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Onderwerp:

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2021, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de perspectiefnota voor ligt om te worden behandeld;
2. er een toezegging van het ministerie is voor extra gelden voor de jeugdzorg, totaal 1,3 miljard;
3. herijking van het gemeentefonds, na advies van de Raad van Openbaar bestuur, in 

september 2021 komt;
4. momenteel niet vast te stellen is wat de toezegging jeugdzorg aan gelden betreft en wat de 

herijking Gemeentefonds aan gelden oplevert voor de Noordoostpolder;
5. voorkomen voorop staat en mede het motto is van dit college,

van mening dat
1. de septembercirculaire uitsluitsel geeft over de toegezegde gelden;
2. jeugdzorg de grootste veroorzaker is van overschrijding van het budget;
3. door de toezegging van de gelden de oorzaak voor een gedeelte wordt weggenomen;
4. de keuzes voor “grip op sociaal domein” zijn vastgesteld, voordat deze gelden bekend waren;
5. door de toegezegde gelden er een nieuwe visie is ontstaan op de tekorten;
6. het uitvoeringsplan “grip op sociaal domein” vooral ingrijpt in het preventieve veld;
7. er een spanningsveld is of verschuiving plaatsvindt door te korten op preventieve veld naar de 

zorg op maat indicaties;
8. het laagdrempelige van het voorliggende veld voorkomt dat er duurdere zorg noodzakelijk is;
9. als een heroverweging leidt tot aanpassing, heeft dat consequenties voor de begroting.

verzoekt het college
om na de septembercirculaire een heroverweging voor te bereiden voor de raad over “grip op 
sociaal domein”

en gaat over tot de orde van de dag.
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