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Geacht lid,

Op woensdag 24 september jl. heeft de raad van de gemeente Ten Boer de 
bijgevoegde motie unaniem aanvaard. De motie spreekt voor zich.

Ter toelichting brengen wij graag nog het volgende onder uw aandacht.

Het kabinet heeft grote hervormingen in het sociaal domein doorgevoerd en 
er is tegelijkertijd enorm bezuinigd: vanaf 1 januari 2015 40% op de AWBZ,
25% op de dagbesteding en geen nieuwe instroom meer in de sociale 
werkplaatsen. Het is slechts een greep. Uw Kamer en de Eerste Kamer 
stemden in met de hervormingen.

Het principe dat zorg zo dicht mogelijk bij de burger moet worden 
aangeboden en dat de gemeente daarvoor het meest aangewezen orgaan is, 
onderschrijven wij. 

Op alle fronten binnen de lokale overheid wordt hard gewerkt om de nieuwe 
wet- en regelgeving per 1 januari 2015 klaar voor de uitvoering te hebben. 
De beleidsplannen en de verordeningen worden door ons als gemeenteraad 
dit najaar vastgesteld.

Echter met een veel te beperkt budget en op onderdelen nog onzekerheid 
over de uit te voeren taken, is het voor ons als gemeentelijke overheid 
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ondoenlijk om de wet- en regelgeving, zoals door uw Kamer vastgesteld, 
goed uit voeren.

De wet- en regelgeving die nu voorligt, zal grote gevolgen hebben voor de 
mensen die van zorg afhankelijk zijn, maar ook voor de medewerkers in de 
zorg. 

De motie die door ons als gehele raad is aanvaard is zondermeer ingegeven 
door de grote zorg die wij in het bijzonder hebben over de financiële 
gevolgen van deze omvangrijke decentralisaties.

Ondanks dat wij ons realiseren dat het “vijf voor twaalf” is, dringen wij met 
klem bij u aan op ruimere financiële mogelijkheden. 

Een overgangsregeling die ons in staat stelt om basis van een toereikend 
budget een degelijk en toekomstbestendig sociaal beleid voor onze burgers 
vast te stellen.
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