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Ûnderwerp : Beântwurding skriftlike fragen oer de konsekwinsjes fan de werferdieling
WMO-budgetten foar gemeenten en ynwenners fan Fryslân

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan It Reglemint fan Oarder, ynkommen op 30
augustus 2014, beântwurdzje wy as folget.

Fraach 1:
Hat It Kolleezje kundskip nommen fan de berjochten yn de media oangeande de WMO
werferdieling?

Antwurd fraach 1:
Ja.

Fraach 2:
Hat It Kolleezje in goed oersjoch fan de finansjele en mooglik oare konsekwinsjes fan de
WMO-ferdieling foar de gemeenten yn Fryslân? Sa nee,wêrom net?

Antwurd fraach 2:
De gemeenten binne mei yngong fan 1 jannewaris sels ferantwurdlik foar in tal ekstra taken
yn It sosjaal domein. De budzjetten foar de WMO - nij takenpakket - en jeugdsoarch binne
foar alle gemeenten op 30 maaie yn de maaiesirkulêre bekend makke. It budzjet (ynkomst)
seit oer It generaal neat oer de totale kosten fan de taken. Oan’e hân fan de gemeentelike
begrutting, beskikbere klanten, sifers en de Citfraach fan de soarchoanbieders kin allinne mar
in yndikative berekkening makke wurde. De koartingen op It takenpakket wurde troch de
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gemeenten net en op ien trochfierd. De gemeenten kieze meast foar in gearhingjende
oanpak foar it folsteine sosjale domein (fersulveringsstrategy). Om’t de budzjetten let bekend
makke binne en de ferdieling fan t partisipaasjebudzjet foarearst fêststeld is, kin pas yn de
begrutting 2015 in foislein byld jûn wurde fan mooglike finansjele risiko’s. Fanwege de lette
oanbieding fan de sifers (30 maaie) is it foar in protte gemeenten net mooglik om de sifers yn
de kadernota’s op te nimmen.

Fraach 3:
Hat It Kolleezje ek ynsjoch yn de gefolgen fan de rn]e ferdieling foar de boarger sels en
benammen foar de sosjaal swakkeren?

Antwurd fraach 3:
Sa as yn de beântwurding fan fraach 2 oanjûn is, binne de gemeenten hjir sets ferantwurdlik
foar.

Fraach 4:
It rapport oangeande de finansjele ferdieling fan It WMO-budzjet moat noch besprutsen
wurde en omsetten wurde yn wetjouwing. Is It Kolleezje ree om de Fryske gemeenten te
ske wielen en te stypjen by in lobby om mooglike ûnridlike eleminten yn de werferdieling der
iit te heljen?

Antwurd 4:
De Ferieniging fan Nederlânske Gemeenten (VNG) nimt It foartou by de desintralisaasjes en
is foarearst dejinge dy’t ût namme fan de gemeenten skewiele en stypje kin by in lobby. Wol
binne wy belutsen West by it stipeprogramma fan BZK troch yn febrewaris 2014 mei de VFG
en BZK in gearkomst te organisearjen foar de Fryske gemeenten oer de finansjele opjefte
foar de gemeenten.

Fraach 5:
Watfoar mooglikheden binne der om as tafersjochhâlder fan de gemeentllke finânsjes by It
Ryk oan te stean om de ferdieling te feroarjen, as bliken docht dat de gemeen tllke finânsjes
swier te lijen hawwe soenen fan de nije ferdieling? Is It Kolleezje ree dy mooglikheden te
benutten?

Antwurd 5:
It heart ta de reguliere tafersjochstaak om de minister op de hichte te bringen fan de
finansjele posysje fan de gemeenten. Dat dogge wy op basis fan de begruttingssifers 2015.
Op 13 desimber 2013 ha wy yn gearwurking mei de oare provinsjes de minister fan BZK in
brief skreaun om tis soarch te uterjen oer it tiidspaad fan de desintralisaasjes.
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As wy fan oardiel binne dat de gemeentelike finânsjes swier te lijen ha ûnder de WMO, dan
sille wy dat wis by de minister oankaarte.

Hoogachtend,

Steaten fan Fryslân,

den Berg, siktaris
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