
Onderwerp: Tekorten Sociaal Domein 

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 

Indiener(s): Miranda Steentjes (Lokaal Belang), Heini Peters (SP), Ton Menke (PvdA), Richard de 
Lange (VVD), Ine Woudstra (D66)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 juli 2019,

gelezen: de motie ‘Tekorten Sociaal Domein’ van de gemeenteraad van de gemeente Montferland 
(d.d. 13-6-2019)

constaterende dat:

1. het Rijk gemeenten nu minder geld geeft door het trap op- trap af systeem;
2. het Rijk onlangs de eigen bijdrage WMO heeft aangepast naar een abonnementstarief zonder 

hierbij de gemeenten te compenseren voor de hierdoor toegenomen vraag;
3. de Tweede Kamer onlangs unaniem een motie aannam waarin het kabinet wordt opgedragen 

“in samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen” als blijkt dat het abonnementstarief 
leidt tot knelpunten in de uitvoering;

4. Oude IJsselstreek net als bijna alle andere gemeenten een flink tekort heeft op het sociaal 
domein.

overwegende dat:

1. in Oude IJsselstreek er hard wordt gewerkt om de transformatie en decentralisatie op termijn 
succesvol afgerond te krijgen zodat er goede zorg dicht bij de burger beschikbaar blijft voor 
onze inwoners;

2. de mogelijkheden van gemeenten om voorzieningen van inwoners af te bouwen beperkt zijn, 
gezien de recente jurisprudentie over de succesvolle bezwaren van inwoners over het 
afbouwen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp;

3. nagenoeg alle gemeenten een flink tekort hebben, waardoor de conclusie getrokken kan 
worden dat het tempo van de bezuinigingen te ambitieus is ingeschat; 

4. sommige gemeenten, waaronder Oude IJsselstreek, extra geraakt worden omdat onze 
inwoners meer dan gemiddeld een beroep moeten doen op de regelingen van het sociale 
domein en in de verdeling van de middelen hier geen rekening mee gehouden wordt;

5. Oude IJsselstreek forse bezuinigingen in het sociale domein heeft doorgevoerd en nog aan 
het invoeren is om de financiële gevolgen te beperken en dat dit zeer forse consequenties 
heeft voor kwetsbare inwoners en de innovatie in het sociale domein.

vraagt het Rijk;

a. Om tijdelijk meer geld beschikbaar te stellen voor gemeenten om de transformatie succesvol 
te kunnen afronden en daarbij geen criterium te stellen dat het moet gaan om een meerjarig 
tekort;



draagt de Griffie op:

a. Een afschrift van deze motie te sturen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(dhr. Hugo de Jonge);

b. Een afschrift van deze motie te sturen aan de fracties van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal;

c. Deze motie te delen met de gemeenten in de regio Achterhoek, Liemers en de Veluwe met de 
vraag om een gelijkluidend verzoek naar het Rijk te sturen en daarmee een sterk signaal af te 
geven vanuit de regio 

en gaat over tot de orde van de dag.
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