
OPEN BRIEF 

 

 

Geacht college, 

 

       De Bilt, 15 oktober 2016 

 

 

Tot onze grote verbazing vernamen wij dat het college opnieuw verwacht miljoenen over te houden 

op de WMO. Na een overschot op de WMO van 1,8 miljoen in 2015, verwacht het college ook in 

2016 geld over te houden: 2,4 miljoen. U zal begrijpen dat onze verbazing nu omgeslagen is in 

irritatie en plaatsvervangende schaamte! 

 

Dit vindt zijn oorsprong in de volgende feiten: 

 

 Het college heeft hoog bij laag volgehouden dat er fors bezuinigd moest worden op het 

sociale domein en met name de WMO. Ook toen wij er u op wezen dat uw bezuinigingen ver 

doorschoten (bijvoorbeeld het volledig afschaffen van de eenvoudige huishoudelijke hulp) of 

uw beleid veel te sober was (bijvoorbeeld de zeer magere regeling voor chronisch zieken en 

gehandicapten) bleef u volhouden dat dit noodzakelijk was. Achteraf gezien heeft u dus 

ongelijk gehad; maar erger nog: u heeft met uw verkeerde inschatting vele inwoners 

gedupeerd. Zij verloren immers hun hulp, naar nu blijkt voor het tweede jaar op rij onnodig. 

 

 De wethouder beweerde dat het overschot op de WMO in 2015 een eenmalige meevaller 

was, en dat 2016 een ander beeld zou geven. Het college hield de gemeenteraad voor dat 

het overschot om zou slaan in toenemende tekorten. Tot nu toe blijkt daar niks van waar te 

zijn! Ook in 2016 dus een fors overschot op de WMO, van maar liefst 2 miljoen!! 

 

 Het overschot op de WMO is veel groter dan bij andere, vergelijkbare gemeenten. Wij 

hebben u eerder verweten “niet in control” te zijn, maar dat verwijt verwees u stellig van de 

hand. Achteraf gezien kan er geen andere conclusie zijn: u had het bij het verkeerde eind, 

van eind 2014 tot in 2016. En nu beweert het college dat in 2017 er sprake zal zijn van een 

tekort en dat voorzichtigheid is geboden … wie gelooft dat nog? 

 

 Ook nu ontbreekt weer een uitgebreide toelichting op het overschot op de WMO in 2016 en 

erger … in de Begroting 2017 ontbreekt elke ambitie op het vlak van de WMO. De ruim 4 

miljoen die over is gehouden op de WMO in 2015 en 2016 is bedoeld voor mensen die zorg 

nodig hebben! Zet het dan daar ook voor in, maak plannen!! 

 

Verbazingwekkend is dat het college in het licht van bovenstaande zonder overleg met de 

gemeenteraad de evaluatie van het sociaal domein verplaatst van 2016 naar 2017 … hoe lang wilt u 

bijstelling van uw (magere) beleid nog uitstellen? 

  



Vooruitlopend op de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota 2016 en daarmee het forse overschot 

op het sociale domein geven wij u het volgende dringend in overweging: 

 

1. Biedt alsnog publiekelijk uw excuses aan, aan alle inwoners die hun recht op zorg hebben 

verloren door afschaffing van de eenvoudige huishoudelijke hulp (HH1) en de chronisch 

zieken en gehandicapten die te maken hebben gekregen met een magere tegemoetkoming. 

U zag daar geen aanleiding toe toen bleek dat er zeer veel geld overbleef op de WMO 2015, 

maar nu er ook fors geld onbenut blijft in 2016, lijkt ons daartoe alle aanleiding! 

 

2. Kom met concrete plannen om: 

 

a. de wachttijden van het sociaal team te verbeteren en investeer geld in de bezetting 

b. verlaag de eigen bijdragen voor de lokale WMO-zorg zodat voorkomen wordt dat 

mensen vanwege financiële redenen zorg mijden 

c. verruim de regelingen voor minima (huishoudelijke hulp) en chronisch zieken 

(tegemoetkoming in zorgkosten) 

d. voer de eenvoudige huishoudelijke hulp als algemene voorziening weer in per 2017, 

zonder onnodige beperkingen  

e. de lokale informele zorg door de vrijwilligersorganisaties en de mantelzorgers te 

versterken en te ondersteunen 

 

Wij brengen ook de gemeenteraad, de WMO-adviesraad en de Ouderenraad van deze brief op de 

hoogte. 

 

Wij spreken de verwachting uit dat u tegemoet komt aan onze oproep. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de PvdA-fractie, 

 

Erik van Esterik 

Krischan Hagedoorn 

 

 

 


