrokken dat het tempo van de bezuinigingen te ambitieus is ingeschat;
overeind blijft dat goede zorg aan al onze burgers die daar recht op hebben uitgangspunt zal
moeten zijn en dat voor Waalre ook is;

Vraagt het Rijk:

.
.

om meer geld beschikbaar te stellen voor gemeenten om de transformatie succesvol te
kunnen afronden en dat daarbij niet als criterium vastgesteld moet worden dat het moet
gaan om een meerjarig tekort;
om de desbetreffende ongewenste aanpassingen in de WMO terug te draaien;

Verzoekt de raadsgriffier:
a

een afschrift van deze motie te sturen aan de Ministervan Volksgezondheid, Welzijn en
Sport;

a

een afschrift van deze motie te sturen naar de fracties van de Tweede Kamer der Staten
Generaal;

En gaat over

tot de orde van de dag.

Fractie Aalst Waalre Belang,
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