
 

 

 

Amendement Bestemmingsreserve sociaal domein 

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 27 mei 2014; 

 

Gelezen het raadsvoorstel Programmarekening 2013; 

 

Overwegende dat: 

• met ingang van 1 januari 2015 drie decentralisaties in het sociaal domein plaatsvinden; 
• er voor het sociaal domein financieel lastige tijden aankomen. 
• de rijksoverheid heeft aangekondigd dat de decentralisatie van rijkstaken gepaard zal gaan 

met een efficiencykorting van (naar verwachting) ca. 20% 
• de omvang van de decentralisaties ongeveer 40% van de huidige begroting omvat; 
• de financiële en organisatorische risico’s met betrekking tot de uitvoering van de drie 

decentralisaties onvoldoende duidelijk zijn; 
• het vanuit voorzichtigheidsprincipe verstandig is om hier een bestemmingsreserve voor aan 

te houden; 
• de programmarekening 2013 met een (behoorlijk) positief saldo sluit; 
• de meevallers in het sociaal domein (o.a. WMO, Armoedebestrijding) daar het overgrote deel 

van uitmaken; 
• het om die reden gerechtvaardigd is om het jaarrekeningresultaat, na budgetoverheveling, 

apart te zetten voor mogelijke toekomstige tegenvallers bij de decentralisaties in het sociaal 
domein; 

• er wetgeving in de maak is (Sociaal Deelfonds) die hetzelfde nastreeft vanaf 2015, te weten: 
middelen die beschikbaar worden gesteld voor het sociaal domein blijven binnen het sociaal 
domein (geoormerkte middelen); 

• met het instellen van een aparte reserve blijven de kosten die gemoeid gaan met de 
decentralisaties goed inzichtelijk voor de raad. 

 

Besluit: 

de beslispunten 1 en 2 bij het raadsvoorstel Programmarekening 2013 als volgt te wijzigen: 

1. Een bestemmingsreserve Sociaal Domein in te stellen. 
2. a. In te stemmen met de in de jaarstukken 2013 beschreven resultaatbestemming ;  

b. in te stemmen met de budgetoverhevelingen voor een totaal bedrag van € 1.059.153;  
c. het nog te bestemmen resultaat van € 751.150,- ten gunste te brengen van de 
bestemmingsreserve Sociaal Domein. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van de PvdA Stichtse Vecht, 

 

M.J. van Dijk 

 
Stichtse Vecht 


