
 

AMENDEMENT

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 8 november 2018 
Agendapunt 7 Programmabegroting 2019-2022

Onderwerp:  passende dekking begroting Sociaal Domein
          
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

De Programmabegroting 2019-2022 gewijzigd vast te stellen door:
- structureel € 890.000 extra op te nemen voor het sociaal domein;
- ter dekking van het ontstane tekort een stelpost ‘nader te nemen maatregelen ter dekking 

van het begrotingstekort’ op te nemen van € 759.000 in 2020, € 728.000 in 2021 en 
€ 659.000 in 2022;

- de bovengenoemde wijzigingen structureel door te voeren in de begroting.
Toelichting:

 De begroting is het sturingsinstrument van de raad. Gezien het feit dat er een structureel 
tekort op het sociaal domein gemeld is van € 890.000, moet dit meegenomen worden in 
de begroting die de raad vast stelt. 

 Daarnaast is het wenselijk om de provincie Utrecht, als toezichthouder, een begroting aan 
te bieden waarvan grote, structurele, tekorten zijn voorzien van passende dekking. 

 Het tekort is dusdanig groot, dat het niet in de marge van de begroting kan worden 
opgevangen. 

 De raad moet de afweging kunnen maken of het ambities wil bijstellen, bezuinigingen wil 
doorvoeren of de inkomsten wil verhogen. Deze afweging vraagt tijd, dus om die reden 
wordt er een stelpost opgenomen vanaf 2020. In 2019 kan dan het debat gevoerd worden 
over de te nemen maatregelen. 

 Het is mogelijk in de begroting dekking te vinden, te weten middels:
a. Een stelpost nader te nemen maatregelen zoals opgenomen in het dictum. 
b. Deze niet al in 2019 op te voeren maar vanaf 2020. Immers de raad zal eerst nog het 

debat voeren over deze maatregelen; planning voorjaar 2019. Dit moment is te laat 
voor de begroting van 2019 daar het begrotingsjaar 2019 dan al loopt. 

c. Het tekort voor 2019 kan incidenteel worden gedekt uit de algemene reserve.

Samengevat (inclusief de informatie uit de Najaarsnota 2018):

bedragen X 1000 2019 2020 2021 2022

Begrotingsresultaat gepresenteerde begroting 47 131 162 231

Structureel tekort sociaal domein -890 -890 -890 -890

Begrotingsresultaat na aftrek tekort sociaal domein -843 -759 -728 -659

Stelpost nader te nemen maatregelen  759 728 659

Begrotingsresultaat na wijziging -843 0 0 0
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