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Motie 'Liever enigszins gemankeerd dan niets' 

De raad van de gemeente Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 13 maart 2014, sprekende over de 
overheveling van het budget Sociaal Domein, 

Constaterende dat: 

• De raad niet weet welke zorg waar de burgers nu aan gewend zijn per 1 januari 2015 anders of niet 
meer geleverd wordt of kan worden; 

• Het tot ver in 2014 duurt voor er een totaalbeeld van min of meer definitieve cijfers, ook in meerjarig 
perspectief, beschikbaar is. 

Overwegende dat: 

• De uitvoering van de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties zowel een transitie als een 
transformatie betekent; 

• De transformatie is gericht op een nieuwe manier van werken die niet alleen geldt voor het 
inhoudelijke beleid maar ook voor de gemeentelijke financiën; 

• Door de decentralisaties het gemeentefonds fors groeit maar dat de budgetten tegelijkertijd gekort 
worden; 

• In veel gevallen taken op regionaal niveau zullen worden belegd om zo op het juiste schaalniveau te 
kunnen werken hetgeen vraagt om keuzes op het gebied van de kosten- en risicoverevening tussen 
gemeenten; 

• Het belangrijk is de verbinding tussen inhoudelijke expertise in het sociaal domein en belangrijke 
onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals financiën, vroegtijdig wordt gelegd en zichtbaar is; 

• De raad liever beschikt over gemankeerde cijfers dan over geen cijfers. 

Voorts overwegende dat: 

• Het mogelijk is om de historische kosten op basis van de huidige wetgeving in kaart te brengen (a); 
• De decembercirculaire een tussentijdse raming voor de jeugdzorg kent en het Rijk begin 2014 een 

voorlopig inzicht heeft gegeven in het macrobudget 2015 en de verdeling daarvan per gemeente voor 
nieuwe taken, bestaande taken en integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging (b); 

• Doorrekening van het reeds vastgestelde nieuwe beleid duidelijk kan maken of dat nieuwe beleid in 
staat is het gat tussen (a) en (b) te overbruggen. 

Draagt het college op: 

• Zo snel mogelijk een concept meerjarenbegroting voor het sociaal domein op te stellen op basis van 
de cijfers die nu beschikbaar zijn, inclusief een risicoanalyse. 

En gaat over tot de orde van de dag. 


