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Voorstel nr. 17.11.04

Onderwerp: Begroting 2018, Sturing op tekorten sociaal domein

De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 7 november 2017

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan de besluitvorming met betrekking tot de begroting 2018 van de gemeente toe te voegen:

"De raad stelt een bedrag van € 25.000 beschikbaar ten laste van het begrotingsrosultaat ^ 
(Voor het uitvoeren van een rekenkameronderzoek naar de uitvoering van het sociaal domein 
(zorg en welzijn) binnen de gemeente Asten. De concrete onderzoeksvraag wordt door de 
rekenkamercommissie (zijnde de fractievoorzitters) op een later moment vastgesteld."

Toelichting

• Sinds de invoering van de decentralisaties lopen de uitgaven niet in pas met de 
rijksmiddelen, die de gemeente Asten voor deze taken krijgt, terwijl een 
budgetneutrale uitvoering uitgangspunt is;

• De gedane voorstellen vanuit het college liggen in lijn met eerdere inspanningen, die 
(tot dusver) niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd en waarvan ook nog 
onduidelijk is of die maatregelen daadwerkelijk resultaat opleveren;

• Het is wenselijk om een onafhankelijke partij - in deze de rekenkamercommissie - te 
verzoeken een onderzoek te doen naar de uitvoering en het ontstaan van de kosten, in 
de huidige begroting zijn hiervoor echter geen middelen opgenomen;

• De gemeenteraad van Asten is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en heeft 
in die zin ook de taak en de verantwoordelijkheid om in samenwerking met het college 
van Burgemeester en Wethouders en de gemeenschap tot een juiste uitvoering van het 
sociaal domein - kwalitatief en binnen de beschikbaar gestelde budgetten - te komen.
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