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Uw kenmerk

Onderwerp

Reactie op ongevraagd advies inzake middelen sociaal domein

Geachte participatieraad,
Op 12 juli jl. hebben wij uw advies ontvangen inzake de middelen voor het sociaal domein 2017.
In deze brief gaan wij puntsgewijs in op uw vragen en opmerkingen.
U adviseert het college om:
1.

De Participatieraad Kamer WIO bijtijds te informeren over evt. tekorten of overschotten
binnen het Sociaal Domein. De Participatieraad Kamer WIO wenst dit niet uit de media te
vernemen. Zo kunnen wij meedenken over een nuttige besteding van deze gelden binnen het
Sociaal Domein.
Drie keer per jaar wordt de raad geïnformeerd door middel van onze monitor Sociaal Domein.
De monitor is openbaar en kan daarom ook toegezonden worden aan de Participatieraad. Het
voorstel is om de monitor na vaststelling in het college en bespreking in de commissie ook ter
beschikking te stellen aan de Participatieraad.

2.

De gelden Sociaal Domein niet aan de Algemene Reserves toe te voegen, tenzij gegarandeerd
is dat deze gelden later weer aan het Sociaal Domein worden toegevoegd.
De gemeenteraad besluit over de begroting en jaarrekening. De middelen Sociaal Domein zijn
vanuit het rijk niet geoormerkt maar wel herleidbaar. De raad heeft eerder wel besloten (voor
de periode 2015-2017), gelet op de grote financiële onzekerheid, om eventuele overschotten
beschikbaar te houden specifiek voor het Sociaal Domein. De opgebouwde overschotten ad.
€2.497.552 zijn door de raad, met het vaststellen van de jaarrekening 2017, overgeheveld
naar een reserve Sociaal Domein. De reserve bedraagt maximaal € 2.500.000 en is bedoeld
om tegenvallers op te vangen. Mede gelet op de blijvende financiële onzekerheid denken wij
hiermee incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.
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De gelden van 2017 (€ 700.000) alsnog over te hevelen naar het Sociaal Domein en deze zo
nuttig te besteden binnen het Sociaal Domein.
Over 2017 is sprake van een positief resultaat Sociaal Domein van € 96.914. Dit bedrag is
toegevoegd aan de algemene reserve. In het krantenartikel waar u naar verwijst is sprake van
een fout. Het bedrag van € 700.000 waarnaar wordt verwezen betreft de eerder ingestelde
buffer. De buffer is in het verleden aanvullend in het leven geroepen om eventuele
tegenvallers op te vangen. Sinds de overheveling van taken naar de gemeente is er sprake
geweest van positieve resultaten en zijn deze conform eerdere besluitvorming door de raad
behouden gebleven voor het Sociaal Domein. Doordat er steeds sprake is geweest van een
positief resultaat is het niet nodig gebleken om een beroep te doen op de buffer. De buffer is
gefinancierd uit algemene middelen en aangezien hier geen gebruik van gemaakt wordt is het
logisch om deze te laten vrijvallen en terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Tevens wil de Participatieraad Kamer WIO graag op korte termijn een overzicht ontvangen van de
besteding van de Jetta Klijnsma gelden.
Onderstaande treft u een overzicht aan van de in 2017 ontvangen middelen en de besteding
hiervan:
Uitkering rijk 2017: € 221.570,00
Uitgaven 2017 en begroting 2018
Regeling

2017

2018 geraamd

Jeugdsportfonds subs.

€ 70.000

€ 150.000

Stichting Leergeld subs.

€ 159.795

€ 152.000

Jeugdcultuurfonds subs.

€ 20.000

€ 20.000

Bijdrage maatschapp. activiteiten

€ 64.000

Open eind regeling

kind
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens het College van burgemeester en wethouders

Anne Thielen
Wethouder Leven

