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Constaterende dat:
De regering vele maatregelingen neemt en daarmee grote bezuinigingen doorvoert met
betrekking tot de drie decentralisaties (jeugdzorg, Participatiewet en Wmo);
Er vele patiëntenverenigingen, diverse beroepsgroepen, ouderenbonden en andere
maatschappelijke organisaties op verschillende wijze kenbaar hebben gemaakt dat de
voorgenomen maatregelen onverantwoord en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn;
Overwegende dat:
» De AWBZ-functie begeleiding per 2015 overgaat naar de Wmo, met een bezuiniging van
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De verzorging in 2015 overgaat naar de Wmo met een bezuiniging van 25 zo;
Het budget van huishoudelijke hulp (HH) in de Wmo met 75 Zo wordt gekort;
Mensen die nu in intramurale voorzieningen verblijven voortaan thuis hun zorg zullen
ontvangen. Dit betekent extra taken voor gemeenten op het terrein van met name Wmo
en wonen. De maatregel zal voor gemeenten grote kosten met zich meebrengen, niet
alleen voor noodzakelijke woningaanpassingen, maar ook voor diverse vormen van
noodzakelijke zorg. In het regeerakkoord is hiervoor geen compensatie opgenomen voor
gemeenten;
De jeugdzorg per 1 januari 2015 volledig overgaat naar de gemeenten. Bezuiniging C 150
miljoen, bovenop de C 300 miljoen bezuiniging uit het vorige regeerakkoord;
De gemeenten over de periode 2014-2018 worden geconfronteerd met een financieel
vraagstuk van ca. C 1 miljard als het gaat om de sociale werkplaatsen.
In het conceptadvies, uitgebracht door het College van Zorgverzekeraars, wordt
voorgesteld psychische stoornissen uit het basispakket te schrappen, en deze mensen
daarom een beroep zullen doen op de Wmo bij de gemeente.
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar zorgen heeft geuit aan het
kabinet over de decentralisaties van zorgtaken en een onderzoek wil naar de financiële en
maatschappelijke uitvoerbaarheid van de plannen (brief VNG van 16 januari 2013);
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Van mening zijnde dat:
Ondanks de grote inzet van de gemeente Heemskerk (al of niet in samenwerking met andere
gemeenten), deze maatregelen onuitvoerbaar zijn, omdat er nog heel veel onduidelijkheid is
op de afzonderlijke decentralisaties (jeugdzorg, Participatiewet en Wmo) en de samenhang
daartussen.
En dát tegen de achtergrond van de grote achteruitgang in algemene middelen (geld) die de
gemeenten kunnen inzetten. De gemeente loopt hierdoor grote risico's. Niet alleen financieel,
maar ook juridisch en maatschappelijk.
Verzoekt het college:
» Onze bezorgdheid over de kabinetsplannen over te brengen aan alle gemeenteraden,
fracties van de Tweede Kamer, alsmede het kabinet.
» Er bij het kabinet op aan te dringen te komen met maatregelen die uitvoerbaar zijn en
samenhang hebben.
« Er bij het kabinet op aan te dringen het conceptadvies van het College voor
Zorgverzekeraars niet over te nemen.
« Er bij het kabinet op aan te dringen de risico's die gemeenten lopen zowel financieel,
juridisch en maatschappelijk weg te nemen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Op verzoek van de raad van Heemskerk stuur ik u de bijgaande, op 31 januari 2013 vastgestelde motie.
Met vriendelijke groet,
Henk de Groot

Heemskerk is een millenniumgemeente en werkt mee om de millenniumdoelstellingen te
realiseren
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