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Geachte eden van de raad,
In de commissievergadering van 7 mei 2019 is de verantwoordingsrapportage van het sociaal
domein besproken. Daarin is toegezegd om een overzicht te geven van het tekort over 2018 in het
sociaal domein en hoe dit tekort zich verhoudt tot de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar
heeft gesteld.
Tabel 1: Resultaat `Zorg voor wie dat nodig heeft'.
In tabel 1 is een samenvatting van het resultaat weergegeven voor de uitvoering van het programma
'Zorg voor wie dat nodig heeft'. Taken die niet vallen onder de nieuwe taken Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en Jeugd (zoals jeugdgezondheidszorg) zijn als overige taken van het totale
saldo afgetrokken. Op die manier wordt duidelijk welke lasten gemoeid zijn met de nieuwe taken
Wmo en Jeugd na de decentralisatie.
Tabel 1
Saldo programma Zorg voor wie dat nodig heeft
At overige taken
Saldo nieuwe taken decentralisatie en WMO oud
Waarvan Lasten
Waarvan directe baten in het programma: Eigen bijdrage
Waarvan directe baten in het programma: Verevening
Saldo

25.496.000
2.077.000
23.419.000
24.204.000
662.000
123.000
23.419.000

Tabel 2: Uitsplitsing naar baten en lasten
Tabel 2 is een specificatie van de baten en lasten zoals weergegeven in tabel 1. Hierin is ook te zien
welke kosten vallen onder zorg in natura (ZIN) en welke kosten vallen onder Persoons Gebonden
Budget (PGB). Verder staan in tabel 2 de kosten voor uitvoering: dit zijn de kosten voor overhead
en loonkosten van Voormekaar.
Uit dit overzicht vloeit het actuele tekort voort dat is ontstaan op basis van het jaar 2018. Dit tekort
bedraagt € 3.147.000,-.
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Dit tekort kunnen we berekenen, omdat tot met 2018 de tegemoetkoming door het Rijk specifiek
werd benoemd voor de taken vanuit de Wmo en de Jeugdwet, te weten Wmo oud, Wmo en Jeugd.
Vanaf 2019 bestaan deze specifieke uitkeringen niet meer en worden de baten van het Rijk voor
deze onderdelen opgenomen in de algemene uitkering. Dit betekent dan ook dat we het tekort vanaf
2019 niet meer op deze manier kunnen berekenen.
Tabel 2
WMO (ZIN)
PGB Wmo
PGB Jeugd
Jeugd (ZIN)
Uitvoering
Totaal lasten
Baten binnen programma
Eigen bijdrage en verevening
Verevening Jeugd 2017
subtotaal
Baten van het rijk
Wmo (oud)
Wmo
Jeugd
Subtotaal
Baten uit algemene middelen
Algemene middelen Wmo oud
Totaal baten
Res ultaat voor bestemm ing
Waarvan uitvoeringsprogramma
Waarvan taakstelling
Resultaat na bestemmin

9.747.000
388.000
679.000
9.579.000
3.811.000
24.204.000
662.000
123.000
785.000
3.933.000
6.656.000
8.045.000
18.634.000
1.340.000
20.759.000
-3.445.000
177.000
3.147.000
-121.000

Tabel 3: uitsplitsing naar Jeugd en Wmo
Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar de domeinen Jeugd en Wmo. Hierin is te zien dat er op Wmo
geen sprake is van een tekort, maar op Jeugd wel. Dit sluit aan bij de bredere landelijke tendens.
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Tabel 3

VVMO Lasten
ZIN
PGB
Uitvoering

Totaal

VVMO Baten
Rijk
Rijk VVMO oud
Gemeente
eigen bijdrage

9.747.000
388.000
1.995.000
12.130.000

Saldo

6.656.000
3.933.000
1.340.000
662.000
12.591.000
461.000

Jeugd Lasten
ZIN
PGB
Uitvoering
Subtotaal lasten

9.579.000
679.000
1.816.000
12.074.000

Jeugd Baten
Specifieke uitkering Rijk
Verevening Jeugd 2017

Totaal

Subtotaal baten
Saldo Jeugd

8.045.000
123.000
8.168.000
-3.906.000

We hopen u middels deze raadsbrief voldoende geInformeerd te hebben. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Geert te Brummelstroete (financieel consulent) of Esther Wisselink
(programmamanager s /•
cal
o domein).
Met vriendelijke roet,
en w houders van Berkelland,
Burge ee
de urgemeeste
us,)
de e
oers.

Kopie aan:
-Archief
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