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Onderwerp

Inzet reserve Sociaal domein voor Wmo-schoonmaakondersteuning

Geachte leden van de raad
Naar aanleiding van Berap 2015-II is in de raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie de
vraag gesteld of een gedeelte van de reserve Sociaal domein kan worden ingezet voor de
instandhouding van de Wmo-schoonmaakondersteuning.
Wij delen u mee dat het mogelijk is om een deel van de reserve Sociaal domein in te zetten voor
de instandhouding van de Wmo-schoonmaakondersteuning in 2016. Voor zover van toepassing
zal hierover nadere besluitvorming door de raad moeten plaatsvinden. Daarnaast zal dit punt
aan de orde komen in de nog te voeren C-discussie over de toekomst van de
schoonmaakondersteuning in Emmen. Met het voorstelom een beroep te doen op de reserve
wordt afgeweken van het staande beleid dat bezuinigingen opgevangen dienen te worden binnen
het betreffende beleidsveld.
Toelichting:
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft in 2015 een aanzienlijke bijdrage geleverd
aan de reserve Sociaal domein. Deze toevoeging komt grotendeels voort uit overschotten op
Wmo-begeleiding en Wmo-beschermd wonen in 2015. Ook op het budget Wmoschoonmaakondersteuning is in 2015 in de vorm van de HHT-middelen (Huishoudelijke Hulp
Toelage) sprake van een overschot.

Echter, in 2016 is er een tekort voorzien op de Wmo-schoonmaakondersteuning. Dit wordt
veroorzaakt door een extra bezuiniging vanuit het Rijk in 2016. In 2015 is er ook al gekort op dit
budget. Dit is in 2015 opgevangen, door de korting door te berekenen aan de
schoonmaakaanbieders. In 2016 is dit vermoedelijk niet een vanzelfsprekend alternatief.
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Wanneer wij voor 2016 besluiten om de extra bezuiniging te dekken uit de reserve Sociaal
domein is het inhoudelijk het meest aannemelijk om in eerste instantie de gelabelde HHTtoevoeging aan de reserve hier voor in te zetten. Ook in 2016 is er sprake van HHT-middelen,
waarvan een deel aangewend mag worden voor het opvangen van deze extra bezuiniging.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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