
Onderwerp: Schriftelijke vragen Ruimhartigere uitvoering WMO en Jeugdzorg 

Boxtel, 11 maart 2018. 

Geacht College, 

De laatste tijd bereiken ons steeds meer signalen van burgers die het idee 
hebben dat de gemeente Boxtel niet voldoende geld beschikbaar heeft voor 
een ruimhartigere uitvoering van de WMO en de Jeugdzorg. Dat doet pijn om 
dat te horen, omdat wij weten dat er meer dan voldoende geld is om 
ruimhartiger te zijn richting onze burgers die het keihard nodig hebben. 
Burgers worden niet maximaal ondersteund terwijl dat op basis van het 
beschikbare budget wel ruimhartiger zou kunnen. Volgens BALANS kan én 
moet de  uitvoering ruimhartiger zijn. Een ander misverstand dat we op straat 
krijgen te horen is dat er te weinig geld is voor WMO omdat het een landelijke 
bezuinigingsactie is. Ook dit klopt niet; we kunnen het budget en de wijze 
waarop we dat budget inzetten, zelf lokaal regelen, dus echt maatwerk 
leveren! 

De getallen over de afgelopen jaren laten zien dat er in 2016 maar liefst 
€794.000,- over was van het totale budget dat beschikbaar was voor de WMO.
Het overgrote deel van dit overschot in 2016, namelijk €481.000,-, is 
veroorzaakt door het veel minder inzetten van huishoudelijke hulp. Als je 
bedenkt hoeveel burgers met een klein beetje noodzakelijke extra 
huishoudelijke hulp geholpen zouden kunnen zijn voor die flinke som geld; een
absolute gemiste kans! Tijdens de onlangs gehouden presentatie door 
ambtenaren van MijnGemeenteDichtbij voor de raden van Haaren, Sint 
Michielsgestel en Boxtel op 1 februari jl., bleek dat er in 2017 nog veel meer 
overgehouden is van het beschikbare budget voor de WMO. Er blijkt in 2017 
maar liefst €1 254.405,- overgehouden te zijn (zie bijlage). Dit vinden wij een 
slechte zaak. Onze hulpbehoevende burgers hadden recht op meer hulp 
vanuit de gemeente Boxtel maar hebben het niet gekregen; een slechte zaak! 
Dat is voor ons niet maximaal sociaal waar het college wel prat op gaat in haar
eigen beoordeling van het eigen beleidsprogramma. Burgers konden 
ruimhartiger geholpen worden dan de afgelopen jaren gedaan is. Dat voelt als 
oneerlijk. 

Op Jeugdzorg hadden we in 2016 een overschot en zien we nu een flink tekort
van €1.331.971,- in 2017. Zoals u weet pleiten wij er al langer voor om de 
jeugdhulpverlening (denk aan kinderen met een “rugzakje”) makkelijker 
toegankelijk te maken en wachttijden te verkorten; dit voorkomt namelijk veel 
familieleed en schrijnende situaties. Tevens willen we meer kansen geven aan
lokale zorgaanbieders. Met name kinderen kunnen dan in hun vertrouwde 
omgeving (gemeente Boxtel) zorg krijgen en ouders worden niet opgezadeld 
met vele verre ritjes, terwijl dezelfde zorg ook om de hoek zit! We kopen nu in 
regioverband de Jeugdzorg in; door zelf de inkoop te gaan doen, en mogelijk 



ook op een anderen manier, namelijk tijd maal uurtarief, kan het goedkoper 
dan nu, en wordt de zorg voor het kind veel beter. Dus met minder geld meer 
kinderen beter en sneller helpen; daar kan toch niemand tegen zijn! 

We hebben de volgende vragen voor u: 

1. Er vallen burgers tussen wal en schip a,g,v, het gemeentelijk WMO-beleid 
ondanks dat er voldoende geld beschikbaar is; waarom zit u zo op de knip van
het WMO budget? 
2. Bent u het met ons eens dat het WMO-beleid, inclusief mantelzorgbeleid, 
ruimhartiger moet dan de afgelopen jaren? 
3. Wij hebben al langer gepleit voor een aanpassing van de huidige HHM-
regeling; wanneer gaat u die regeling bijstellen zodat deze regeling voor alle 
mantelzorgers gaat gelden? 
4. Deelt u onze mening om Jeugdzorg in onze gemeente in te gaan kopen, 
dus de regionale inkoop te verlaten? 

BALANS pleit voor een ruimhartigere inzet van het beschikbare WMO geld, 
dus o.a. ook meer huishoudelijke uren toebedelen, en de beschikbare 
budgetten moeten zeker voor beide doelgroepen beschikbaar blijven! We 
vertrouwen er op dat u ons verzoek om ruimhartiger te worden ondersteunt. 
De burgers rekenen op U.
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Bijlage: Financiën Boxtel 2017 


