
Motie Sociaal Domein 

 

Onderwerp: voorspelde oplopende kosten Sociaal Domein 

 

De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 9 november 2021 in vergadering bijeen, ter behandeling van de 

programmabegroting 2022. 

 

Constaterende dat 

• de kans dat de geplande taakstelling op het sociaal domein niet gerealiseerd wordt zeker 70% is, 

• ook de autonome groei op de Jeugdzorg en Wmo als mogelijk risico geïdentificeerd is. 

• de wachtlijsten voor de jeugdzorg alleen maar verder toenemen; 

• de gemeente geen grip heeft op de toenemende zorg als gevolg van vergrijzing; 

• de gevolgen van COVID nog niet in kaart gebracht zijn; 

 

Overwegende dat 

• Dit verstrekkende financiële gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van de financiële positie van de 

gemeente; 

• Het wenselijk is dat er een structurele oplossing komt voor de tekorten op de jeugdzorg 

• Dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van de zorg; 

 

Verzoekt het college om 

• uiterlijk april 2022 een financiële terugkoppeling te geven; 

• als dan blijkt dat er geen uitzicht is op een structurele verbetering van de financiële positie op het sociaal 

domein, voor de perspectiefnota 2023 het bestaande beleid aan te scherpen of indien nodig te herzien; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend: 

GroenLinks, Jur van der Lecq  _____________________________ 

Mede ondertekend door: 

VVD, Frank Broedelet   _____________________________ 

 

 



 

Toelichting: 

In de beleidsnota  Sociaal Domein 2021-2024 wordt in hoofdstuk 7 gesproken over een taakstelling en 7 knoppen 

waaraan gedraaid kan worden om grip op de uitgaven in het sociaal domein te creëren. Op deze manier denkt het 

college het beleid  beheersbaar te houden en aan de taakstelling te voldoen.  Verder op in de nota en in de 

beantwoording van de technische vragen hierover van de VVD fractie, lezen we echter dat het risico dat deze 

taakstelling niet gehaald gaat worden, maar liefst 70% bedraagt. 

Als mogelijke oorzaken wordt aangegeven dat, ondanks de inzet van maatregelen als onderdeel van het 

beleidsplan Bouwen aan sociale kracht en eventuele extra rijksmiddelen, de gemeente geen grip  heeft op de 

toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing, het WMO abonnementstarief en een langere trajectduur als 

gevolg van achterblijvende uitstroom bij jeugdzorg.  Het gaat hierbij om een Open-einde-regeling waardoor de 

kosten lastiger beheersbaar zijn.   

Kortom genoeg reden tot zorg en volgens Groen Links is het daarom zeer wenselijk dat de raad regelmatig 

geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen en de financiële consequenties zodat er, indien nodig, op tijd kan 

worden ingegrepen en het beleid kan worden bijgesteld. 


