
PVDA , CDA , CHRISTENUNIE ,  GROENLINKS en ALGEMEEN BELANG

                                     GEMEENTE TEN BOER 

                                             MOTIE

betreffende de decentralisaties in het sociaal domein 

De Raad van de gemeente Ten Boer, 
in vergadering bijeen op woensdag 24 september 2014,

gelet op:
 dat het Rijk per 1 januari 2015 veel taken overhevelt naar de gemeenten

 dat het Rijk tegelijkertijd stringente bezuinigingen doorvoert 

overwegende dat:
 enkele maanden voor de invoering van alle ingrijpende besluiten voor 

gemeentebesturen en inwoners nog onduidelijkheden zijn omdat het Rijk geen 
zekerheid en onvoldoende duidelijkheid biedt voor wat betreft de budgetten

  sommige gemeenten in 2015 financieel bij kunnen en willen passen om zo de 
bezuinigingen op de zorg enigszins op te vangen voor hun inwoners

 andere gemeenten financieel niet in staat zijn om bepaalde bezuinigingen op te 
vangen waaronder de gemeente Ten Boer

 wij ons zorgen maken over alle dreigende ontslagen in de zorg

 wij een lagere overheid zijn en dat we de besluiten van de hogere overheid  moeten 
uitvoeren, maar dat die hogere overheid ons in staat moet stellen om ons werk goed 
te doen 

 daar nu geen sprake van is aangezien we als raadsleden gedwongen zijn in te 
stemmen met plannen die op onderdelen niet volledig zijn uitgewerkt en die financieel
niet voldoende zijn onderbouwd

 wethouders en ambtenaren op dat punt geen blaam treft: zij werken keihard om met 
weinig geld de zorg voor de inwoners zo veel mogelijk overeind te houden

 er meer financiële ruimte nodig is. In de eerste plaats krijgen gemeenten nu niet de 
bedragen die nodig zijn om een dergelijke overheveling van taken - een ongekende 
operatie – uit te kunnen voeren. En ten tweede zijn de opgelegde bezuinigingen zo 
ingrijpend dat we op onderdelen niet in staat zijn om de zorg te verlenen  aan hen die
dat behoeven. 

 alleen met minder stringente bezuinigingen zullen gemeenten in staat zijn om hun 
wettelijke zorgtaken naar behoren uit te voeren.

 wij wel achter de visie staan om de zorg onder te brengen bij de gemeenten waarmee
zorg dichterbij de inwoners wordt georganiseerd

besluit:
de Raad van de gemeente Ten Boer 

 onze zorgen over te brengen aan het kabinet 

 onze zorgen over te brengen aan de Tweede Kamer 



En gaat over tot de orde van de dag.
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