VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W
Van:
Ontvangen:
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16 juni 2014

Onderwerp: Krimpgemeenten slecht bedeeld met WMO- en jeugdbudget

Aan de voorzitter van de raad,
Met het verschijnen van de meicirculaire is duidelijk geworden dat Tubbergen, als krimpgemeente,
slecht bedeeld is met het WMO-budget en jeugd-budget.
Dit baart ons zorgen en is voor ons aanleiding de volgende vragen te stellen:
1. Hoe gaan we dit als gemeente Tubbergen opvangen, aangezien de kosten voor preventie en
behandeling in onze gemeente waarschijnlijk niet anders zijn dan in andere gemeenten?
2. Is er een risicoanalyse gemaakt voor de decentralisatie in de jeugdzorg?
3. Heeft het college zicht op het aantal jongeren waarvoor zij in 2015 verantwoordelijk worden?
4. Kan de gemeente in beroep gaan tegen deze vermindering van 5%?
Wij verzoeken om een mondelinge beantwoording van deze vragen door de portefeuillehouder, in de
raadsvergadering van 30 juni a.s.

Toelichting:
De verdeling van de budgetten voor uitvoerding van de nieuwe WMO-taken en de jeugdwet pakt zeer
negatief uit voor de zgn. krimpgemeente Tubbergen. De verwachting is dat juist in krimpgemeenten
een bovengemiddeld beroep gedaan zal worden op de WMO. Het gewijzigde bedrag in Tubbergen
per jongere in 2015 bedraagt 346 euro, dit is 5% minder dan in december 2014.
Als gemeenteraad ontvangen wij hierover voortgangsrapportages, beleidsplannen etc., maar
uiteindelijk gaat het om de gezinnen die passende hulp nodig hebben. Gezinnen die een beroep doen
op het jeugdbudget hebben zorgproblemen die betrekking kunnen hebben op de veiligheid van
kinderen. Nog een ander aandachtspunt is: laat de huidige zorgaanbieder/zorgverlener/instelling dit
kind dan vallen omdat er te weinig budget is? En leggen wij dan samen de verantwoording bij de
zorginstelling?
NB. Buurgemeente Dinkelland ontvangt 643 euro (afwijking t.o.v. december 2014 48%)
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Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 37
Reglement van orde).

