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_ Geachte heer/mevrouw,

OpC 29 september jl. heeft uw raad de door de PVDA-fractie ingediende motie ‘Tot hier en

niet verder’ aangenomen. In deze motie wordt ons college het volgende verzocht:

Margraten

1.

tel:

2.

compensatie van de Rijksoverheid te vragen voor de toegenomen kosten van de
Jeugdzorg-plus;

14043

of: +31(0)43 458 8488
fax:

3.

+31 (0)43 458 8400

info@eijsden-margratennl
wwweeijsden-margraten.nl

4.

teeisen dat het deel in het gemeentefonds, dat betrekking heeft op Jeugdzorg en
WMO substantieel verhoogd wordt tot een kostendekkend niveau;
geen bezuinigingen door te voeren op zowel Jeugdzorg als WMO, met
uitzondering van efficiency voordelen die geen negatieve impact hebben op de
zorg aan onze burgers;
de lobby van de VNG te steunen om naast budget meer sturingsmogelijkheden te

verkrijgen om daarmee de Wmo uit te kunnen voeren volgens de uitgangspunten
IBAN

BNG:

5.

NLAGBNGHO285148680
BIC:

BNGHNL2G

6.
7.

van maatwerk en eigen verantwoordelijkheid;
naar de provinciaal financieel toezichthouder een krachtig signaal te doen
uitgaan dat zonder extra financiële middelen voor Jeugd en WMO de gemeente
Eijsden- Margraten niet langer aan haar begrotingsverplichtingen kan voldoen;
de centrale overheid verantwoordelijk te stellen voor de gevolgen bij eventuele
gedwongen kortingen;
dit besluit mede te delen aan alle ons omliggende nadeelgemeenten met als doel
vanuit een gezamenlijk standpunt het regeringsbeleid in positieve zin te
beïnvloeden.

&
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In het voorwoord van de in november vastgestelde Meerjarenbegroting 2021 — 2024, op
pagina 9 en 10 is reeds kort ingegaan op deze motie.
Middels dit schrijven ontvangt u de puntsgewijze beantwoording.
Ad 1. leder jaar dient de gemeente Eijsden-Margraten een aanvraag in bij het Rijk.
Onlangs is goedkeuring ontvangen op de, door het rijk ingestelde,

compensatieregeling. Na aftrek van het ‘eigen risico’ betreft de te ontvangen
compensatie een bedrag van € 533.000,-. Kanttekening is dat het Rijk een vast landelijk
budget voor deze compensatie heeft vastgesteld van € 30.000.000,—. Mocht het totaal
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van alle goedgekeurde aanvragen dit bedrag overschrijden, dan wordt de compensatie
naar rato vastgesteld. Definitieve vaststelling van dit bedrag vindt plaats via de
decembercirculaire 2020

Ad 2. Het afgelopen jaar is door medewerkers van Eijsden-Margraten deelgenomen aan
klankbordgroepen met het thema Verdeelmodelien van het deel Sociaal Domein. Hierin
zijn de signalen afgegeven dat de budgetten op dit moment al niet toereikend zijn
Daarnaast zijn tevens ambtelijk en bestuurlijk in overleggen met Ministerie van VWS de

zorgelijke signalen herhaaldelijk aangegeven.
Ad 3. Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met de begroting 2021. Hierin zitten,
voor 2021 e.v., bezuinigingsmaatregelen voor Jeugd en Wmo. Dit betreft voornamelijk
efficiencymaatregelen.
Ad 4. Van de VNG is op 23 novemberjl. een ledenbrief ontvangen, waarin de VNG
vaststelt dat de onderhandelingen met het Rijk op dit punt geen gewenst resultaat
hebben opgeleverd en worden stopgezet. De VNG stelt dat het Rijk niet van plan is
gemeenten volledig financieel te compenseren voor de extra kosten als gevolg van het
abonnementstarief in de Wmo. In de brief kondigt de VNG aan, dat zij gemeenten zal
adviseren om bepaalde beheersmaatregelen te nemen. In de ledenbrief worden deze
maatregelen nader toegelicht. Wel wijst de VNG de gemeenten op de risico's verbonden
aan die maatregelen: “de kans bestaat dat in gemeenten waar deze maatregelen worden
genomen bezwaar- en beroepsprocedures gestart zullen worden. De VNG wil gemeenten
die een proefproces willen voeren, daarbij ondersteunen’.
Afbreukrisico’s verbonden aan de voorgestelde maatregelen en eventuele proefproces
zijn niet mals. Wij volgen ontwikkelingen rondom dit onderwerp om, wanneer
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mogelijkheden ontstaan, de nadelige gevolgen van abonnementstarief via een

oost maarland

zorgvuldige procedures op te kunnen pakken
Ad 5. Momenteel is het niet kunnen voldoen aan de begrotingsverplichtingen voor
Eijsden-Margraten niet aan de orde. Onlangs is aan de Provincie Limburg een meerjarig
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sluitende begroting aangeboden voor de periode 2021-2024.
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Ad 6. Vooralsnog is er, zo ver er op dit moment te overzien is, nog geen sprake van
gedwongen kortingen. Zou dit in de toekomst wel het geval zijn, is het nog maar de vraag
in hoeverre de gemeente Eijsden-Margraten de centrale overheid hier verantwoordelijk
voor zou

kunnen

stellen.

Ad 7. De financiële tekorten worden in diverse (bestuurlijke) gremia, zowel binnen Wmo
als Jeugd, besproken. Gemeenten proberen hier ook gezamenlijk in op te trekken in de
lobby richting het Rijk.
Met vriendeijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
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