Amendement: Nota begeleiding “De kracht van Apeldoorners”

B
De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 17 oktober 2013,
gelezen raadsvoorstel 112-2013
inzake de Nota begeleiding “De kracht van Apeldoorners”, en gehoord de discussie
dat de begeleiding overgeheveld wordt van het Rijk naar de gemeente, met een
korting van 25%. Het college voorstelt om te kiezen voor optie 2 met een taakstellend budget. Voorafgaand aan een kalenderjaar 80% van het budget wordt aanbesteed en halverwege het kalenderjaar een bijstellingsronde plaats vindt. Indien een
deel van het budget overblijft dit in de Algemene middelen te storten.
Overwegende dat:







Er drastisch moet worden bijgestuurd in de toekenning van voorzieningen
Dit kan leiden tot een cliëntenstop, verschraling van de zorg en/of het ontstaan van
wachtlijsten
Dit grote maatschappelijke risico’s met zich meebrengt.
De gemeente hier nadelige financiële gevolgen van zal ondervinden
De doelgroep keihard wordt getroffen door landelijke en lokale bezuinigingen en
daarom deze budgetten hard nodig zijn om de schade enigszins te beperken
Geld dat in de algemene middelen wordt gestort, ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden

Besluit:
In het raadsvoorstel onder punt 5 Financiële paragraaf en in de nota Begeleiding paragraaf
6.1, pagina 31 (eind) de navolgende zin toe te voegen:
“Het budget wordt zo optimaal mogelijk ingezet ten behoeve van de taak begeleiding. Indien er een onderbesteding optreedt in het budget voor Begeleiding worden de resterende
middelen gereserveerd voor taken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning.”
En gaat over tot de orde van de dag,
Annie Wolters
Toelichting
De fractie Gemeentebelangen wil mogelijke gevolgen van het voorstel voorkomen.

1. Dat aan het eind van een kalenderjaar de middelen niet volledig voor de doelgroep
zijn besteed en vrijvallen aan de algemene middelen in plaats van ten gunste te
komen van de eigenlijke bestemming (de Wmo-gerechtigden).
Omdat de gemeenteraad een restrictief beleid heeft ten aanzien van aparte bestemmingsreserves stelt Gemeentebelangen voor in dit geval te kiezen voor een
geoormerkte reservering binnen de Algemene Reserve.

