
Gemeente

Sittard-Geleen
born

Fractie OPA 
t.a.v. Dhr.Veugen 
Overhoven 17 
6136 EASittard

Cluster 

Uw brief van 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Behandeld door 
Telefoon 
Onderwerp

Beleid 
10 mei 2016

1658035
D.Kagelmaker
046-4777726
antwoord art.37 brief 'gemeenten houden 310 miljoen over op thuiszorg'

Sittard-Geleen, 14 juni 2016

VERZONDEN 1 6 JUNI 2016

Geachte fractie Opa,

In antwoord op de door u ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde van de 
Raad gestelde vragen inzake ‘Gemeenten houden 310 miljoen over op Thuiszorg’ 
berichten wij als volgt.

Alvorens uw vragen te beantwoorden, vragen wij aandacht voor het woord Thuiszorg.
Dit roept verwarring op. De Wmo betreft geen thuiszorg. De Wmo betreft ondersteuning 
gericht op zelfstandig wonen, waaronder huishoudelijke ondersteuning en ondersteuning 
gericht op zelfredzaamheid en participatie (begeleiding). Thuiszorg, ook wel 
wijkverpleging genoemd, valt niet onder de Wmo maar onder de Zorgverzekeringswet.

Vraag 1
Raakt het College er nu, op basis van de nationale aandacht voor de problematiek, van 
doordrongen dat het telkens weer te ruim bezuinigen op de Wmo en de Thuiszorg, mede 
vanwege stapeling van kortingen en eigen bijdragen, negatieve effecten heeft die verder 
reiken dan verwacht werden?

Antwoord 1
De gemeente Sittard-Geleen biedt de ondersteuning die nodig is. De 
ondersteuningsbehoefte van de inwoners in Sittard-Geleen staat centraal en niet 
de beschikbare budgetten.

Huishoudelijke ondersteuning
Voor 2015 is er een aantal jaren sprake geweest van onder meer een overschot op 
de huishoudelijke ondersteuning, hiermee is de achtervang sociaal domein 
gevormd. Echter vanaf 2015, na de rijkskorting van 40%, wordt de HH uitgevoerd 
op basis van het Rijksbudget en is er geen sprake meer van een overschot.
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Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en participatie (begeleiding)
In het kader van de Wmo begeleiding is sprake van Rijksbezuiniging voor 2015 en 
een objectief verdeelmodel dat wordt verspreid over 4 jaar.
Middels de nieuwe aanpak Wmo bestaande uit arrangementen gebaseerd op het 
principe ‘doen wat nodig is’ zijn zowel de Rijksbezuinigingen 2015 alsook de 
oplopende korting a.g.v. het objectief verdeelmodel in belangrijke mate reeds in 
2015/2016 gerealiseerd. Als gevolg daarvan is ook geen nieuwe tariefskorting voor 
2016 doorgevoerd.

Vraag 2
Gaat het College er voor zorgen dat bezuinigingen op de Wmo en de Thuiszorg vanaf 
nu conform begroting, d.w.z. zonder overschot, worden doorgevoerd?

Antwoord 2
Ondersteuning wordt ingezet op basis van het principe ‘doen wat nodig is’ en het 
realiseren van een verschuiving van zware professionele/specialistische 
ondersteuning en zorg naar laagdrempelige en kortdurende vormen van 
ondersteuning en een nieuw evenwicht tussen formele en informele zorg.

Vraag 3
Is het College bereid om vanaf nu in geval van overschotten op de Wmo en Thuiszorg 
vanwege doorgeschoten bezuinigen in enig jaar, deze in het daarop volgende jaar in 
zetten om verdere bezuinigingen te minimaliseren?

Antwoord 3
Het college streeft naar het uitvoeren van de Wmo op basis van het door het Rijk 
beschikbaar gestelde budget. Tijdelijke overschotten worden ingezet om de 
bestaande tekorten in het sociale domein breed op te vangen. In de 
programmabegroting is een volgordelijkheid vastgesteld: rijksbezuinigingen 
dienen allereerst binnen het eigen domein te worden opgevangen (binnen de 
Wmo, P-wet of Jeugdwet), als dat niet lukt binnen de budgetten van het sociaal 
domein tezamen, als dat niet lukt met de achtervang sociaal domein en in het 
uiterste geval met algemene middelen.
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