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Geachte adviesraad,
Op 15 juli heeft u ons een aantal vragen gesteld naar aanleiding van het positieve jaarrekening
resultaat 2016 van de gemeente Baarle-Nassau. Hierbij willen wij uw vragen graag beantwoorden.
Is er sprake van eenmalige meevallers in de jeugdhulp en de Wmo?
Het beeld over de afgelopen jaren is dat het aantal persoonsgebonden budgetten afneemt. Dat komt
vooral doordat wij met meer zorgaanbieders contracten hebben gesloten, dan dat de provincie
(jeugdhulp) en de zorgkantoren (AWBZ) dat in het verleden hadden. Daardoor is het voor meer
inwoners mogelijk om zorg in natura te ontvangen in plaats van de zorg zelf te moeten regelen met
een PGB.
In dat geval heeft de gemeente niet minder uitgaven, maar verschuiven de kosten van PGB naar Zorg
in natura. In 2016 heeft deze verschuiving niet geleid tot overschrijding van de begrootte budgetten
voor zorg in natura, waardoor we over het geheel minder uitgaven voor jeugdzorg en Wmo hebben
gehad dan we hadden begroot.
Het blijft moeilijk te voorspellen met welke zorgkosten onze gemeente structureel rekening moet
houden. Juist omdat Baarle-Nassau een kleine gemeente is, verwachten we dat de kosten jaarlijks
zullen fluctueren. Een paar klanten meer of minder in dure zorg, maakt voor onze gemeente
procentueel meteen een groot verschil in de uitgaven.
In de begroting blijven we daarom voldoende middelen reserveren voor deze uitgaven. We ramen
geen budgetten af op basis van incidentele meevallers.
Worden er voldoende middelen gereserveerd voor uitgaven jeugdhulp en Wmo in de toekomst?
We stellen jaarlijks een realistische begroting op voor de zorgkosten die in dat jaar verwachten.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve sociaal domein va € 395.000 o i cide tele koste op te
vangen. Wij schatten in dat deze bestemmingsreserve voor de meeste onverwachte kosten zal
volstaan. Indien dat niet het geval is, dan kunnen aanvullend algemene middelen worden
aangewend. Tot nu toe is dat niet nodig geweest.
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Is het College van mening dat financiële middelen, ook al zijn ze niet geoormerkt, ingezet moeten
worden voor voorzieningen waarvoor ze zijn bedoeld?
Wij zijn van mening dat middelen ingezet moeten worden waar ze nodig zijn. Soms is het zo dat onze
uitgaven in lijn zijn met de uitkering die wij van het rijk voor deze uitgaven ontvangen. Als dat niet
het geval is, dan zijn de inkomsten vanuit het rijk niet leidend. We maken dan een eigen afweging
welke uitgaven het hardst nodig zijn. Doordat het rijk middelen niet oormerkt worden wij dus in staat
gesteld maatwerk te leveren en te doen wat in onze gemeente nodig is.
De middelen die wij ontvangen voor onze taken in het sociaal domein geldt dat deze op termijn
onderdeel worden van de algemene uitkering. Op dat moment hebben we niet meer in beeld
hoeveel middelen het rijk voor deze taken beschikbaar stelt. Het is dus ook belangrijk om nu al als
gemeente eigen beleid hierin te ontwikkelen.
Vragen over deze brief
Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Marleen Loots via e-mailadres marleenloots@abg.nl
of telefoonnummer 088 3821 364.
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