Jaarstukken 2020
Het is moeilijk iets te zeggen over 2020 mede ook omdat de definitieve resultaten mbt de WMO en
de Tozo nog niet zijn meegenomen. Dus totaal beeld is niet duidelijk.
De onzekerheid door Corona beheerst 2020.
Maar er is ook positief nieuws. De werkloosheidcijfers en het beroep uitkeringen vielen mee. Er is
wel een beroep gedaan op de directe inkomensondersteuning maar minder op de
minimavoorzieningen. Ook de verwachtingen van dit jaar zijn positiever dan verwacht. Onze
economie is veerkrachtig en dat is ook een compliment aan alle medewerkers van de Drechtsteden
die in moeilijke tijden de tent hebben laten draaien. Zeker ook de medewerkers van de SDD die alle
steunmaatregelen hebben uitgevoerd, verdienen lof.
Compliment voor de SDD mbt de uitvoering van de ondersteunende maatregelen door het Rijk.

Belastingen:
Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de praktijken van de No Cure no pay
bureaus. Het WODC is niet met voorstellen gekomen die de risico’s indammen?? Kan de portefeuille
houder dit uitleggen?
1e bestuursrapportage GDR
Prognose 6700 uitkeringen. Wij denken dat het zeker te de steun van het rijk er minder uitkeringen
zullen zijn. De meeste mensen die nu in een uitkering vallen, hebben al werkervaring en er zijn al en
tekorten op de arbeidsmarkt. Dat een deel van het budget vanuit her rijk ad. €1,6 mln. wordt ingezet
in 2022, is voor ons niet geheel begrijpelijk. Mede ook omdat wij van mening zijn dat in 2022 de
economie weer op volle toeren draait. Als de €1,6 mln. toch doorgezet dan verwachten wij harde
doelstellingen en een garantie dat er een uitstroom is van minimaal 100 mensen. (opbrengst 1,5 mln.
per jaar.)
De SDD krijgt iets meer taken denkt daarvoor extra formatie nodig te hebben. Graag een uitleg?
Graag aandacht voor handhaving. Deze loopt nu uit de pas met 2020.
Primaire begroting 2022
De begroting is nog beleidsarm en nog zonder transitie van de GRD.
Gemeentelijke bijdrage stijgt met 10,1 miljoen. Voornamelijk door ICT (3,8) en WMO (5,2). We gaan
ervan uit dat de investering in ICT op termijn besparing oplevert. Ontwikkeling WMO is zorgelijk.
Jaarlijkse groei is minimaal 10%. Ik zeg 10%!!
Hoe krijgen we hier vat op? De nieuwe GR Sociaal moet hier antwoorden op geven. De VVD denkt
ook al aan het versoberen van maatwerkvoorzieningen. Dat zal na vorming van de nieuwe GR ook in
de diverse gemeenteraden een bespreekpunt vormen.
Mbt de transitie moet duidelijk worden waar de kosten worden ondergebracht.

Wij zijn akkoord dat in de primaire begroting 2022, voor de gemeentelijke bijdragen voor participatie
enWMO 2015, de verdeelsleutel nog gebaseerd op de beschikbare rijksmiddelen, en daarbij uit te
gaan van de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds.
Tot zover

