Valkenswaard, 30 maart 2020

Aan het college van Burgemeester en wethouders Valkenswaard

Geacht college,
Aan de Adviesraad Sociaal Domein (hierna ASD) is advies gevraagd over de Begroting GRWRE 2021

en de Meerjarenbegroting 2022-2024.
De ASD is blij, dat hij in de gelegenheid is gesteld om nadere toelichting te krijgen van de
ambtelijke organisatie van de gemeente Valkenswaard.
De ASD heeft begrepen, dat er sprake is van een zgn. “tussenjaar” in afwachting van de nieuw
vast te stellen Strategische Koers.
De begrotingcijfers 2021 geven de ASD reden tot zorg, omdat deels een goede onderbouwing
lijkt te ontbreken voor de invulling van het tekort en de wijze waarop dit gevolgen heeft voor de
kwetsbare burger. Op basis van een financiële werkgroep is een bestuursopdracht geformuleerd
waar komende maanden mee aan de slag gegaan zal worden. Daarbij zal naar de
organisatiestructuur, het portfolio en naar structurele kostenbesparingsmogelijkheden worden
gekeken. Dit zal inhouden dat opnieuw de begroting zal moeten worden aangepast terwijl 2020
dan in tijd al aardig is gevorderd .
Voor de opgenomen bezuiniging van € 1.000.000,-- moet in de eerste zes maanden van 2020
nog een onderbouwing worden gevonden. Deze bezuiniging is echter al wel meegenomen in de
voorliggende begroting.
De ASD is van mening dat KPI’s ontbreken waarmee de gestelde doelen kunnen worden
gemonitord, waardoor mogelijkheden tot bijstelling nu lijken te ontbreken of tenminste niet
duidelijk zijn.
Aangegeven wordt door Berenschot, dat een reële weerstandsreserve tussen € 13.800.000,-en € 16.300.000,-- zou moeten bedragen. Op basis van de jaarrekening 2018 is er “slechts ”een
algemene reserve van € 9.200.000,-- beschikbaar. De prognose voor 2024 is nog € 6.100.000,-Ook de huisvesting en de daarmede gepaard gaande kosten zijn een bron van zorg.
In de begroting zijn opvallende cijfers te lezen waar wij als ASD onze vragen bij hebben.
Opvallend is o.a. de Ergonbegroting op afdelingskosten 2018 € 1.210.000, 2019 € 832.000,
en in 2020 € 14.080.000.
Opvallend zijn de cijfers voor de realisatie van plaatsingen; 2020 316 plaatsen en in 2024 169
plaatsingen. Dit afwegend tegen de uiteindelijke kosten per klant.

Hoewel niet voorzien toch een ongevraagd advies;
In het licht van de huidige Coronacrisis dient er ons inziens met spoed te worden gekeken naar
mogelijke (crisis)scenario’s, waarbij zelfs met spoed mogelijk afbouw zal moeten plaatsvinden.
Immers de situaties bij de huidige ondernemers zal plaatsingen ernstig onder druk komen te
staan.
Verder willen wij opnieuw aandacht vragen voor de 3 d-monitoring. Immers de (financiële)
samenhang tussen de 3D’s (Jeugd, Participatiewet en WMO) moet worden bewaakt, zodat de
lasten op termijn evenwichtig worden verdeeld. Wij voorzien door ontstane druk op de
ziekenhuizen en verpleeghuizen o.a. een ernstig tekort ontstaan voor de kwetsbare burgers die
afhankelijk zijn en worden van de wijk- en thuiszorg.
Er kan zeer waarschijnlijk niet aan worden ontkomen, dat de doelen voor de 3D’s uitsluitend in
samenhang zullen moeten worden gevolgd en worden getoetst.

Op grond van de verstrekte gegevens en het ontbreken van een integrale benadering
Socviaal Domein en de invloed van het Coronavirus vinden wij dit niet verantwoord.
De ASD neemt daarom de voorgelegde begroting GRWRE 2021 en de Meerjarenbegroting
2022-2024 voor kennisgeving aan.
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