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Rijen, 18 mei 2016
Betreft: Ongevraagd advies overschot WMO budget en tekort budget Jeugdwet
Geachte leden van het College van de gemeente Gilze en Rijen,
Hieronder vindt u een ongevraagd advies door de Adviesraad Sociaal Domein Gilze en
Rijen uitgebracht op 18 mei 2016.
Aanleiding
In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de nieuwe
WMO en Jeugdwet. De transities gingen gepaard met flinke bezuinigingen vanuit de
rijksoverheid. De adviesraad was daarom verbaasd in diverse landelijke en social media
te lezen over overschotten van WMO budget in veel gemeenten. De adviesraad is van
mening dat een goede verklaring van overschot van budget noodzakelijk is om in de
toekomst budget veilig te stellen. Daarnaast neemt de adviesraad in dit advies mee dat
in Gilze en Rijen in de tussenrapportage een tekort is geconstateerd voor uitvoering van
de jeugdwet.
Advies en vragen
De adviesraad is inmiddels bekend dat er een groeiend aantal gemeenten onderzoekt hoe
het komt dat er een overschot van het WMO budget is aan het eind van 2015.
De adviesraad vraagt u hen te informeren over de situatie in de gemeente Gilze en Rijen.
- Is er in de gemeente Gilze en Rijen ook sprake van een overschot op het WMO
budget 2015?
- Als hier sprake van is kunt u ons dan informeren over de besteding van het
overschot?
- Kunt u ons aangeven wat de oorzaak is van een mogelijk overschot? Heeft het
nieuwe beleid, de kanteling, geleidt tot minder zorgaanvragen? Is de prijs voor de
geleverde zorg oorzakelijk?
De adviesraad adviseert een eventueel overschot op het WMO-budget te oormerken voor
het sociaal domein.
De adviesraad vraagt u hen inzicht te verstrekken over het tekort op het budget
Jeugdhulp 2015.
- Hoe is het tekort op het budget Jeugdhulp opgevangen?
- Verwacht u in 2016 ook een tekort op het budget Jeugdhulp? Zo ja, hoe denkt u
dit probleem te gaan oplossen?
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