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MOTIE 2020-02-14s
Onderwerp: Tekorten in het sociaal domein
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2020,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het Rijk structureel minder geld geeft aan gemeenten voor de invulling van het sociaal
domein dan benodigd;
2. het Rijk de eigen bijdrage WMO heeft aangepast naar een abonnementstarief zonder de
gemeentes te compenseren voor de hierdoor toegenomen vraag;
3. er in de Tweede Kamer unaniem een motie is aangenomen waarin het kabinet wordt
opgedragen 'in samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen' wanneer blijkt dat het
abonnementstarief leidt tot knelpunten,
van mening dat
1. gemeente Noordoostpolder, ondanks diverse bezuinigingsslagen, structureel een tekort
heeft op het sociaal domein en dit leidt tot ongewenste besparingen;
2. er binnen Noordoostpolder hard wordt gewerkt om de transformatie en decentralisatie in het
sociaal domein op termijn succesvol afgerond te krijgen zodat er goede zorg dicht bij onze
inwoners beschikbaar blijft;
3. Noordoostpolder, net als bijna alle andere gemeenten, een flink tekort heeft en de
doorgevoerde bezuinigingen dus te ambitieus zijn gebleken;
4. Noordoostpolder extra zal moeten bezuinigen op andere vlakken vanwege de tekorten
binnen het sociaal domein,
spreekt uit
zich aan te sluiten bij de oproep van de gemeenten in nood, zoals verstuurd door de
gemeente Assen, met het doel om meer geld beschikbaar te krijgen om de transformatie in
het sociaal domein succesvol te kunnen afronden en de zorg op een verantwoorde manier te
kunnen (blijven) bieden aan onze inwoners,
verzoekt de griffie
1. een afschrift van deze motie te versturen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en aan de vaste Kamercommissie voor VWS;
2. deze motie te delen met de gemeenteraden in Flevoland met de vraag om een gelijkluidend
verzoek naar het Rijk te sturen en daarmee een sterk signaal af te geven vanuit de regio
en gaat over tot de orde van de dag.
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