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Tekorten sociaal domein in Twente.

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken,

Met het oog op het door u met de minister te voeren Algemeen Overleg Sociaal Domein op 31 mei
aanstaande, vragen de colleges van burgemeesters en wethouders van de 14 gemeenten in de Regio Twente
uw nadrukkelijke aandacht voor de omvangrijke financiële tekorten in het sociaal domein. Net als 90% van de
gemeentes knellen in Twente de sociale budgetten. Wij willen voorkomen dat we een "race to the bottom"
ingaan, waarbij de zorg voor kwetsbare kinderen onder druk komt te staan en inwoners niet meer de
passende ondersteuning kunnen krijgen. Eerder al heeft uw Tweede kamer een brief ontvangen van de
gemeente Hengelo waarin zij specifiek inzoomen op de financiering van de jeugdhulp en de problemen die zij
hebben. Deze brief gaat in op de tekorten binnen het totale sociale domein.
In 2015 is een groot aantal verantwoordelijkheden in het sociaal domein gedecentraliseerd naar gemeenten.
Ook de daarbij behorende budgetten zijn overgeheveld, veelal met een (oplopende) korting. Nu, twee jaar
later, constateren wij dat de toedeling van budgetten leidt tot grote tekorten. Om meer inzicht te krijgen in de
omvang en aard van de tekorten heeft bureau AEF een quick-scan uitgevoerd
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat een aantal gemeenten, naast de verwachte huidige
tekorten, ook in de toekomst forse én niet te voorkomen tekorten verwacht. Dit geldt ook voor gemeenten in
de Regio Twente.
De gemeenten geven verschillende oorzaken aan voor de tekorten, zoals negatieve effecten van
verdeelmodellen en knelpunten in de regelgeving, die bijsturing op de uitgaven moeilijk maken. Daarnaast
hebben gemeenten weinig grip op bijvoorbeeld doorverwijzingen door huisartsen, autonome ontwikkelingen
in cliëntenaantallen en gecertificeerde instellingen en de financiële gevolgen van uitspraken door de rechter.
Als overkoepelend knelpunt geldt dat de omvang en het tempo van de veranderopgave te hoog lijken te zijn.
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TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED V AN ZORG EN JEUGDHULP

De 14 gemeenten in de Regio Twente herkennen zich in de conclusies van het rapport en vragen u dringend
om aanvullende financiële ondersteuning. Met extra middelen kunnen de tekort- gemeenten beter werken
aan de omvang en het tempo van de noodzakelijke transformatie in het sociaal domein. Wanneer er geen
oplossing komt, dreigt het gevaar dat de gemeenten gaan vastlopen. In plaats van het werken aan de
transformatie zullen gemeenten vooral bezig zijn met het oplossen van financiële problemen.
Dit kunnen wij ons in Twente niet veroorloven. Immers de specifieke regionale sociaal-economische
infrastructuur met hoge percentages werkloosheid en onevenredig hoge zorgconsumptie vragen om
meerjarige inzet om veranderingen te bereiken.
Om ons te ondersteunen doen wij een beroep op u om extra middelen vrij te maken voor een verlichtings- of
transformatiebudget voor de periode van vier jaar. Daarmee denken wij een goed vervolg te kunnen geven
aan de ingewikkelde uitvoeringsvraagstukken waar wij in Twente mee te maken hebben.
Graag vragen wij u vanuit Twente om deze problematiek aan de orde te stellen tijdens het AO Sociaal
Domein op 31 mei aanstaande, en bij de minister aan te dringen op oplossingen. Desgewenst lichten wij de
brief graag mondeling toe. Tevens nodigen wij u hierbij graag uit om een werkbezoek te brengen aan Twente,
waarbij wij u tevens graag informeren over onze samenwerking en de resultaten die wij halen.

Hoogachtend,
namens de colleges van burgemeester en wethouders van de 14 gemeenten in de

Voorzitter van de Bestuurscommissie Organisatie voorZorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)
tevens Wethouder van de gemeente Enschede
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