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Betreft: Ongevraagd advies onderbesteding Wmo-budget 2015 
 
 
Geacht College, 
 
De jaarrekening van de gemeente Leiden over 2015 heeft u recent gepresenteerd. 
Hieruit is duidelijk geworden dat Leiden, net zoals veel andere gemeenten op het zorgbudget heeft 
overgehouden, nl. 5,5 miljoen. Wij hebben begrepen dat u overweegt een gedeelte van dit budget in 
te zetten voor o.a. extra formatie in de Sociale Wijkteams in 2017. Die prioriteit onderschrijft de 
Adviesraad. 
 
Op 19 mei jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt bepleit dat het Wmo-
geld dat gemeenten nu over hebben, beschikbaar blijft voor het sociale domein. De Adviesraad deelt 
deze opvatting. We hebben namelijk in 2015 geconstateerd dat door de veranderingen in de 
bekostiging in en bezuinigingen op de Wmo cliënten noodgedwongen minder begeleiding, zorg en/of 
dagbesteding hebben gekregen/afgenomen of deze zelfs is beëindigd. We denken hierbij aan het 
toenemen van het risico op vervuiling, vereenzaming, het minder zelfredzaam kunnen worden, 
minder kunnen participeren in de samenleving. Verder wordt door het grotere beroep dat op 
mantelzorgers wordt gedaan de balans tussen zorgtaken en andere taken en verantwoordelijkheden 
die zij hebben (bijv. het eigen gezin) verstoord. Met alle gevolgen van dien. Tevens is ons duidelijk 
geworden dat de Sociale Wijkteams nauwelijks toekomen aan preventieve taken zoals de wijk ingaan, 
ondanks de tijdelijke extra formatie in 2015 en 2016. Kortom, de doelstellingen van de Wmo worden 
nog niet behaald. 
 
Daarnaast heeft de Centrale Raad van Beroep op 18 mei jl. een uitspraak gedaan over het resultaat 
‘schoon huis’. Het gevolg hiervan is dat gemeente Leiden een en ander moet aanpassen. Er moet o.a. 
beschreven worden met hoeveel uren dat resultaat bereikt wordt. Het is te verwachten dat hiermee 
kosten gemoeid zijn. 
 
Gezien bovenstaande adviseert de Adviesraad het College het overschot te reserveren voor het 
sociale domein en o.a. in 2017 te besteden aan het nog niet goed functioneren hiervan en waar nodig 
extra onderzoek te laten verrichten (bijv. naar de aanhoudende signalen met betrekking tot stapeling 
van eigen bijdragen en zorgkosten waardoor cliënten noodgedwongen afzien van ondersteuning, 
begeleiding en/of dagbesteding). Gezien alle ontwikkelingen en het nog niet uitvoeren van delen van 
het beleid in het sociale domein gaat de Adviesraad ervan uit dat deze onderuitputting van 2015 geen 
structureel karakter heeft.  
 
Namens de Adviesraad WMO Leiden,  
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voorzitter 
 


