AMENDEMENT
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7 november 2017

Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

De fractie van de SP stelt de gemeenteraad, in vergadering bijeen op 7 november 2017,
voor het volgende amendement aan te nemen, in afwijking van het voorstel van het
college.

amendement reserve zorg,
Constaterende dat:
● De gemeente Brielle rekent op positieve saldi in het sociaal domein;
● Het Rijk de gelden primair bestemt voor het sociaal domein;
● Niet duidelijk is of ook in de toekomst positieve saldi te verwachten zijn;
● Ook wanneer de saldi negatief zijn, inwoners recht hebben op zorg;
● De gemeente eigenlijk geen goede indicatoren heeft om te kunnen
beoordelen of de zorg op orde is;
● Dit een risico met zich meedraagt voor de komende jaren;
● In 2017 besloten is om de overschotten over te hevelen naar beleg10
zodat begrotingstekorten ermee gedekt kunnen worden;
● Er voorbeelden zijn van instellingen die geen zorg meer kunnen leveren
aan het einde van het kalenderjaar, omdat niet genoeg was ingekocht.
Van mening dat:
● De egalisatiereserve sociale zorg bedoeld was om als vangnet te
fungeren wanneer taken duurder uitvallen;
● De gemeente door een egalisatiereserve minder gevoelig is voor
bezuinigingen en/of kortingen van het Rijk;
● Daarmee zorg gegarandeerd blijft;
● Dat het nooit mag voorkomen dat zorg niet verleend kan worden of dat
inwoners moeten wachten tot de start van een kalenderjaar voordat zij
zorg krijgen.
Roept het college op:
Positieve saldi van gelden die door het Rijk voor het sociaal domein zijn
bestempeld te storten in de egalisatiereserve sociale zorg. En deze gelden te
besteden waar zij voor bedoeld zijn.
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