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De raad van de gemeente Almelo, in vergaderírtg bijeen d.d. 27 juni 2019,
Gehoord de beraadslaging,
~o~s~a~~er~:
o

o

o

o

o

o

o
o

In 2015 werd de verantwoordelijkheid voorde WMO en de jeugdzorg bij d~ gemeenten
neergelegd. Daarbij werd 450 miljoen euro bezuinigd. De redenering was dat gemeenten
deze taken efficiër~~er, en daarmee goed!<oper, Icor~den regelen.
Recente cijfers van het CBS laten uien dat de uitgeven in 2017 op hef gebied vas Wmo en
Jeugdzorg met ruim 1,2 miljard euro zijn gestegen den opzichte van het jaar ervaor. Terwijl
gemeenten daarvoor 200 miljoen euro minder beschikbaar hadden.
Recente cijfers van het CBS en recente onderzoeken op hei gebied van de Jeugdzorg laten
zien dat de volumegroei sign9ficant grocer is dan gedacht. In 72%vary de ge~raeenter~ ís het
aantal cliënten gestegen.
Kosten voor de uitvoering van taken in het sociaal domein lopen op. ~elangrijl~ste oorzaak is
de vol~ameontwïkl<eling ire de jeugdhulp. De VNG heeft vorig jaar reet hit kabïnet
afgesproken daar onafhankelijk onderzoek naar ~e laten doen. Daaruit blijkt dat het aantal
jeugdigen dat hulp nodig heeft de afgelopen jaren sterk is gestegen.
tje groei van het Gemeentefonds, het accres, viel voor 201 tegen. Dat kwam doordat het
Rijl< minder uil he~~~ gegeven dan het had voorgenomen. De algemene uit{tering uit het
Gemeentefonds hangt af vary de hoogte van de rijksuitgaven. Die onderbesteding van het Rijlz
Kost ges°neen~er~ over 2018 al ongeveer Z0~ miljoen euro. Dad Komt waarschijnlijk nog hoer
uit. Als d~ voortekenen niet bedriegen, geldt dit aolc voor 2019.
Het !cabinet heeft in de voorjaarsnota, een bijgewerkte versie van de begroting van het Rijlc,
landelijk incidenteel 1 miljard euro beschikbaar gesteld voorde jeugdzorg voorde komende
drie jaren.
Het feit dat het bedrag niet structureel beschikbaar komt ~n te laag is om de tekorten bij de
gemeenten af te dekken is teleurstellend.
Inde meicirculaire wordy de toegekende loop- en prijsbijstelling voor Wrr~o, Jeugd en
Participatie en extra toegekende middelen voor Jeugd, in totaal 2,4 miljoen euro voor Almelo
aangekondigd. Een druppel op de gloeiende plaat.

Het aver~coep~f~rad k~~~~~~~~~ ~~r~ gerneent~n is het h~g~ te~p~ v~~ar~e~ de ~inancïëie
!<or~ing~ra uít hei h~id'sg~ r~g~eraklcoc~rd worden doorgevoerd.
o Or~dan~Cs het feil dit ~~rr~eenten ~c~rs aars het herstrue~~r~ren zijn o~ro r~~~ de budgetten uil
~~ komen worden ~er~een~er~ seeds ~rv~er geconfro~t~~rd net t~kor~en. Daarmee kome het
vo~rzieningennivea~a voor onze inwoners in gevaar.
a Het is riet voor al9~ ~em~ent~n ra~o~elijl< orn de s~elh~id van deze budgettaire
verar~deri~ge~ bij ~e headers c~~a t~-a~sformatie in uitvoeringen beleid in het socc~~l dQrnein.
o Hei zog~naa~nde ~bje~tief verdeelmodel moet wijzigen, z~c~~~ het mees recht dopt pan de
zware soei~le ~roblerr~ati~lc ire gerne~n~en zoals Almelo. Zie ac~iEcel in binnenlands bestuur
rya n 20-~6-2019.
o Hei wa~e~ staat de gerneent~n aan de lippen eeg laatste ~ptse is de jer~~dzo~g-erg V°J61~0
talon terug te geven pan het Rijl<.
a

~4~~~~~~~~a
o ~a~ d~ raad ~ar~ de ~emeer~t~ Al~relo d~z~ r~o~9~ ~:~ C~~~ signa~9 ~~~, ~~~~v~~ ~i~gaa~ t~~derr d~
~ar~dac~t zal brengen bij de Tvvenise gerne~nten, l/i~G, d~ minisier van ~ZIC e~ de ~vveede
Kamer der Staten Generaal.
o E~ hder~o~~ zoveel mo~el~jlz actief iaat lobben bij de bavenstaartd~ pa~ijen.

En gaat over toi de orde van de dad.
~Gv~~~c~~~~~~~°~~~~, ~]uc~r~ ~~c~~~r~~~~~~~~~r~c~l~ ~°~~~~~~~~o
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