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Omschrijving
De raad draagt het college op voor de begrotingsbehandeling nadere
informatie te verschaffen over de resultaten op het sociaal domein. Dit
betreft:
a) de allocatie van € 20 miljoen die ten tijde van de presentatie van de
jaarstukken nog niet volledig duidelijk was
b) de oorzaken en gevolgen van de onderbesteding in 2015 en de
mogelijke consequenties daarvan in 2016 en volgende jaren voor
gemeente en cliënten.
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Stand van Zaken/afdoening
2020:

De minister heeft nav een soortgelijk verzoek van de TK onderzoek laten doen en er is geen aanleiding om
aan te nemen dat de conclusies voor Haarlem anders zouden luiden dan voor Nederland als geheel.
Uit de Kamerbrief blijkt, na 2 verschillende onderzoeken door AEF en CEBEON, dat er in 2015 over het
algemeen minder aan het sociaal domein is uitgeven dan via de Rijksbijdragen beschikbaar is gesteld.
Duidelijk wordt ook dat het overgrote deel van de gemeenten de niet-bestede middelen in een reserve
heeft gestopt als buffer voor toekomstige tegenvallers en voor de verdere transformatie in het sociaal
domein.
Tenslotte wordt in de Kamerbrief ook geconstateerd dat er bij gemeenten sprake zou kunnen zijn van een
cumulatie van tekorten. De financiële ontwikkelingen in de afgelopen jaren bevestigen die constatering
('stroppenpot' van 200 miljoen in 2017-2018, oplopende tekorten Jeugdbudgetten met tijdelijk extra
rijksbijdrage (2019-2021) en onderzoek naar structureel extra budget, oplopende tekorten Wmo).
Bovenstaande uitkomsten zijn herkenbaar voor Haarlem, waarin de eerste jaren ook sprake was van
onderbesteding en inzet van middelen uit de reserve voor de transformatie (versnellers). En vanaf 20182019 oplopende uitgaven en uiteindelijk tekorten waarvoor maatregelen getroffen zijn en moeten worden.

2016:
De raad is via de brief Financiële analyse Sociaal Domein, jaarrekening 2015 (2016/295555) geïnformeerd
over het resultaat 2015 en de verklaringen daarvoor. De commissie Samenleving ontvangt de
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kwartaalrapportages Sociaal Domein, waarin de inhoudelijke voortgang op alle domeinen aan de orde
komt. In de Decemberrapportage 2016 is ingegaan op de verwachte (financiële) uitkomsten 2016, inclusief
een eerste verklaring van de afwijkingen. Tenslotte is in de Begroting 2017 een toelichting gegeven bij de
mutaties in 2017 ten opzichte van de eerder gemaakte raming (p.p. 49-52). Hiermee beschouwt het college
deze RKC aanbeveling afgedaan.
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