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Hooggeachte heer de Jonge,
Als wethouders van de acht gemeenten in de regio Rivierenland vragen wij gezamenlijk
uw aandacht voor de oplopende financiële tekorten in het sociaal domein.
Sinds de decentralisaties van taken in 2015 pakken wij deze met verve op. Door
geldstromen en regels tussen verschillende taken en aandachtsgebieden te “ontschotten”
kunnen wij betere en meer integrale oplossingen bieden aan onze inwoners. Bovendien
kennen wij onze inwoners goed en staan wij dichtbij hen. Andersom weten zij ook ons te
vinden. Wij staan positief tegenover deze decentralisatie. We zien nieuwe toekomstige
taken zoals beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verplichte GGz en inburgering
op ons af komen.
Echter, alle gemeenten in de regio Rivierenland hebben in meer of mindere mate
(oplopende) structurele financiële tekorten. Op gebied van WMO, jeugdzorg, Veilig Thuis,
opsporing en aanpak van zorgfraude stijgen de kosten veel harder dan de bijdrage in het
gemeentefonds. Eerder onderzoek van de provincie Gelderland gaf aan dat 28 van de
Gelderse gemeenten tekorten hebben voor het bieden van jeugdzorg, voor 13
gemeenten was dit op het moment van onderzoeken nog niet bekend en slechts 10
gemeenten geven aan nu geen tekorten te hebben. Totaal gaat het om een tekort van
tenminste 69 miljoen.1
Recent kwam in een artikel van de Gelderlander bovendien naar voren dat bij een
voorlopig nieuw objectief verdeelmodel voor de bekostiging door gemeenten van
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang vanaf 2021 voor Gelderland in haar
geheel 72 miljoen euro minder beschikbaar is. Geld dat nu wordt uitgegeven aan
broodnodige voorzieningen. Herverdeling op basis van dit verdeelmodel leidt tot nieuwe
aanvullende tekorten voor onze gemeenten. 2
De financiële tekorten brengen de decentralisatie van taken in het sociaal domein in een
nieuwe fase. Er is geen bezwaar om met schaarse publieke middelen keuzes te maken,
echter in deze fase staan de doelen bestuurlijk onder enorme druk en de betaalbaarheid
centraal. Een ongezonde disbalans.
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De noodzaak om te komen tot een meerjarig sluitende begroting brengt pijnlijke keuzes
dichtbij. Gelden voor preventie, voorliggende voorzieningen, vroegsignalering, innovatie
en welzijnswerk worden om budgettaire redenen heroverwogen. Normale basistaken van
onze gemeenten zoals wegenonderhoud, groenvoorziening, bijdragen voor sport en
cultuur, veiligheid, handhaving etc. komen in het gedrang. De samenleving gaat zo last
ervaren van de decentralisatie van zorgtaken. Dit staat haaks op onze ambitie en naar
wij aannemen is het ook niet uw bedoeling. Wij roepen u dan ook indringend op om snel
passende en structurele middelen beschikbaar te stellen.
Met deze gezamenlijk ondertekende brief willen we benadrukken dat de zorgen los staan
van politieke achtergronden. Vanzelfsprekend zijn wij voor een nadere toelichting
beschikbaar.
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