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AMENDEMENT
Betreft: Behoud buffer en risico reserve sociaal domein.
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017.
Aan de orde: Beslisnota Perspectiefnota 2018-2021.

Overwegende dat:
•
Binnen het sociale domein de transitie- en transformatiebewegingen nog niet tot rust zijn gekomen.
•
Waar de één dit als dynamisch bestempelt, de ander met evenveel recht kan spreken van zorgelijk.
•
Op diverse beleidsterreinen binnen het sociale domein onzekerheden zichtbaar worden die voor de
gemeente niet ( altijd) of niet volledig beïnvloedbaar zijn.
•
De accountant in het concept verslag 2016 constateert dat de verantwoording van de decentralisaties
opnieuw onzekerheden kent.
•
De accountant in dit concept verslag de afhankelijkheid van derden (o.a. bij WMO, BVO Jeugd en
SVB) benadrukt.
•
De accountant ook specifiek aandacht vraagt voor de diverse tekorten in het sociale domein.
•
Het totale sociale domein grofweg de helft van onze totale Zwolse begroting behelst.
Van mening dat:
•
Het voornemen van het college tot het instellen van een structurele behoedzaamheidsmarge een
goede gedachte is, wanneer men de buffer en risico reserve sociaal domein laat vervallen.
•
Maar dat de noodzaak van deze marge andermaal bevestigt hoe onzeker de ontwikkelingen in het
sociale domein (kunnen) zijn.
•
Nu het sociale domein een zodanig grote impact op de stadsbegroting heeft, het niet wenselijk is dat
de buffer en risico reserve sociaal domein (nu al) aan de algemene middelen respectievelijk de
algemene concernreserve worden toegevoegd.
•
Een aparte buffer en aparte risico reserve recht doen aan de onzekerheden, het unieke karakter en
het belang van het sociaal domein en de specifieke aandacht en controle die daarop moet zijn.
De Zwolse raad spreekt uit:
•
De buffer sociaal domein en de risico reserve sociaal domein op dit moment te willen behouden en
daarom beslispunt 1 te schrappen.
•
Daardoor beslispunt 2 eveneens kan vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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