
Motie 

Bij raadsbesluit 2013-014637 

Instellen reserve Decentralisaties sociaal domein 

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 7 november 2013, 

Constaterende dat: 

• De gemeente diverse taken op het terrein van jeugd, zorg en werk krijgt overgeheveld van 
het Rijk, inclusief een korting op het budget voor deze taken; 

" Bij het opstellen van het Transitiearrangement jeugdzorg in de regio Holland Rijnland werd 
geconstateerd dat het verschil in huidig en nieuw budget 16 miljoen euro bedraagt en dat dit 
omgerekend een bezuiniging is van 15% bezuiniging, daar waar 5% was voorzien. 

• Het kabinet de persoonlijke verzorging toch niet bij gemeenten wil onderbrengen, waardoor 
2,5 miljard euro minder naar de gemeenten gaat. 

Overwegende dat; 

De gemeenten de komend jaren met de decentralisaties zeer wel mogelijk met nog meer 
onverwachte meerkosten te maken kan krijgen, zoals bij het transitiearrangement reeds is 
gebleken; 

• De gemeenten door het niet onderbrengen van de persoonlijke verzorging bij gemeenten, veel 
minder mogelijkheid hebben om efficiënter zorg en ondersteuning te organiseren, wat 
kostenverhogend werkt; 

• Voorkomen moet worden dat door onvoorziene financiële tegenvallers tijdens de 
implementaties van de decentralisaties op dat moment geen verantwoorde zorg geboden 
kan worden; 

• Een reserve decentralisaties ingezet kan worden om deze overgang soepel en verantwoord 
plaats te laten vinden; 

Verzoekt het college: 

Op korte termijn een voorstel aan de raad te sturen met betrekking tot het instellen van een 
nieuwe reserve genaamd "Implementatie decentralisatie sociaal domein" waarbij de risico's 
van de implementatie zo goed mogelijk in beeld zijn gebracht en met name inzicht wordt 
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Tekstvak
AANGENOMEN Stemming 26 stemmen voor en 7 stemmen tegen; de fractie van GemeenteBelangen stemt tegen, de overige fracties stemmen voor 




