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"Grenzen in Sociaal Domein"
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De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 27 juni 2019

Overwegend dat:
Alle inwoners van Heemstede, jong of oud, recht hebben op goede zorg en moeten kunnen
meedoen cq pa rticiperen
De goede zorg ook in de toekomst geborgd moet zijn
Er niet gekort mag worden op die dienstverlening
De bestemmingsreserve grotendeels is opgebouwd door prudent beleid in het verleden
ln de begroting 20L8 is bepaald en door de voltallige gemeenteraad is omarmd, de
bestemmingsreserve Sociaal Domein vast te leggen op 40% van de toekomstige inkomsten
en daarmee een minimum had van € 5 miljoen
ln de begroting van 20L9 deze ondergrens van € 5 miljoen opnieuw is vastgesteld
De toekomstige kosten van het Sociaal Domein onder invloed van Beschermd wonen en het
maximum van € L7,50 per maand voor de eigen bijdrage huishoudelijke hulp zullen
toenemen per2O2O
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De demografische verwachtingen uitgaan van een stijgend aantal ouderen vanaf 70 jaar en

een dalend aantal inwoners tussen de 40 en 65 jaar
Er een wijziging is in de financiering van de kosten van het Sociaal Domein per 202O
Het college ervoor kiest dat de reserve Sociaal Domein nu wordt opgesteld op basis van de
risicoscan van de open-eind-regelingen (LO%van de jaarlijkse benodigde middelen voor
Jeugdwet, WMO 2007 en 2015 en Participatiewet en vanaf 2021. beschermd wonen en
maatschappelijke opvang)

Verzoekt het college dat:
. Zij bij ieder P&C-moment de raad op de hoogte stelt van de ontwikkelingen in het Sociaal
Domein. Met ieder P&C-moment wordt bedoeld, de voorjaarsnota, de kadernota, de
najaarsnota, de begroting en de jaarrekening
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En gaat

ln deze financiële verantwoording expliciet wordt beschreven hoe de kosten en de reserve
Sociaal Domein zich ontwikkelen
ln deze financiële verantwoording expliciet wordt beschreven wat de doelen zijn op het
gebied van Jeugdwet, WMO en Participatiewet en in hoeverre deze doelen zijn behaald of
hoever we zijn met het behalen van deze doelen
Zij de raad informeert of de risicoscan, zoals die nu is ingezet bij de open-eind-regeling, werkt
of dat bijstelling van het percentage nodig is
Zij de raad tussentijds actief informeert als de kosten onverhoopt uit de hand lopen

over tot de orde van de dag.
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