Motie 9 is met 16 stemmen voor (Christen Unie, D66, Groen Links, Roosendaalse Lijst
en SP en 18 stemmen tegen (CDA, VLP, PvdA, BBR en VVD) verworpen.
Motie 9 Financiering van het sociaal domein
De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 en 8 november 2018, gehoord hebbende
de beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2019’;
Constaterende dat:
• Sinds de taken binnen het sociale domein in 2015 door gemeentes op verzoek van het rijk/de
provincies zijn gedecentraliseerd, er langzaamaan haperingen ontstaan omdat die opdracht
moest worden uitgevoerd zonder de precieze omvang te kennen;
• Deze decentralisaties in het sociale domein bovendien gepaard gingen met een
bezuinigingsoperatie en de opdracht tot transformatie, waarbij de zorgvragers en hun sociale
netwerk meer worden ingezet in plaats van zorgprofessionals;
• Deze transities een grote omvang hadden, zowel qua aantallen als qua financiën en dat het
een van de grootste transities uit de geschiedenis betreft;
Overwegende dat:
• Net na de zomer het stedennetwerk G40 een position paper heeft gepubliceerd met de titel
‘samen verantwoordelijk voor de transformatie van het sociaal domein’, waarin ook uiteen wordt
gezet dat de decentralisatie in het sociaal domein niet alleen ging om de overdracht van extra
taken, maar vooral om een transformatie van de manier van werken; In eerste instantie hebben
gemeenten gewerkt aan het op orde krijgen van de basis en dat heeft, ook in financiële zin, heel
wat kruim gekost. Daarnaast zet het rijk in op actieprogramma’s met hooggespannen
verwachtingen op het gebied van de transformatie. Als gemeenteraad van Roosendaal
onderschrijven we de stelling dat dat schuurt;
• G40 de onmogelijkheid van de opgave heeft gemeld en het rijk oproept te investeren in het
sociaal domein of tenminste het tempo van de bezuinigingen om te buigen, een vangnet in te
richten en bij het vaststellen van de budgetten uit te gaan van reële volumegroei;
Voorts overwegende dat:
• In september van dit jaar de VNG via een bijzondere ledenbrief een reactie heeft gegeven op
de Rijksbegroting 2019; Belangrijk onderdeel betreft het sociaal domein, waarbij de specifieke
doeluitkeringen worden overgeheveld naar de algemene doeluitkering;
• Voor de jeugdzorg deze ontwikkeling rampzalig is, omdat in 2019 en 2020 uitgangspunt is dat
het aantal jeugdigen afneemt terwijl in de praktijk al twee jaar sprake is van een behoorlijke
volumegroei en daarvoor wordt niets gecompenseerd aan gemeenten; Pas in 2021 wordt een
en ander herzien via een zogenoemd objectief verdeelmodel;
• Daarnaast in het kader van de WMO/veiligheid/langdurige zorg, maatregelen worden
aangekondigd of versterkt om de transformatie vorm te geven zonder dat hier voldoende
investeringsbudget voor beschikbaar is en belangrijker nog dat er tijdsdruk ontstaat, die niet
passend is bij deze grootse omvormingen; Ook dat is een element waarmee de gemeenteraad
van Roosendaal moeilijk uit de voeten kan, hoe graag de raad dit ook zou willen in het belang
van alle inwoners van de gemeente;
Roept de regering op
Om aandacht te hebben voor de door de G40 en de VNG geschetste problematiek ten aanzien van de
knelpunten in het Sociaal Domein.
Besluit
Het Kabinet en de Tweede Kamer van de zienswijze van de gemeenteraad van Roosendaal, zoals
verwoord in deze motie, op de hoogte te stellen en de motie eveneens te sturen naar de gemeenteraden
van alle Nederlandse gemeenten.
En gaat over tot de orde van de vergadering,
Namens,

GroenLinks, Christian Villée
SP, Adriënne Maas

