
 
 
MOTIE - Reserves cluster Sociaal Domein 
 
De raad van Roermond, in vergadering bijeen op 7 november 2019, bij de Begroting 2020; 
 
Overwegende dat: 
1. in 2017 de diverse reserves in het cluster Sociaal Domein zijn samengevoegd met als 
 resultaat een reserve per 31 december 2017 van € 19,4 mln;  
2. deze reserve bedoeld is om de jaarlijks optredende tekorten in het Sociaal Domein te dekken 
 tot het Project “Meer met minder” eind 2021 is voltooid; 
3. de reserve cluster Sociaal Domein na onttrekkingen en vermeerderingen in 2018 per 31 
 december 2018 nog een totaalbedrag van € 18 mln liet zien; 
4. de omvang van de Algemene Reserve zich zodanig ontwikkelt dat er een gevaar bestaat dat 
 deze onder het gestelde minimum van € 9 mln zal komen. 

 
Mede overwegende dat: 
1. op grond van de Burap 2019 niet is te verwachten dat de ontwikkelingen in 2019 sterk zullen 
 afwijken van de ontwikkelingen in de voorgaande jaren; 
2. inmiddels vanuit de centrale overheid substantiële extra bijdragen Jeugdzorg zijn toegezegd 
 voor de jaren 2019 t/m 2021 en ook de tekorten op de WSW gunstiger uitpakken dan is 
 voorzien; 
3. door de centrale overheid een richtlijn is opgesteld met betrekking tot de verwerking van 
 extra bijdragen jeugdzorg in de meerjarige begroting: 
 

�  De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel 
uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel 
aangemerkt. 

�  Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek 
jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021). 

�  Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden. 
�  Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van 

de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten. 
Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook 
in het kunnen beperken van de uitgaven; 

 
4. het college in de begroting voor de jaren 2022 en 2023 met inachtneming van het 
 voorzichtigheidsprincipe geen gebruik heeft gemaakt van de geboden mogelijkheid deze 
 stelposten in de begroting op te nemen; 
5. hiermee de waarschijnlijkheid groot is te achten dat de Reserve cluster Sociaal Domein per 31 
 december 2023 aanzienlijk omvangrijker zal zijn dan de € 10,3 mln die nu in de begroting is 
 opgenomen. 
 
Roept het college op: 
1. met de provinciale toezichthouder in contact te treden over welke een realistische minimale 
 omvang is van de Reserve cluster Sociaal Domein, rekening houdend met de hiervoor 
 geschetste ontwikkelingen; 
2. de raad over de resultaten van dit overleg te informeren voor de raadsvergadering van 19 
 december 2019; 
3. op basis van de uitkomsten van het overleg met de toezichthouder, indien mogelijk, nog voor 
 de raadsvergadering van 19 december 2019 een begrotingswijziging voor te bereiden voor 
 het afromen van de Reserve cluster Sociaal Domein ten gunste van de Algemene Reserve.; 
 
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 7 november 2019. 
De griffier,            De voorzitter, 
 
Ingediend door: Ernest Oele (VVD), Vincent Zwijnenberg (VVD), Lieke van Hal (LVR), Ben Peters (LVR), Dré 
Peters (LVR) 


