
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen leven 

Vergaderdatum: 4 juni 2018 

Steller en fractie: Louis van der Spoel, VVD 

Agendapunt: 7. Domein Maatschappij: onze maatschappij, ons domein; fundament voor onze transformatie 

Portefeuillehouder: mevr. C. Van Vliet 

Datum indiening vraag bij griffie: 4-6-2018 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 11 juni 2018 

 

 

Vraag 1: Dekking: graag uitleg waarom deze kosten niet ten laste van de Reserve Sociaal Domein 
gebracht worden, die hiervoor speciaal in het leven is geroepen? (per 31-12-2017 1.319.900 euro) 
 
Aanvullend tijdens de commissiebehandeling: 
In de jaarrekening staat bij het doel van deze reserve vermeld: ‘De reserve kan worden gebruikt om 
gedurende de implementatiefase van de 3 Decentralisaties onvoorziene uitgaven in het sociaal domein 
op te vangen.’ 
 

Antwoord  
Wij maken onderscheid tussen onvoorziene (zorg)kosten en de kosten voor organisatieverandering en -
verbetering. De investeringen in de organisatie zijn nodig om goed uitvoering te geven aan de 3 
Decentralisaties. Hoewel deze kosten lastig precies in te schatten zijn, zijn zij wel te voorzien. 
Onvoorziene (zorg)kosten worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een plotseling groeiende zorgvraag, of 
onvoorziene omstandigheid in de inkoop. Om deze risico’s op te vangen is de Reserve Sociaal Domein 
gevormd. De omvang van deze reserve is afgestemd op de risico’s. 
Wij stellen voor de Reserve Sociaal Domein alleen aan te spreken voor onvoorziene zorgkosten. Dit 
betekent dat we voor de investeringen in de organisatie voorstellen een beroep te doen op de Algemene 
Reserve.  

 

Vraag 2: waarop is de 8% budgetverhoging WMO gebaseerd? Graag uitgebreide uitleg. 
 

Antwoord 
Het antwoord is te beluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 
 

Vraag 3: Is te verklaren waarom het aantal bijstandsgerechtigden in Ridderkerk groeit tegen de 
landelijke trend in? 
 

Antwoord 
Het antwoord is te beluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 
 

Vraag 4: door een tekort aan capaciteit wordt er onvoldoende uitvoering gegeven aan integrale 
dienstverlening. Daarin zit een tegenstelling. Juist integrale dienstverlening moet toch leiden tot minder 
inzet van personeel en minder uitgaven? Graag nadere uitleg. 

Antwoord 
Het antwoord is te beluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 
 
 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


 

Oorspronkelijk aangeboden tbv agendapunt 4. Begroting BAR-organisatie 

Beantwoord bij agendapunt 7 Domein maatschappij 

Vraag 14: Graag uitleg waarom er (naast 15% bedrijfsvoering welke 10 was) zoveel meer 

geld nodig is voor WMO en Participatie. Welke zaken heeft men op dit gebied eerder niet 

zien aankomen? Er was toch bekend dat na de transitie er een transformatie plaats zou 

moeten vinden? 
 

Antwoord 
Het antwoord is te beluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 
 

Vraag 15: Graag uitleg waarom op deze terreinen er 15% bedrijfsvoering nodig is in plaats 

van 10%. Alleen het simpele feit dat uit een landelijke benchmark 15 % logischer is vinden 

wij te mager, omdat juist bij deze onderwerpen lokaal maatwerk geldt. 
 

Antwoord 

Ridderkerk ontvangt voor uitvoering van de gedecentraliseerde taken één integratie-

uitkering sociaal domein van het Rijk. Daarvan wordt 90% ingezet voor zorg en 10% voor 

personeel én bedrijfsvoering1. Als we deze 10% verder uitsplitsen, dan wordt 85% ingezet 

voor personeel en 15% voor bedrijfsvoering (automatisering en ondersteuning).   
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