AMENDEMENT

2015-12-16b

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 344300
Onderwerp: decemberrapportage compensatie
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14-12-2015,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het college voorstelt incidenteel de eigen bijdrage WMO en Jeugd terug te geven
over het tranisitiejaar 2015;
2. hiervoor een reserve in te stellen ter grootte van € 675.000,
van mening dat
1. er na 1 transitiejaar nog geen sprake is van een structurele lijn waarbij we geld
overhouden op de WMO;
2. het pas na drie jaar mogelijk is om te kijken of het ingezette beleid structureel zou
moeten veranderen;
3. er met een incidentele teruggave van de eigen bijdrage een verkeerd signaal wordt
afgegeven;
4. er meer reserve moet worden opgebouwd voor tegenvallers in de Jeugd- en
Participatiewet;
5. er een zo groot mogelijke buffer moeten worden gevormd voor toekomstige echte
tegenvallers;
6. er nog veel onzekerheden zijn over wijzigingen in het Rijksbeleid in zowel de WMO,
Jeugd- als Participatiewet,
besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen:
1. De decemberrapportage 2015 vast te stellen;
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking, diverse ramingen in
de programmabegroting 2015 aan te passen;
3. De 20e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen waarin de
gevolgen van de decemberrapportage 2015 zijn opgenomen;
4. De 4e wijziging van de programmabegroting 2016, betreffende de overhevelingen
van de voorjaars-, najaars- en decemberrapportage 2015, vast te stellen.
5. in te stemmen met de intentie om de eigen bijdragen over 2015 voor de WMO en de
Jeugdwet éénmalig te compenseren.
6. een reserve eigen bijdragen WMO en Jeugdwet 2015 in te stellen ter grootte van
€ 675.000.
6. een reserve eigen bijdragen van het WMO-deel over te hevelen naar de
koepelreserve sociaal domein.
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