
Financiële plaatje vanuit de jaarrapportage sociaal domein 2019

Vanuit de rapportage sociaal domein 2019 volgt voor het onderdeel Wmo het volgende financiële 
plaatje:

De overschrijding Wmo voor deze voorzieningen bedraagt € 130.141 (2,8%) 
De vragen die hierover worden gesteld zijn:

1) Wat zijn voor het onderdeel Wmo de werkelijke uitgaven t.o.v. de begrote uitgaven?
2) Hoe wordt bij overschrijding van het budget de extra uitgaven gedekt?

Ad 1) Wat zijn voor het onderdeel Wmo de werkelijke uitgaven t.o.v. de begrote uitgaven?
In de jaarrekening 2019 wordt de Wmo verantwoord onder programma 6, op pagina 77 en pagina 78. 
Per taakveld wordt benoemd wat de lasten en de baten zijn. De Wmo komt terug op taakveld 6.6 
Maatwerkvoorzieningen en op taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. In onderstaand overzicht 
zijn de lasten en baten voor deze taakvelden gesaldeerd (bedragen x € 1.000). Hieruit blijkt dat in de 
jaarrekening geen overschrijding was op de Wmo maar een onderschrijding van 3,9%:

Dit wordt veroorzaakt omdat in de rapportage sociaal domein ingegaan wordt op de voorzieningen (en 
de daarbij behorende budgetten). In de jaarrekening zijn deze opgenomen in de taakvelden, maar 
daarin zijn bijvoorbeeld ook salarisdoorbelastingen van het ambtelijk apparaat opgenomen. Hieronder 
is dit verder uitgesplitst. Met name bij Wmo nieuwe taken (2015) zien we dat een onderschrijding van 
diverse posten die niet in de rapportage sociaal domein zijn opgenomen de overschrijding op 
bijvoorbeeld de (maatwerk)voorzieningen opheft. 



Ad 2) Hoe wordt bij overschrijding van het budget de extra uitgaven gedekt?
Voor de taakvelden die vallen onder de reserve sociaal domein wordt naar het totale financiële 
resultaat binnen het sociaal domein gekeken. Zo kan een onderschrijding op jeugd een overschrijding 
op de Wmo opheffen en hoeft er niet naar extra dekking gezocht te worden. Wel is het dan uiteraard 
van belang om na ta gaan of hier effecten bij zitten die van impact zijn voor de structurele begroting en 
dat eventueel bij een volgend P&C product mee te nemen. Indien bij de jaarrekening in totaal sprake 
is van een overschrijding op het sociale domein, dan worden de extra uitgaven gedekt uit de reserve 
sociaal domein.


