Aan de gemeenteraad

2014 – 1 A

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake instelling reserve Sociaal domein
1. Voorstel
U wordt voorgesteld het raadsbesluit inzake de Jaarstukken 2013 als volgt te wijzigen:
Toe te voegen een nieuw punt 2, te weten:
2. In te stellen de reserve Sociaal domein. Deze reserve wordt gebruikt om gedurende de
implementatiefase 2015-2017 van de 3 Decentralisaties onvoorziene uitgaven op te vangen in het
sociale domein.
Punt 2 te wijzigen in het volgende punt 3:
3. Van het positieve resultaat van de jaarrekening 2013 na bestemming van € 1.855.200, een bedrag
van € 1.054.100,- te storten in de reserve Sociaal domein en het resterende deel, groot € 801.100,-,
in de algemene reserve.
De punten 3 en volgende te vernummeren tot 4 en volgende.
2. Aanleiding
De behandeling van de Jaarstukken 2013.
3. Aspecten
Het positieve jaarrekeningresultaat 2013 is na bestemming groot € 1.855.200. Thans dient bepaald te
worden hoe dit bedrag dient te worden aangewend.
Met de drie decentralisaties krijgen de gemeenten er een groot takenpakket bij op het gebied van de
Jeugdzorg, delen uit de Awbz en de Participatiewet. Bij deze overdracht dient ´de winkel´ wel gewoon
´door te draaien´. Een megaoperatie die, vooral in de implementatieperiode 2015-2017, van alle
betrokkenen veel vraagt.
Met deze taken hevelt het rijk ook budget over naar de gemeenten. Op dit budget heeft het rijk echter
efficiëntiekortingen en bezuinigingen toegepast.
De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor vrijwel het gehele sociale domein.
Het is Ridderkerks beleid om de nieuw overgedragen taken uit te voeren binnen het door het rijk
beschikbaar gestelde budget van het sociaal deelfonds binnen het Gemeentefonds. Het is echter nog
steeds onzeker of het overgedragen budget hiervoor voldoende zal zijn. Zeker in de
implementatieperiode 2015 – 2017 kan de gemeente te maken krijgen met onverwachte
ontwikkelingen en onvoorziene uitgaven. Daarnaast zijn nog steeds maatregelen nodig om tot een
sluitend meerjarenperspectief te komen. Op grond van de jaarstukken lijkt er met name in het sociale
domein nog structureel teveel te worden begroot.

Uitgangspunt bij dit alles blijft dat Ridderkerkers die onze aandacht en zorg nodig hebben deze ook
daadwerkelijk krijgen.
Om dit uitgangspunt de komende jaren in de financieel onzekere omstandigheden te kunnen
verwezenlijken, is het wenselijk vooraf geld beschikbaar gesteld te hebben dat in die situaties kan
worden aangewend. Dit kan door een reserve in te stellen.
Het voorstel is een reserve Sociaal domein in te stellen, groot € 1.054.100,-. Dit bedrag is de optelsom
van de verschillen tussen begroting na slotwijziging en de jaarstukken die allen betrekking hebben op
het sociale domein (zie pagina 8 van de begroting).
Mochten tijdens de implementatieperiode 2015-2017 zich onvoorziene omstandigheden voordoen en
onverwachte uitgaven noodzakelijk zijn, dan zijn er financiële middelen beschikbaar om deze in te
zetten voor hen die onze aandacht en zorg echt nodig hebben. Het voorstel om hiervoor een
substantieel deel van het overschot van de jaarrekening te gebruiken is omdat dit overschot voor een
belangrijk deel ontstaan is uit overschotten op posten uit het sociaal domein. Gelden uit het sociaal
domein blijven zo beschikbaar voor het sociaal domein.
Het creëren van een reserve Sociaal domein bepaalt niet de grens van de mogelijkheden voor sociale
ondersteuning. Als er meer middelen nodig blijken te zijn dan de reserve Sociaal domein groot is, kan
de raad altijd alsnog besluiten extra middelen uit de algemene reserve beschikbaar te stellen.
4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van het amendement wordt het raadsbesluit aangepast, ondertekend en met de
Jaarstukken toegezonden aan provinciale staten.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Met dit amendement zijn geen kosten gemoeid. Beschikbare bedragen worden alleen anders
aangewend.
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