
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

03 november 2006 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw A.L.M.G. en 

het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 

 

Aan: het college van B&W te Haarlem 

Betreft: schriftelijke vragen art. 38 RvO 

 

Haarlem, 1 november 2006 

 

Geacht college, 

 

GroenLinks maakt zich ernstig zorgen of het gereserveerde budget voor uitvoering 

van de WMO wel voldoende is. U stelt in de uitgangspunten voor de WMO dat de 

uitvoering budgettair neutraal moet verlopen. Wij hebben tijdens de behandeling 

hiervan al onze twijfels uitgesproken of dit haalbaar is. Gezien het feit dat de 

WMO een open-einde constructie kent, m.a.w. dat iedereen die recht heeft op 

ondersteuning deze ook dient te krijgen, legt de WMO op die manier een tijdbom 

onder de begroting 2007. Ook andere gemeenten maken zich zorgen. Zo hebben 

een twintigtal gemeenten in Zuid-Holland op initiatief van de gemeente Spijkenisse 

een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin stellen zij dat het niet zo kan 

zijn dat gemeente opdraaien voor de kosten van beleid dat het rijk aan het lokale 

bestuur opdraagt. Zij willen de WMO naar behoren uitvoeren. Maar dan moet het 

rijk ook de middelen ter beschikking stellen die daarvoor nodig zijn. Nu komen zij 

daar dik aan te kort. 

 

Gezien het bovenstaande willen wij u de volgende vragen stellen. 

 

Vraag 1 

Kunt u, op grond van de ervaringscijfers uit voorgaande jaren onder de oude 

wetgeving (WVG en AWBZ), berekenen hoeveel er nodig zal zijn voor het uitvoeren 

van de ondersteuning? 
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Vraag 2 

Hoeveel krijgt de gemeente Haarlem nu van het rijk voor de uitvoering van de 

Wmo? 

 

Vraag 3 

Als hieruit blijkt dat er minder budget is, hoe wilt u dan voorkomen dat de kwaliteit 

van de zorg achteruit gaat? 

 

Vraag 4 

Hoeveel euro per inwoner per jaar krijgt de gemeente Haarlem voor de uitvoering 

van de Wmo? 

 

Vraag 5 

Bent u bereid om, als het budget ontoereikend blijkt: 

a. dit aan te vullen uit de algemene middelen 

b. dit in de risico-paragraaf van de begroting op te nemen 

c. het rijk hiervan op de hoogte te stellen en te verzoeken, eventueel in 

samenwerking met andere gemeenten, om het budget voor de Wmo zodanig 

aan te vullen dat er voor de gemeenten geen financiële risico’s meer aan 

verbonden zijn? 

 

Namens de GroenLinks fractie 

Anita de Jong 

Bijlage: petitie Spijkenisse 

 

 

 

 

Aan mevrouw A.L.M.G. de Jong 

lid van de gemeenteraad 

Kruisstraat 1 

2011 PV  Haarlem 

 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 03 november 2006 

budget WMO 

 

 

Geachte mevrouw de Jong, 

 

In november 2006 heeft u schriftelijk vragen art. 38 RvO gesteld. In deze brief geeft 

het college antwoord op de volgende vragen. 

 

Vraag 1 

Kunt u, op grond van de ervaringscijfers uit voorgaande jaren onder de oude 

wetgeving (WVG en AWBZ), berekenen hoeveel er nodig zal zijn voor het uitvoeren 

van de ondersteuning? 
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Antwoord 

Op basis van een globale inschatting verwachten wij dat voor de verstrekking van 

de WMO voorzieningen (voor wat betreft de huishoudelijke hulp) een bedrag van 

ruim € 10 mln nodig is. Daarbij is op dit moment nog niet bekend hoe de vraag naar 

deze diensten zich in 2007 zal ontwikkelen. Een stijging van de vraag is zeker niet 

uitgesloten. Daarnaast hebben gemeenten te maken met het uitvoeren van de taken 

(ambtelijke inzet, loketten etc). De kosten daarvoor bedragen naar schatting  

€ 763.000.  

