
Beantwoording nadere vragen fractie VVD n.a.v. memo tekorten sociaal domein 
en extra raadsvergadering 31 oktober. 

N.a.v. de memo van het college over de tekorten sociaal domein en ter voorbereiding 
van de extra raadsvergadering van 31 oktober a.s., zijn er drie vragen gerezen, waar 
ik graag uiterlijk dinsdagmiddag antwoord op zou willen hebben:

1) De memo stelt dat het regulier budget in de begroting 2018 € 3.980.000 bedraagt. 
Welke posten betreft dit budget precies?

De zorgbudgetten voor de nieuwe taken Jeugd en WMO zoals die zijn opgenomen in de 
begroting 2018 zijn als volgt te specificeren:

2) Leusden krijgt volgens de bijlagen (integratieuitkeringen IUSD en Wmo) van de 
septembercirculaire over 2017 voor Wmo nieuwe taken 
2,7 M, voor Wmo oude taken 1,7 M en voor de taken Jeugdwet 4,3 M. Opgeteld is 
dat 8,7 M. Ik kan in de begroting 2017 niet zien hoe deze middelen verdeeld zijn over 
de lasten van het sociaal domein. Ik ontvang graag een specificatie van de verdeling.

In 2016 konden we nog goed inzicht bieden in verdeling van de verkregen rijksmiddelen 
Sociaal Domein en de verdeling daarvan over de uitgavenbudgetten binnen onze begroting. 
Middels onderstaande overzicht is destijds informatie verschaft over de balans tussen de 
inkomsten Sociaal Domein (exclusief WMO oud) en de daaraan gekoppelde 
uitgavenbudgetten zoals deze in de primitieve meerjarenraming 2017-2020 zijn opgenomen:



Inmiddels is het zo dat het steeds lastiger is dit inzicht te blijven verschaffen omdat budgetten 
steeds meer gaan vermengen met reguliere lokale budgetten binnen onze begroting. Als 
voorbeelden zijn te noemen de verhoging van het budget LL2 /Sociaal Team a.g.v. het 
raadsbesluit om de toegang tot de zorg te verbeteren, het opzetten van vormen van lokale 
dagbesteding, of het toevoegen van WtcG middelen aan het budget bijzondere bijstand. Al 
deze uitgaven zijn bekostigd vanuit de rijksmiddelen Sociaal Domein. Daarnaast zal ook een 
verdere ontschotting van het Sociaal Domein plaatsvinden. Zo zal de IU Sociaal Domein 
vanaf 2019 opgaan in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds. Onderstaand een 
specificatie van de verdeling van de middelen SD (incl oud WMO) naar de uitgavenbudgetten 
2017:



3) De begrotingen 2017 en 2018 verschillen over de jaren 2017, 2018 en 2019 van 
elkaar v.w.b. de saldi maatwerkdienstverlening 18+ (6.71)  en 18- (6.72). De 
betreffende saldi zijn in de begroting 2018 aanmerkelijk lager dan in de begroting 
2017. Dit wordt niet verklaard in de programmabegroting 2018. Hoe kan de verlaging 
van de saldi verklaard worden?

De saldi op deze taakvelden zijn in de begroting 2018 juist hoger dan in 2017. Wel zit er een 
aanzienlijke daling in de raming 2019 ten opzichte van de raming 2017 en 2018. Over het 
algemeen wordt deze verlaging veroorzaakt door het wegvallen van de aanwending van de 
HHT middelen, het functioneel ramen van budgetten die op een stelpost waren opgenomen 
(deels ook op andere taakvelden), het verlagen van PGB’s  en verhogen van de eigen 
bijdrage op basis van het vastgestelde beleidskader Sociaal Domein. Financieel zijn de 
verschillen in meerjarenperspectief als volgt te analyseren:


