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Ongevraagd advies Voorjaarsrapportage 2017.

3 juli 2017

Geacht college,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de Voorjaarsrapportage 2017.
Het heeft onevenredig veel moeite gekost om dit stuk, dat u op 12 juni gepresenteerd heeft
aan de pers, in ons bezit te krijgen. Wij beschikken er pas over sinds maandag 26 juni jl.
Dat is er de reden van dat wij pas op het laatste moment met dit ongevraagde advies
kunnen komen. Wij vertrouwen op uw begrip voor onze late inbreng.
Gelet op de impact van uw voorstellen voor het Sociaal Domein, en omdat deze rapportage
het kader oplevert voor de begroting 2018, vinden wij het van belang dat uw college en de
gemeenteraad kennis heeft van onze opvattingen. En hopelijk bent u alsnog bereid om ten
aanzien van het Sociale Domein een aangepaste koers te varen.
Daarom sturen wij dit advies gelijktijdig naar de griffie, met het verzoek dit advies ter kennis
te willen brengen van de gemeenteraad, voordat u de Voorjaarsrapportage met de
gemeenteraad bespreekt.
Inleiding
In uw raadsvoorstel 2017.0013519 “Naar een toekomstbestendig sociaal domein” heeft u
aangegeven dat u kans zag om in 2017 de extra benodigde middelen uit de
Behoedzaamheidsreserve sociaal domein te dekken. Maar de middelen die in 2018 nodig
zouden zijn zou u betrekken bij de afweging van de Voorjaarsrapportage 2017. In deze
Voorjaarsrapportage stelt u nu voor 2018 ook voor de extra benodigde middelen uit die
Behoedzaamheidsreserve te dekken ( pag. 37 ).
In dat raadsvoorstel meldde u ook al dat u door het Rijk gekort wordt op de WMO en
Jeugdhulp en op het Participatiebudget.
Wij weten dat uw college bij de start van deze collegeperiode in het collegeprogramma heeft
opgenomen, dat u de kortingen van het rijk direct zou vertalen in de gemeentebegroting. Wij
begrijpen dat principe. Maar wij vinden dat daar, voor wat betreft het Sociaal Domein, minder
dogmatisch mee zou moeten worden omgegaan. Het gaat hierbij immers om de inwoners
van uw gemeente die, vaak buiten hun schuld, een beroep moeten doen op de hulp en
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ondersteuning van de gemeente omdat zij daar zelf niet in kunnen voorzien. Wij vinden dat u
die niet in de kou kunt laten staan.
Maatregelen
Uiteraard zijn wij blij te lezen dat het Rijk een bedrag van € 529.000 structureel beschikbaar
stelt voor de bestrijding van armoede onder kinderen in Haarlemmermeer.
Dat geldt ook voor de bijdrage van € 19.000 ( 2017 ) resp. € 20.000 ( 2018 ) ter bestrijding
van de armoede onder ouderen. Al zijn deze laatste bedragen wel heel erg klein ten opzichte
van de verhoging van het budget voor kinderen. Wij geven u daarom in overweging om het
budget voor ouderen additioneel, uit gemeentemiddelen, te verhogen met eenzelfde bedrag
per persoon als bij kinderen.
Wij hebben de afgelopen periode diverse adviezen uitgebracht waar een financiële vertaling
in de begroting bij aan de orde zou moeten komen, naast de compensatie voor de rijks
bezuinigingen waarover wij hierboven schreven. Die vertaling missen wij in uw rapportage.
De meest in het oog springende onderwerpen zijn:
1. Regeling Haarlemmermeer doet mee: zie ons advies van 19.1.17; wij bepleiten een
groter bereik van deze sympathieke regeling dan het beperkte huidige gebruik en een
verhoging van de bijdragen; u heeft daar positief op gereageerd, maar wij zien dat niet
vertaald in geld;
2. Beschermd Wonen: zie ons advies van 15.7.16; in onze ogen is het urgent dat er extra
budget beschikbaar komt om te voorzien in opvang, om te voorkomen dat een
kwetsbare doelgroep op straat beland; ook ‘thuis in de buurt’ vergt een financiële inzet;
dat zien wij niet terug;
3. Huishoudelijke hulp: in verschillende adviezen hebben we aandacht gevraagd voor de
effecten van het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijke hulp die u beschikbaar
ging stellen, omdat de vouchers van 2,5 uur per week werden gekort; wij hebben
signalen waaruit blijkt dat deze korting op termijn gaat leiden tot ( ernstige ) vervuiling;
mensen durven hier niet voor uit te komen; daarom bepleiten we dat u deze maatregel
terug draait en weer de mogelijkheid introduceert van het verstrekken van een voucher
voor 2,5 uur per week voor schoonmaakhulp;
4. Personen met verward gedrag: zie ons advies van 19.1.17; in het plan van aanpak dat u
ons om advies voor legde ontbrak een financiële paragraaf; maar de voorgenomen
vervolg stappen vergen ons inziens de nodige extra financiële middelen om ze te kunnen
uitvoeren; de problematiek rond deze personen is urgent van aard, zoals u ook zelf
onderkent; dan kan nu een financiële vertaling daarvoor naar onze mening niet
uitblijven;
5. Collectieve zorgverzekering: zie ons advies van 4.10.2016; wij hebben geadviseerd het
budget mee te laten stijgen met de toename van het aantal deelnemers en dus geen
plafond te hanteren in het budget; in 2016 heeft u besloten tot een korting van maar
liefst € 111 per persoon vanwege dat plafond; wij pleiten daarom opnieuw voor een
verhoging van dit budget;
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Wij hopen dat u onze inbreng op prijs zult stellen. En we hopen dat onze inbreng het
beoogde effect zal hebben op uw besluitvorming over de Voorjaarsrapportage.
Met vriendelijke groeten,

G. Hille
Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer

