Afgewezen, De Griffier

A4
Amendement – aanpassing korting sociaal
domein
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 2 en 3 oktober 2018
Gehoord de discussie over het Collegewerkprogramma
Constaterende dat:
• Het College van B&W voorstelt om te bezuinigen op:
Mantelzorgcompliment
Minimabeleid: bijzondere bijstand (huisraad)
Gebiedsgericht werken/ budget sociale
leefbaarheid

100.000 euro
60.000 euro
125.000 euro

Structureel
Structureel
Incidenteel in 2019

Overwegende dat:
• Het college als financieel kader voor het sociaal domein het volgende stelt: ‘Het uitgangspunt
om in het sociaal domein binnen de gestelde middelen uit te komen, blijft deze
collegeperiode onverkort overeind’. Op basis hiervan heeft het College niet de intentie gehad
om te morrelen aan het budgettaire kader van het sociaal domein.
• Het meerjarige beeld voor het sociaal domein, o.a. door de uitputting van de risico reserve
sociaal domein, een ongunstige ontwikkeling laat zien. Het daarom niet opportuun is om nu
(structureel) te bezuinigen op het sociaal domein ten gunste van andere domeinen. De druk
op het sociaal domein wordt hiermee alleen maar groter.
• Sociale en fysieke initiatieven in de wijk een belangrijke meerwaarde hebben voor de sociale
cohesie in wijken en kernen.
• Er geen plan voorligt waaruit de raad kan concluderen dat uitkeringsgerechtigden niet de
dupe worden van een huisraadregeling gebaseerd op tweede hands elektrische apparaten en
de uitvoeringskosten niet evenredig gaan toenemen.
• Hier besloten wordt over structurele bezuinigingen terwijl er vanaf 2020 geen sprake is van
een financieel dekkingsprobleem.
Besluit:
• De bezuinigen op het Mantelzorgcompliment (100.000 euro), Minimabeleid (huisraad;
60.000 euro) niet door te voeren.
• De bezuiniging op het Gebiedsgericht werken deels (voor bedrag van 65.000 euro) niet door
te voeren.

•

•

Dit in 2019 te dekken door te temporiseren cq. te prioriteren op Data gestuurd werken en
Digitalisering bijvoorbeeld door hiermee te starten op 1 juli 2019 (i.p.v. 1 januari 2019) en
het bedrag voor 2019 te verlagen met € 225.000 (€ 125.000 op Data gestuurd werken en
€ 100.000 op Digitalisering).
Vanaf 2020 dekking te zoeken door structurele dekking vanuit het positieve saldo vanuit het
meerjarenperspectief.

en gaat over tot de orde van de dag.
Breukelen, 2 oktober 2018
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