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Over de prognosebrief van het college heeft D66 de volgende vragen: 
 
 

1)      Wat is de meest actuele inschatting van het college ten aanzien van de 
kostenontwikkeling (inclusief nog te implementeren taakstellingen en 
noodzakelijke innovatie) van de 3D voor de komende twee jaar?  
 
Ten aanzien van de Wmo zijn we afhankelijk van enkele landelijke ontwikkelingen zoals 
jurisprudentie rondom resultaatfinanciering, de ontwikkelingen rond de Sociale 
Verzekeringsbank (geldt ook voor jeugd), voortzetting van de gelden voor de Algemene 
voorziening Huishoudelijke Hulp en de ontwikkelingen rondom het beleid met betrekking 
tot de eigen bijdragen binnen de Wmo. Vooralsnog gaan wij ervan uit binnen de gestelde 
budgetten onze taken op het gebied van de Wmo te kunnen realiseren. Ook voor jeugd 
geldt dat we afhankelijk zijn van de landelijke ontwikkelingen. We zijn nu het 
inkoopproces voor 2017 gestart. Uitgangspunt is dat het budget leidend is. Bij Werk en 
Inkomen is het budget in nog sterkere mate leidend. De inzet van nieuwe instrumenten 
(garantiebanen, beschut werkplekken nieuw en loonkostensubsidies) vindt alleen plaats 
in zoverre het beschikbare budget dit toelaat. 

 
2)      In de nota reserves en voorzieningen wordt een streefhoogte van de reserve 
sociaal domein van 5 miljoen euro genoemd. Welke argumentatie zit daar achter? 
 
Het plafond van € 5 miljoen hebben we als voorlopig niveau genomen op basis van de 
regionaal opgestelde risicomatrix. Deze matrix is als bijlage bijgevoegd. In lijn met de 
gewenningsperiode van 3-5 jaar zal te zijner tijd een definitief plafond vastgesteld worden 
op basis van de ontwikkelingen in de jaren 2015-2017 van het uitgavepatroon en risico's. 
Naar verwachting dus in 2018/2019. 
 
 

 



3)      Zijn alle rekeningen over 2015 die te maken hebben met de 3D al binnen bij 
de gemeente? 
 
Binnen de Wmo ontvangen wij op dit moment nog facturen, Huishoudelijke 
Ondersteuning en Begeleiding, over 2015. De Tijdelijke werkorganisatie 
opdrachtgeverschap jeugd heeft nog niet alle cijfers over 2015 ontvangen. Maar 
vooralsnog lijkt het erop dat er geen extra facturen komen over 2015. Bij Werk en 
Inkomen zijn op (relevant) productniveau alle facturen inmiddels ontvangen en verwerkt. 
De kosten vallen binnen het beschikbare budget. 

 
4)      Wat is het effect geweest van de extra middelen voor Huishoudelijke Hulp 
vanuit het rijk op het overschot en hoe zal dit doorwerken in de komende jaren? 

 

Wij hebben de systematiek van de Huishoudelijke Ondersteuning gewijzigd. Voor de 
inrichting van de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp hebben wij in 2015 (€ 
352.791) en 2016 (€ 461.266) extra middelen ontvangen vanuit het Rijk. Door de 
algemene voorziening wordt er minder gebruik gemaakt van de maatwerkvoorziening 
Huishoudelijke Ondersteuning. Hierdoor is op het budget voor Huishoudelijke 
Ondersteuning een overschot ontstaan. In principe zijn de extra gelden voor twee jaar 
beschikbaar gesteld. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat na deze periode geen middelen 
voor de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp worden verstrekt. Binnenkort zal door 
de staatssecretaris hier meer duidelijkheid over worden gegeven. 

 

 


