AMENDEMENT

Aan de gemeenteraad

2017 – 67

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake overzicht sociaal domein

1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld aan het raadsbesluit inzake de Programmabegroting 2018 - 2021
Ridderkerk toe te voegen onder “Besluit”:
5. Dat bij de Jaarrekening en de Begroting een overzicht van inkomsten en uitgaven Sociaal
Domein wordt opgenomen, waarin de verschillende inkomsten, zoals gelden ontvangen via de
Algemene uitkering of anderszins, en de uitgaven van het huidige jaar en de drie voorgaande
jaren met betrekking tot het Sociaal Domein zijn opgenomen;
6. Dat het eerste overzicht Inkomsten en Uitgaven Sociaal Domein met de stand van zaken tot en
met 31 december 2017 inclusief het overzicht van de drie voorgaande jaren, verstrekt wordt
aan de gemeenteraad vóór 1 februari 2018;
2. Aanleiding
De behandeling van de Programmabegroting 2018 – 2021.
3. Aspecten
De inkomsten en uitgaven met betrekking tot het sociaal domein zijn verdeeld over meerdere
programma’s. De raad is gebaat bij toegankelijke informatie in een overzicht van de totale
inkomsten en uitgaven op het Sociale Domein als geheel en wat er overblijft of tekort komt.
Zodat de raad eenvoudig inzichtelijk heeft of en in hoeverre gelden bedoeld voor het Sociaal
domein ook werkelijk worden besteed in het sociale domein.
Tot de gelden bedoeld voor het Sociaal Domein horen in ieder geval gelden t.b.v. Jeugd,
Jeugdzorg, WMO, Armoedegelden, Sociale zaken en Participatie incl. BUIG-gelden.
4. Aanpak/Uitvoering
Het college stuurt vóór 1 februari 2018 de raad een overzicht met de inkomsten en uitgaven in het
Sociaal Domein aan de raad.
Het college verstrekt de raad vanaf de jaarrekening 2017 een overzicht inkomsten en uitgaven
sociaal domein bij de begrotingen en jaarrekeningen.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De kosten worden betaald vanuit de huidige budgetten.
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