Geen bezuinigingen op het sociaal domein
Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 9,11 en 12 juli 2018,

Constaterende dat







Het kabinet per 1 januari 2019 het abonnementstarief wil invoeren. Dit tarief
houdt in dat mensen die gebruik maken van zorg en voorzieningen uit de WMO
een maximale eigen bijdrage gaan betalen van 17,50 euro per vier weken
ongeacht hoeveel zorg en voorzieningen worden afgenomen;
De zorg en de voorzieningen die gegeven worden op grond van de
Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet zijn per 1 januari 2015 naar de
gemeenten overgeheveld. De bijbehorende gelden werden (na een korting van
bijvoorbeeld 40% op de HO en 15 % op de jeugdhulpverlening) eveneens
gedecentraliseerd. Afgesproken werd dat deze gelden apart werden gezet, het
zogenoemde hek om het sociale domein;
Haarlem heft de maximale eigen bijdragen, waardoor het aantal gebruikers van
onder meer de HO terugliep en de reserve sociaal domein sterk toenam;
Hierdoor een deel van de reserve ook is besteed aan ander sociaal beleid zoals
aan de sociale werkplaats Paswerk en aan het minimabeleid;

Overwegende dat






De verlaging van de eigen bijdragen tot een toename zal leiden van het aantal
gebruikers van de zorg en voorzieningen uit de WMO;
Zo zullen veel middeninkomens die door de eigen bijdrage van soms wel 24 euro
per uur voor de HO een “zwarte” werkster namen weer gebruik gaan maken van
de huishoudelijke zorg van een door de gemeente gecontracteerde aanbieder;
Het hierdoor niet is uitgesloten dat de reserve sociaal domein in de komende
jaren onvoldoende zal zijn om de kosten van de toenemende vraag naar
voorzieningen en zorg uit de WMO te dekken;
Dit nooit ten koste mag gaan van de kwaliteit, de omvang en het gebruik van de
voorzieningen die de gemeente op basis van de Participatiewet, de Jeugdwet en
de WMO verstrekt;
De toename van het gebruik van de WMO ook niet mag leiden tot bezuinigingen
op ander sociaal beleid zoals het minimabeleid;

Geeft het college de opdracht om
In het geval de invoering van het abonnementstarief er toe leidt dat de reserve sociaal
domein niet toereikend is om aan de toenemende vraag aan zorg en voorzieningen uit
de WMO te voldoen, het alsdan optredende tekort te dekken uit de algemene reserve;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP

