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Agendapunt 3 
 

 

Amendement 16 
 

Voorziening Sociaal Domein 
 

 
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2014, 

gehoord hebbende de beraadslagingen over het voorstel programmabegroting 2015. 

 

Besluit:  

Beslispunt 1.1 aan te vullen met: 

Met dien verstande dat: 
 

1. Als extra beslispunt wordt opgenomen: „voor de komende drie jaar de 
vorming van een voorziening sociaal domein waarin wordt opgenomen: 

a. jaarlijks het saldo van de risicoreserve sociaal domein 
b. de resultaten van de jaarlijkse meevallers en tegenvallers van alle 
producten en diensten binnen het volledige sociale domein 

2. Voor zover nodig de begrotingswijziging hierop aan te passen 
3. Voor zover nodig de oorspronkelijke beslispunten te vernummeren 

 

Namens de fractie van de Nieuwe Democraten, 

 

Ton Schijvenaars 
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Toelichting: 
Aan dit amendement liggen de volgende argumenten ten grondslag. 
 
Geconstateerd moet worden 
- bij de besluitvorming over het RVS sociaal domein met een omvang van meer dan 
80 miljoen Euro expliciet is afgesproken dat de menselijke maat leidend zal zijn en 
dat er vanuit vertrouwen zal worden samengewerkt om in deze reis te blijven 
verbeteren 
- dat betekent per definitie dat er altijd sprake zal zijn van meevallers en tegenvallers 
waarbij het van groot belang is dat budgetten bedoeld voor het sociale domein ook 
binnen het sociale domein blijven 
- Na drie jaar zal er beter zicht zijn op de effecten van de decentralisaties en kan op 
dat moment na een evaluatie worden bepaald of deze voorziening nog noodzakelijk 
is 
 

Overwogen kan worden 
- dat los van politieke overtuiging en hoopvolle verwachtingen dat alle 
decentralisaties conform het gesloten bestuursakkoord binnen de rijksbudgetten 
gerealiseerd gaan worden, er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat er 
ongetwijfeld tegenvallers en meevallers zullen zijn 
- het dan goed is dat er een aparte voorziening is met een fonds waar dergelijke 
meevallers en tegenvallers verwerkt kunnen worden vanuit het belangrijkste 
argument dat de decentralisaties vooral integraal aangepakt gaan worden 
 
Van mening zijnde dat 
- er in de vraag en aanbod bij de drie decentralisaties en verder in het sociale 
domein er sprake zal zijn grote wisseling waardoor het juist gewenst is dat er een 
voorziening is met een fonds voor het regelen van voldoende demping 
- een dergelijke voorziening zorgt voor de zo noodzakelijke rust in de samenleving 
waar toch heel veel vragen leven over de effecten van de decentralisaties 
 
Concluderend 
- Er wordt geen geld weggehaald maar het bestaande geld wordt expliciet 
geoormerkt voor het doel waarvoor het is bedoeld 
- het voldoet voor meer dan 100% aan het uitgangspunt dat Roosendaal de stad is 
en blijft van de menselijke maat en dat de decentralisaties binnen de rijksbudgetten 
wordt uitgevoerd. 

 

Tegenargumenten? 
- Er is toch al een Risicoreserve Sociaal Domein? Dat is waar maar een reserve kan 
in theorie altijd nog worden gebruikt voor andere doeleinden en met de vorming van 
een voorziening wordt het beschikbare budget en eventuele meevallers en 
tegenvallers 100% geoormerkt voor het doel waarvoor het is bedoeld t.w. het 
sociale domein! 
- Wat als er meer tegenvallers dan meevallers zijn? Het fonds krijgt jaarlijks het saldo 
van de risicoreserve sociaal domein en heeft daarmee al een behoorlijke vulling. 
Als er substantiële grote tegenvallers zijn die de omvang van de risicoreserve 
overstijgen, dan ontstaat er een nieuwe politieke werkelijkheid. De verwachting is 
dat er zeker binnen het deel van de WMO eerder meevallers dan tegenvallers 
komen. 


