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Kerkrade / 08.02.2017
Betreft: Artikel-38 vragen mbt financieel-overzicht‘reserve Sociaal Domein’.
Geacht College,
Ons Kerkrade valt de laatste tijd op dat bij steeds meer onderwerpen, agendapunten, ontwerp
besluiten, etc. steeds vaker te lezen valt dat financiële tegenvallers, negatieve saldo’s of
soortgelijks, gefinancierd worden uit de ‘reserve Sociaal Domein’. Zoals ook door het college
zelf eerder al eens aangeven, is deze reserve niet onuitputtelijk en zal (zeer waarschijnlijk) de
financiële bodem hiervan een keer in zicht komen.
Mn. het stuk uit de “Nota van Toelichting” mbt de “1e begrotingswijziging 2017 en
meerjarenraming 2018-2020 van WOZL” (Comm.B&S / Ag.pt 10 / d.d. 07.02.17) gaf ons
weer te denken:
“Zoals gebruikelijk, wordt ook nu voorgesteld om de hogere tekortbijdrage te bekostigen uit
het Participatiebudget. Indirect heeft deze hogere onttrekking aan het Participatiebudget een
negatief effect op de reserve Sociaal Domein. Daarbij is met de kennis van nu en de
verplichtingen die reeds zijn aangegaan, al zichtbaar dat het Participatiebudget ontoereikend
zal zijn in 2017. Derhalve wordt voorgesteld om het resterende bedrag te bekostigen uit de
reserve Sociaal Domein. Op voorhand is niet uit te sluiten dat bovenstaande bedragen door
nieuwe inzichten lopende het jaar nog kunnen wijzigen. Dit laat onverlet dat alles in het werk
wordt gesteld om de kosten zoveel als mogelijk af te dekken middels het Participatiebudget,
om gezien de financiële situatie de reserve Sociaal Domein te ontzien.”
Blijft de vraag wanneer we het zicht van de bodem deze financiële reserve mogen
‘verwachten’? Wij hopen op niet al te korte termijn maar hebben hier te weinig zicht op en
hebben in de Commissie-vergadering van B&S d.d. 07.02.2017 al aangegeven dat wij hier
schriftelijk vragen over zullen stellen: Bij deze!

Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij de volgende vragen:
 Ons Kerkrade had graag een totaal financieel-overzicht van de stand van zaken van de
‘reserve Sociaal Domein’:
o Dit overzicht svp per jaar apart uitsplitsen vanaf 01.01.2016 t/tm 01.01.2020;
o Hierbij svp aangeven wat de beginstand van de ‘reserve Sociaal Domein’ was
op 01.01.2016 (zgn. ‘Nul-Meting’) en vanaf dit punt alle financiële
handelingen binnen dit ‘reserve Sociaal Domein’ weergeven;
o Hierbij svp per apart jaar opgenomen álle positieve en negatieve financiële
‘handelingen’ (toevoegingen, onttrekkingen, etc.) zoals in dat specifieke
betreffende jaar in de ‘reserve Sociaal Domein’ zijn gedaan en/of nog
toekomstig gedaan moeten worden, inclusief de daarbij behorende financiële
bedragen apart benoemd per ‘handeling’;
o Hierin svp per jaar apart aangeven wat de mogelijke (toekomstige) financiële
risico’s zijn die nu nog niet concreet/officieel te benoemen zijn maar wel nog
(toekomstig) voor rekening van de ‘reserve Sociaal Domein’ komen en/of
zullen komen, ook al zijn hier (nog) geen financiële cijfers van bekend
(Svp alles per jaar apart benoemen wat toekomstig, op wat voor (financiële-)
wijze dan ook, nog binnen de ‘reserve Sociaal Domein’ op komen staat!);
o Tot slot svp aangeven, gelet op de huidige en toekomstige financiële
ontwikkelingen, hoe lang we toekomstig nog kunnen putten uit de ‘reserve
Sociaal Domein’ zonder als gemeente financieel in de problemen te komen
en/of de bodem van deze reservepost in zicht te krijgen!;

In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

John Roland, Harm Jacobs, Jo Rozema, Noud Krasovec
Raadsleden Ons Kerkrade

