Groep Reesink- Vermeulen

Motie Budgetplafond en Informatievoorziening Sociaal Domein
(RvO artikel 27)
Indieners: D66 Haarlemmermeer, Groen Links Haarlemmermeer
De raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 17 december 2020,
Constaterende dat:
- De gemeente Haarlemmermeer kampt met een groot tekort op de begroting;
- Dit tekort op de begroting onder andere veroorzaakt wordt door (wettelijke
verplichte) uitgaven in het Sociaal Domein, met name door tekorten op de jeugdzorg;
- De raad over deze tekorten door het college bij brief van 24 september 2020
(X.2020.04210) geïnformeerd is. Tevens is de raad geïnformeerd over door het
college gekozen oplossingsrichtingen ( Nota van B&W, 2020.0002643);
- Eén van de voorgestelde mogelijke oplossingsrichtingen het in overleg met
zorgaanbieders instellen van een budgetplafond is, dan wel bij het aangaan van
nieuwe raamovereenkomst het instellen van een budgetplafond is.
Overwegende dat:
- De raad op dit moment onvoldoende inzicht heeft in de (maatschappelijke) gevolgen
van het instellen van een budgetplafond;
- Er naast de door het college voorgestelde oplossingsrichtingen mogelijk andere
kostenbesparende mogelijkheden zijn;
- De raad op dit moment onvoldoende inzichtelijk heeft welke kosten op grond van de
Jeugdwet, dan wel de Wet maatschappelijke ondersteuning, voor indicatie en
daarmee bekostiging in aanmerking komen. Met andere woorden, welke
behandeling, therapie, ondersteuning et cetera komt wel/niet voor een indicatie in
aanmerking;
Verzoekt het college om:
- De raad eind Q2 2021 te voorzien van informatie over mogelijke bezuinigingen
binnen alle beleidsvelden van het sociaal domein, teneinde te voorkomen dat
budgetplafond in de jeugdhulp moeten worden ingesteld;
- De raad, alvorens tot het met wederzijds goedvinden instellen van een
budgetplafond over te gaan, te informeren welke zorgaanbieders instemmen met het
instellen van dit budgetplafond;

-

-

-

De raad expliciet te betrekken bij de besluitvorming omtrent het al dan niet
opnemen van een budgetplafond bij nieuwe aanbestedingen;
Vóórdat in de nieuwe aanbestedingen maatregelen in de vorm van een
budgetplafond worden opgenomen, de raad te informeren over de te verwachten
effecten van deze maatregelen. Dit zowel in positieve zin (zoals de verwachte
kostenbesparing) als in negatieve zin ( bijvoorbeeld de mogelijke vorming van
wachtlijsten);
De raad eind Q1 2021 te voorzien van een overzicht van de verschillende
mogelijkheden tot aanbesteding c.q. de verschillende type aanbestedingen en daarbij
de voor-en nadelen, gevolgen en scenario’s van deze verschillende mogelijkheden
aan te geven;
De raad eind Q1 te voorzien van een overzicht van de verschillende
bekostigingssystematieken, en daarbij de voor-en nadelen, gevolgen en scenario’s
van deze verschillende mogelijkheden aan te geven;
De raad eind Q1 te voorzien van een overzicht van de kosten die voor
indicatie/vergoeding in aanmerking komen op grond van de Jeugdwet, Wmo en de
huidige contracten.
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