
   
 
MOTIE: LAAT MENSEN  NIET WACHTEN OP HULP 
 
De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 1 juli 2020, 
 
Constaterende dat: 
 

 De tekorten op jeugdzorg en Wmo structureel op blijven lopen; 
 Gezien de prognoses, het niet waarschijnlijk is dat deze trend de komende jaren 

zal veranderen; 
 Het er niet naar uitziet dat het Rijk op korte termijn de tekorten verder gaat 

compenseren dan nu het geval is; 
 

Overwegende dat: 
 

 Er in de voortgangsrapportage het voorstel voorligt om vanaf de tweede helft van 
2020 een budgetplafond van 90% in te voeren op jeugdzorg en Wmo; 

 Dit betekent dat er een grens zit aan de uitgaven voor jeugdzorg en Wmo in een 
realiteit waar de vraag naar zorg voorlopig zal blijven toenemen; 

 Er dus een reëel risico bestaat dat, wanneer het budget van een 
(jeugd)zorginstelling is benut, er door deze instelling geen zorg meer geleverd 
kan worden; 

 Daarmee de ongewenste situatie bestaat dat er wachtlijsten ontstaan voor 
kinderen en volwassenen die gebruik (gaan) maken van een vorm van zorg; 

 Daarmee, vanwege uitgestelde zorg, de problemen bij  de zorgbehoevende groter 
en daarmee duurder kunnen worden;  

 De financiële problemen op jeugdzorg en Wmo dus niet perse worden opgelost 
met een budgetplafond, maar worden verschoven naar de toekomst; 

 
Verzoekt het college: 
 

 Alles te doen wat in haar macht ligt om te voorkomen dat mensen  op een 
wachtlijst komen door, wanneer dit zich dreigt aan te dienen, onmiddellijk op 
zoek te gaan naar een alternatief en beschikbaar traject bij een andere aanbieder 
die nog wel ruimte heeft binnen het budget 

 De gemeenteraad  proactief en onmiddellijk op de hoogte te stellen bij het 
ontstaan van wachtlijsten dan wel oplopende wachttijden; 

 
en gaat over tot  de orde van de dag. 
 
GLH, Ziggy Klazes D66 Meryem Cimen   SP Sibel Ozegul  AP GertJan Hulster 
 
CDA Mostapha el Aichi 