 

Vraag 2 

Hoeveel krijgt de gemeente Haarlem nu van het rijk voor de uitvoering van de 

Wmo? 

 

Antwoord 

Haarlem ontvangt voor de verstrekking van de huishoudelijke hulp via het 

Gemeentefonds een bedrag en daarnaast een eigen bijdrage voor de huishoudelijke 

verzorging van de gebruikers van de zorg. In totaal gaat het daarbij om een bedrag 

van ca. € 10,8 mln. Deze vergoeding is gebaseerd op het ijkjaar 2005 waarop een 

indexering heeft plaatsgevonden. Het rijk heeft in overweging om een extra 

frictiebudget beschikbare te stellen als mocht blijken dat het beroep in op de 

huishoudelijke hulp in 2007 aanmerkelijk hoger uitpakt. 

De vergoeding voor het uitvoeren van de taken bedraagt € 470.000. Hieraan komt 

de gemeente tekort. Gelet op het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit worden 

de meerkosten betrokken bij het totale budget dat voor de Wmo beschikbaar komt.    

 

Vraag 3 

Als hieruit blijkt dat er minder budget is, hoe wilt u dan voorkomen dat de kwaliteit 

van de zorg achteruit gaat? 

 

Antwoord 

Wij gaan er van uit dat de budgetten die voor de Wmo beschikbaar worden gesteld 

toereikend zijn. Bij een eventuele tekortsituatie zal bezien worden in hoeverre er 

van rijkszijde een frictiebudget beschikbaar wordt gesteld. Daar komt hopelijk 

binnen niet al te lange termijn meer duidelijkheid In dat kader is ook van belang in 

hoeverre het onlangs door de ledenvergadering van de VNG aangenomen 

amendement over de financiering van de Wmo uitpakt. In dat amendement wordt 

aan de VNG gevraagd om opnieuw met het rijk te onderhandelen met als inzet de 

vergoeding van de uitgaven voor huishoudelijke zorg aan gemeenten voor de eerste 

4 jaar. 

 

Vraag 4 

Hoeveel euro per inwoner per jaar krijgt de gemeente Haarlem voor de uitvoering 

van de Wmo? 

 

Antwoord 

Haarlem ontvangt voor Wmo voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp een 

bedrag van ca. € 63 per inwoner. 
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Vraag 5 

Bent u bereid om, als het budget ontoereikend blijkt: 

d. dit aan te vullen uit de algemene middelen 

e. dit in de risico-paragraaf van de begroting op te nemen 

f. het rijk hiervan op de hoogte te stellen en te verzoeken, eventueel in 

samenwerking met andere gemeenten, om het budget voor de Wmo zodanig 

aan te vullen dat er voor de gemeenten geen financiële risico’s meer aan 

verbonden zijn? 

 

Antwoord 

a. Uitgangspunt blijft budgettaire neutraliteit. Dat is mede ingegeven door de 

omstandigheid dat Haarlem niet over voldoende middelen beschikt om 

substantiële bedragen bij te passen uit eigen middelen. 

b.   Als daar voldoende aanleiding voor bestaat zal de financiering van de Wmo in 

de risicoparagraaf opgenomen worden. 

c. Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 3 en de brandbrief die op 1 

november jl. namens de grote gemeenten (waaronder Haarlem) aan het kabinet 

en de Tweede Kamer is gezonden en waarin de bezorgdheid over de invoering 

van de Wmo is geuit. In de brief wordt o.a. aangegeven dat de werkelijke 

kosten voor de uitvoering van de Wmo twee maal zo hoog zijn als het budget 

dat hiervoor van het rijk wordt ontvangen.  

 

Wij  hopen u met de beantwoording van uw vragen voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 
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