
Amendement Sociaal domein 
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Ingediend door de fractie: 

 SPD, Maartje Tros 

 

De gemeenteraad van Drechterland, 22 november 2021 

Constaterende dat: 
- Er in juli 2020 een raadsvoorstel is aangenomen verzocht om de hoofdaanbevelingen van het 

onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie over te nemen: 

“ a) Maak gebruik van andere gemeenten, benchmarks en regionaal niveau; 
 b) Richt onderzoek op hoge kosten en leer op een structurele manier;  
c) Maak een goed onderbouwde inschatting van komende kosten en concretiseer 
hiermee de financiële kaderstelling en de kaders/maatregelen voor de uitvoering;  
d) Leg nadrukkelijker de relatie tussen zorgresultaat en inzet van middelen.” 

- Er in juli 2020 wederom tijdens dit raadsvoorstel een amendement unaniem is aangenomen 
door de gemeenteraad welke verzocht dat: “Uiterlijk eind oktober 2020 de eerste 
halfjaargegevens aan de raad te overleggen, alsmede een aantal concrete 
bezuinigingsvoorstellen”. 

- In de Jaarstukken 2020 in slechts een paar zinnen antwoord is gegeven op de stand van zaken 
van de aanbevelingen, en hieruit ook blijkt dat dit nog loopt. 

- De financiële situatie van het sociaal domein nog steeds zorgelijk is en nog onduidelijk is wat 
we in de toekomst kunnen verwachten. 

- De inkoopmethodiek ‘resultaatgericht werken’ vooralsnog niet de gewenste besparingen 
opleveren zoals beloofd en ook niet duidelijk is hoe en wanneer verbeteringen gecontroleerd 
kunnen worden door de gemeenteraad. 

- In de begroting en kadernota een aantal summiere voorstellen zijn gedaan met weinig 
onderbouwing. 

- Wij als gemeenteraad continu verrast worden met oplopende bedragen in het sociaal domein 
die achteraf verklaard worden.  

- Nagenoeg alle gelden rondom het sociaal domein bij de begroting of kadernota geaccordeerd 
worden en nooit inhoudelijk besproken worden. 

- De rekenkamercommissie juist aanbeveelt om een goed onderbouwde inschatting met 
financiële kaders op te stellen, om zodoende meer regie te hebben. 

 
Overwegende dat:  

- Wij als gemeenteraad niet op de hoogte zijn wanneer en hoe de adviezen van de 
rekenkamercommisie zijn geïmplementeerd.  

- Er goed geanticipeerd moet worden op de huidige maatschappelijke trends om zodoende 
preventieve actieplannen in te kunnen zetten.  

- Er reeds eerder toezeggingen gedaan zijn over analyse van verwijzingen via de huisarts om 
zodoende mogelijk veel geld te besparen. 

- Wij als gemeenteraad niet onze controlerende functie kunnen uitoefenen over  reeds 
uitgegeven gelden waarover wij verder geen onderbouwing lezen. 

- Ombuigingen en/of investeringen in het sociaal domein zullen leiden tot meer kwaliteit en 
minder kosten in de toekomst. 
 
Verzoekt het college b&w:  
-de gemeenteraad uiterlijk maart 2022 een adequate follow-up te geven omtrent de adviezen 
van de Rekenkamercommissie inclusief concreet onderbouwde  
ombuigings/investeringsvoorstellen. 
 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag  


