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Motie Onderzoek Overschot Wmo gelden 
(aangepaste versie) 

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 11 november 2014 

 

Gehoord en gelezen de discussie over de Begroting  Stichtse Vecht 2015 

Constaterende dat: 

• In de jaarrekening 2014 voor de Wmo een onderbesteding van het begrote budget is te zien 

van  € 1.300.000; 

• Dat een deel van dit voordeel, namelijk € 250.000, bij de actualisatie van PUSH is ingezet. 

• Dat daarmee een voordeel resteert in 2014 van € 1.050.000; 

• Ook in het verleden de kosten voor de Wmo fors lager uitvielen; zo was de onderbesteding in 

2013: € 1.267.000; 

• Dat dat volgens het college voor een groot deel het gevolg is van de sterkere sturing op de 

aanvragen d.m.v. de gekantelde werkwijze; 

• Dat daarmee vooruit werd gelopen op toekomstig beleid om mogelijke toekomstige 

negatieve financiële effecten van de kabinetsplannen te kunnen opvangen; 

• Dat bij het te verwachten overschot geen rekening is gehouden met een te reserveren 

bedrag voor het versterken van het voorveld 

 

Overwegende dat: 

• Uitgangspunt van bestemming van de begrote Wmo gelden is deze ten bate te laten komen 

aan voorzieningen van burgers 

• Wij ervaringen horen van burgers met een beperking die niet weten dat zij in bepaalde 

situaties bij de gemeente een voorziening kunnen aanvragen. 

• Wij horen dat mensen ook uit schaamte ertegen op zien om hun vraag bij de gemeente neer 

te leggen. 

 Stichtse Vecht 



• Het de taak van de gemeente is alle burgers de kans te geven mee te doen en er alles aan te 

doen om onbekendheid, angst of schaamte voor het aanvragen weg te halen. 

• Het voor een optimale benutting van de Wmo gelden 2015 belangrijk is om te weten wat de 

reden is geweest van structurele onderbenutting in de afgelopen jaren. Kennis leidt tot 

inzicht en inzicht leidt tot verbetering. 

 

 

Verzoekt de rekenkamercommissie om een onderzoek te laten instellen naar  

a. de bekendheid van de Wmo onder verschillende doelgroepen burgers 

b. de verschillende oorzaken van het ondergebruik in de afgelopen jaren in kaart te 

brengen 

c. aan te geven in hoeverre voor 2015 e.v. geleerd kan worden van de oorzaken van de  

onderbesteding. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

           

Loenen a/d Vecht, 11 november 2014 

Ingediend door de fractie van de PvdA Stichtse Vecht, 

 

M.J. van Dijk   E.M. Swerts 

 


