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Onderwerp

Tekorten in het sociaal domein

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Recentelijk verscheen het rapport Blijvend vernieuwen in het sociaal domein. Uit dit 

rapport komt naar voren dat veel gemeenten, mede door de decentralisaties, kampen 

met tekorten. De fractie van GroenLinks maakt zich hier zorgen over. Vooral omdat 

vooral kwetsbare mensen gebruik maken van de voorzieningen in het sociaal domein. 

Om meer helderheid te krijgen over de Zuid-Hollandse situatie en rol van de provincie 

hierbij, de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het rapport Blijvend vernieuwen in het sociaal domein?1

Antwoord

Ja

2. Herkent u het beeld dat er veel gemeenten zijn die kampen met mogelijke tekorten in 

het sociaal domein? Kunt u aangeven wat het beeld bij Zuid-Hollandse gemeenten is?

Antwoord

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling 2015, de 

Jeugdwet en de Participatiewet in werking getreden. Het Rijk heeft de kaders 

vastgesteld en de verantwoordelijkheden voor uitvoering van deze wetten belegd bij 

gemeenten. Er is op rijks- en gemeentelijk niveau informatie aanwezig. Er is een 

overall monitor van het sociale domein welke jaarlijks vanaf januari 2016 door de het 

CBS wordt gepubliceerd. Voorts is informatie beschikbaar via 

www.waarstaatjegemeente.nl. De gemeentelijke monitor is gebaseerd op 

gemeentelijke managementinformatie.

Op 28 september 2016 is in de Statencommissie Bestuur en Middelen gesproken over 

het Initiatiefvoorstel van de Statenfractie 50PLUS over monitoring van lokale zorg, 

wonen, werk en welzijn. Provinciale Staten hebben in meerderheid geconstateerd dat 

dit geen provinciale taak is.

                                                  
1
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2017/4/Rapportage-tekorten-sociaal-domein.pdf
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Pagina 2/3 In december 2016 is door BZK voor de derde keer landelijk onderzoek gedaan naar 

de gemeentebegrotingen op het onderdeel van de drie decentralisaties. De provincie 

heeft hieraan meegewerkt en de uitkomsten voor Zuid-Holland  gepubliceerd op onze 

website: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/financieel-

toezicht/@16988/verslag-toezicht-3d'/ Het rapport van BZK zal naar verwachting dit 

voorjaar nog worden gepubliceerd.

Het onderzoek bestond uit een enquête waaraan 54 Zuid-Hollandse gemeenten 

hebben meegewerkt. Twee van deze gemeenten (Rotterdam en Zuidplas) gaven aan 

in 2015 meer geld te hebben uitgegeven voor het sociaal domein dan beschikbaar is 

gesteld. Zeven gemeenten (Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Zuidplas, Zoetermeer, 

Zwijndrecht, Kaag en Braassem en Noordwijkerhout) verwachten in 2016 meer geld 

uit te gaan geven dan beschikbaar gesteld. 

Voor de begroting 2017 is, op basis van het BZK onderzoek, het beeld dat het voor 

gemeenten nog niet goed mogelijk is de kosten van de 3D’s beter in te schatten. Het 

ontbreken van ervaringscijfers is hiervan een belangrijke oorzaak.

Uit het rapport komt naar voren dat gemeenten voor wie het tempo van de 

rijksbezuinigingen te hoog ligt extra aanvullende ondersteuning nodig hebben/zijn. De 

VNG gaat, mede naar aanleiding van dit rapport, in gesprek hierover met het Rijk

3. Herkent u dit signaal ook in Zuid-Holland? Zijn er gemeenten in Zuid-Holland die 

tekorten hebben in het sociaal domein? Zo ja, om welke gemeenten gaat het?

Antwoord

Zie het antwoord bij vraag 2.

4. Welke hulp kan de provincie aan gemeenten bieden die extra financiële en/of 

inhoudelijke ondersteuning nodig hebben?

Antwoord

Zie antwoord bij vraag 2. 

5. Uit het toezichtverslag van de provincies op gemeenten van 2016 bleek dat in Zuid-

Holland veel gemeenten de taken in het sociaal domein vanwege het ontbreken van 

ervaringsgegevens budgetneutraal hadden verwerkt. Kunt u aangeven of de 

gemeenten voldoende inzicht hebben in de kosten in het sociaal domein? Zo ja, kunt u 

dat nader toelichten? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Voor de begroting 2017 is op basis van bij vraag 2 genoemd BZK onderzoek het beeld 

dat het voor gemeenten nog niet goed mogelijk is de toekomstige kosten van de 3D’s 

beter in te schatten. Het ontbreken van ervaringscijfers is hiervan een belangrijke 

oorzaak. De verwachting is wel dat het inzicht jaarlijks zal toenemen.
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Pagina 3/3 6. Veel gemeenten hebben vanwege de toenemende taken in het sociaal domein 

samenwerkingsverbanden opgericht om de verantwoordelijkheden en de kosten te 

delen. Op welke wijze wordt door de provincie invulling gegeven aan de 

toezichthoudende rol van de provincie op deze samenwerkingsverbanden?

Antwoord

Het toezicht van de provincie op samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein

beperkt zich tot financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen op basis van 

o.a. de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeentewet. Er is 

daarnaast geen relatie met interbestuurlijk toezicht. Voor het sociale domein is het Rijk 

de toezichthouder en niet de provincie. 

Provincie Zuid-Holland houdt financieel toezicht op 19 gemeenschappelijke regelingen 

die uiteenlopende activiteiten in het sociaal domein uitvoeren. Hoe dit toezicht wordt 

vormgegeven is beschreven in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2014 

(https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/financieel-

toezicht/@2532/00_gemeenschappelijk/) en de Begrotingscirculaire 2018-2021 voor 

gemeenschappelijke regelingen (https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-

bestuur/financieel-toezicht/@16452/begrotingscirculaire-4/).

Uit het rapport komt ook naar voren dat er nog gemeenten zijn die aanlopen tegen het 

feit dat zij nog steeds geen volledig zicht hebben op het aantal cliënten waarvoor 

gemeenten verantwoordelijk zouden worden.

7. Zijn er bij u gemeenten in Zuid-Holland bekend die tegen dit probleem aanlopen? Zo 

ja, kan de provincie hier een actieve ondersteunende rol in spelen? Is de provincie 

bereid om dit probleem nog eens extra onder de aandacht te brengen van de VNG en 

bij de verantwoordelijke bewindspersonen?

Antwoord

Zie antwoord bij vraag 2. 

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    secretaris,

drs. J.H. de Baas                         drs. J.H. de Baas                         
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