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Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
Leiderdorp, 6 mei 2016 
 
Onderwerp: Prognosebrief 2015 
 
Geacht College, 
 
De Wmo-adviesraad (hierna Raad) heeft kennis genomen van de Prognosebrief 
2015 en het antwoord van het College op een raadsvraag 46 van de VVD daarover.  
Het blijkt dat op het Programma 1 (Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs) een positief 
saldo wordt verwacht van ruim 2 mln. euro, waarvan 1,7 mln. euro op het Wmo-
budget. 
 
Hoewel er een aantal oorzaken wordt aangegeven blijft het onduidelijk welke 
omstandigheden tot de onderbesteding hebben geleid. Weliswaar is het jaar 2015 te 
beschouwen als een overgangsjaar met alle onzekerheden van dien, maar dat laat 
onverlet dat waar er tevens sprake is geweest van een grote bezuiniging op de 
huishoudelijke hulp, er verwacht mocht worden dat het budget zou worden uitgeput. 
Dat mag ook blijken uit het antwoord op de eerste raadsvraag waar wordt gesteld:  
 “Voorts is al met de nodige zekerheid te zeggen dat de uitgaven op het gebied van 
begeleiding Wmo het komende jaar ten opzichte van 2015 stevig zullen stijgen”. 
 

De raad acht het noodzakelijk dat er op korte termijn onderzocht wordt of er 
bijvoorbeeld een kleiner aantal kwetsbare burgers een beroep heeft gedaan op zorg, 
of er meer gekort is op de zorg, waaronder de dagbesteding voor dementerenden en 
chronisch zieken, of dat de aanbestedingen lager zijn uitgevallen dan begroot. 
Tenslotte is de Eigen Bijdrage dermate verhoogd dat het voor veel mensen niet meer 
mogelijk is van de ondersteuning gebruik te maken. Dit geeft extra druk op de 
mantelzorgers, waarvoor de gemeente evengoed ondersteuning hoort te bieden. 
 
Alles overziende dringt de Raad er op aan het overschot op het Wmo-budget 2015 te 
oormerken en te reserveren, teneinde verwachte stijgingen in 2016 te kunnen 
compenseren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Wmo-adviesraad, 
 
 
 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 


