
  

Motie beroep op rijksoverheid ihkv decentralisaties M2

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 8 juli 2021

Kennisgenomen van:

1e BURAP en 2e Nieuwsbrief 

Constaterende dat: 

 De gemeente geconfronteerd wordt met fors hogere kosten voor het Sociaal Domein 
vanwege tekorten op jeugdzorg en WMO;

 De gemeente sinds de drie decentralisaties kampt met financiële tekorten bij de uitvoering 
van deze regelingen;

 De meicirculaire incidenteel een tegemoetkoming brengt voor 2021 voor de extra kosten aan 
jeugdhulp van € 223.000 en als gevolg van de arbitrage uitspraak gemeenten ook voor 2022 
een compensatie krijgen voor de tekorten in de jeugdzorg;

 Bij de WMO door de invoering van het abonnementstarief en vergrijzing meer inwoners een 
beroep doen op de regeling;

 Er meer cliënten een beroep doen op de WMO-begeleiding.

Overwegende dat:

 De regelingen in het Sociaal Domein essentieel zijn voor de ondersteuning, hulpverlening en 
zelfredzaamheid van alle doelgroepen;

 Uitgaven voor de WMO een grote druk leggen op de begroting van Ouder-Amstel;
 Het college niet wil meegaan met het advies van VNG aan gemeenten om maatregelen te 

nemen die buiten de wettelijke kaders vallen om de budgetoverschrijdingen in te perken
 Steeds meer gemeenten aan het Rijk laten weten dat zij hun begroting niet dekkend kunnen 

krijgen door de oplopende kosten voor zorg;
 Het belangrijk is om zowel aan het Rijk als aan de eigen inwoners te laten weten dat ook de 

gemeente Ouder-Amstel extra financiële ondersteuning nodig heeft om de extra uitgaven 
voor de WMO te dekken;



Verzoekt het college om:

 In een brandbrief aan het Rijk te laten weten dat er meer financiële ondersteuning voor de 
WMO nodig is

 Samen met de raadsleden te zorgen voor een brede verspreiding van de brandbrief bij de 
landelijke overheid en politiek 

 De inwoners en de raad in september 2021 en daarna iedere twee maanden te informeren 
over de acties die ondernomen zijn en welk resultaat dit opgeleverd heeft

En gaat over tot de orde van de dag
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