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Brief aan de raad over financiële
ontwikkelingen Wmo

Geacht raadslid,
Hierbij informeren wij u over het volgende:
Een aantal ontwikkelingen gaat de komende tijd leiden tot oplopende kosten
voor de Wmo. Bij de behandeling van de najaarsnota 2018 en de begroting
2019 is hierop gewezen.
Op deze ontwikkelingen, zoals de oplopende kosten voor de
Persoonsgebonden Budgetten, de tariefverhogingen van begeleiding en de
ondersteuning bij het huishouden en de invoering van het
abonnementstarief, hebben we als gemeente geen invloed. Deze
maatregelen en besluiten zijn gerelateerd aan wettelijke verplichtingen.
De komende tijd ontvangt u een aantal collegebesluiten in dit kader. Niet alle
besluiten zijn verwerkt in de begroting 2019. Dit gebeurt via de voorjaarsnota
2019.
Daarnaast ligt er nog een ombuigingsopgave voor het gehele Sociaal domein.
Op grond van de Perspectiefnota 2018-2021 is een taakstelling voor het
hele sociaal domein (Wmo, Participatiewet en Jeugdwet) opgenomen van
€ 100.000,00 in 2019 oplopend naar in totaal € 300.000,00 in 2021. Deze
taakstelling moet onder andere worden gerealiseerd door transformatie
van de Sociaal Domein taken.
Deze ontwikkelingen houden een extra financieel risico voor de gemeente
in. We willen daarom actief sturen op het beheersbaar houden van de
uitgaven voor de Wmo en richten daarvoor een taskforce Wmo in. We
zullen u via de planning- en controlcyclus (voorjaarsnota, begroting, enz.)
op de hoogte houden van de ontwikkelingen en indien nodig
beleidswijzigingen voorstellen.
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Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer R. Veenstra. Zijn
telefoonnummer is 0599 631 631. Het e-mailadres is
gemeente@stadskanaal.nl.

Met vriendelijke groet,

