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3 0 JUNI 2021

Geachte heer Hille,

Wij danken u voor het advies 'ombuigingen' van 10 juni 2021. Hierbij ontvangt u onze reactie op 
uw advies.

Advies 1.
Wij ondersteunen de voorgestelde lijn om de minima te ontzien.

Reactie:
We stellen uw steun op prijs.

Advies 2.
Wij stellen voor om degenen die hulp of ondersteuning (WMO en Jeugd) van de gemeente 
vragen een eigen bijdrage naar rato van inkomen en vermogen te vragen, met uitzondering van 
de minima; wij weten dat voor de WMO op dit moment een abonnementstarief wordt 
gehanteerd; wij dringen er daarom op aan dat, in overleg met VNG en rijk, zo snel mogelijk te 
vervangen door ons voorstel over te nemen. Voor de vraag om hulp bij de Jeugd kunt u dit al 
invoeren.

Reactie:
Het invoeren van een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) strookt niet met het wettelijk kader. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met de ministeries van Volkshuisvesting Welzijn en 
Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maatregelen uitgewerkt om gemeenten op 
het gebied van de Wmo financieel te ontlasten. Een van deze maatregelen is het herinvoeren 
van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo. Deze maatregelen liggen voor bij 
de kabinetsformatie. Of er gebruik van wordt gemaakt is afhankelijk van het formatieproces.
Wij volgen de ontwikkelingen op dit gebied actief.
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In de Jeugdwet die vanaf 1 januari 2015 gold, was geregeld dat ouders een ouderbijdrage 
moesten betalen als hun kind jeugdhulp met verblijf kreeg (verblijf buiten het gezin). 
Bijvoorbeeld bij pleegzorg of verblijf in een jeugdhulpinstelling. Deze ouderbijdrage is echter per 
1 januari 2016 uit de wet geschrapt. Op basis van de huidige Jeugdwet is het niet mogelijk om 
een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor jeugdhulp te vragen.

Advies 3.
Om diverse redenen is een impuls van de woningbouw gewenst en nodig; daarom adviseren wij 
hier een taskforce voor op te zetten; deze zou ervoor moeten zorgen dat vanaf 2024 (binnen de 
vastgestelde kaders) jaarlijks 2000 woningen meer worden gebouwd dan nu voorzien; dat levert 
winst op voor bewoners, maar ook voor de gemeentekas (o.a. meer OZB).

Reactie:
We hebben afspraken gemaakt om 20.000 woningen te laten bouwen tot 2040. Om deze 
versnelling mogelijk te maken zullen we knelpunten op moeten lossen op het gebied van 
infrastructuur en milieuregelgeving. Echter, waar mogelijk zullen we de kansen aangrijpen om 
meer en sneller woningen te laten bouwen.

Advies 4.
Wij ondersteunen uw voorstel om in de Jeugdzorg versneld door te gaan met het project Hestia. 

Reactie:
We stellen uw steun op prijs. We gaan echter niet versneld door met project Hestia, maar 
pakken dit jaar twintig casussen op (ten opzichte van vijf casussen in het eerste jaar) en 
bereiden de structurele aanpak van Hestia voor vanaf 2022.

Advies 5.
U stelt voor om te bezuinigen op de uitgaven voor gezondheid en welzijn (sport, bewegen, 
maatschappelijke ondersteuning); recent heeft uw college nog een Preventie akkoord getekend. 
Deze voornemens staan daar haaks op. De corona pandemie heeft aangetoond dat een 
inactieve leefstijl leidt tot slechtere gezondheid, meer psychische en sociale problemen en 
eenzaamheid. Deze bezuiniging zal daarom voor volgende colleges leiden tot veel hogere kosten. 
Kortom wij adviseren u hiervoor een alternatieve dekking te zoeken.

Reactie:
Het overgrote deel van de voorgenomen bezuinigingen op gezondheid en welzijn (sport, 
bewegen, maatschappelijke ondersteuning en cultuur) staan voor 2023 en 2024 gepland. De 
voorgenomen bezuinigingen worden in de komende periode geconcretiseerd. Het is nu nog niet 
exact aan te geven welk aanbod blijft bestaan en welk aanbod zal verdwijnen. Zoals aangegeven 
in het raadsvoorstel is het mogelijk dat er een groei ontstaat in de omvang van het 
gemeentefonds wat voor ons zou betekenen dat we extra compensatie krijgen. Hierbij is het 
uitgangspunt dat wij eventuele compensatie van het Rijk in de toekomst zoveel mogelijk zullen 
inzetten op de onderdelen/organisaties die het hardst geraakt worden.

Advies 6.
Wij hebben geconstateerd dat het Rijk voor 2022 een aanzienlijke impuls wil geven aan de 
dekking van de kosten van de Jeugdzorg. Aanzienlijk meer dan waar u rekening mee heeft 
gehouden. Het is ons inziens nog niet genoeg, maar een nieuwe stap in de gewenste richting.
Wij bevelen u aan daarom op dat punt de cijfers te actualiseren.
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Reactie:
Over het advies van de Commissie van Wijzen inzake de tekorten in de jeugdzorg, waar u 
waarschijnlijk op doelt, is op 2 juni 2021 overleg gevoerd tussen het kabinet en de VNG. Op 3 
juni jl. is bekend gemaakt dat het Rijk de gemeenten voor 2022 compenseert met € 1,3 miljard. 
In de Voorjaarsrapportage 2021 hebben wij al rekening gehouden met een extra compensatie 
voor onze gemeente van € 5 miljoen structureel. Per saldo ontstaat voor onze gemeente voor 
het begrotingsjaar 2022 vooralsnog een voordeel door de extra compensatie. We zien echter 
dat autonome groei van vraag naar zorg niet afvlakt, dit heeft onder andere ook impact op het 
uiteindelijke jaarresultaat. In de afspraken met de VNG is opgenomen dat de komende weken 
besluitvorming plaatsvindt tussen Rijk en gemeenten over de wijze van uitkeren en verdeling 
van € 1,3 miljard. Vervolgens worden de gemeenten door het Rijk geïnformeerd, met een 
indicatie van de verdeling.

De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is vanaf 2023 nog onzeker. 
Met name door de kabinetsformatie en de doorwerking van het regeerakkoord, en doordat de 
gevolgen van de herijking van de verdeling van de algemene uitkering nog niet definitief is. 
Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling, voorzien per 1 januari 2023, is aan 
het nieuwe kabinet. Voor de jaren 2023 en verder kunnen wij daarom de cijfers, naast de al 
eerder gemelde structurele ophoging van de begroting, nog niet verder aanpassen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester,


