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Geachte heer/mevrouw, 

Op 3 november 2014 heeft de gemeenteraad van Opsterland bijgaande motie aangenomen. De motie 
heeft betrekking op de recente invoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet en is 
gericht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De raad heeft besloten om deze motie via u onder de aandacht te brengen van uw leden, met de 
oproep om het initiatief te volgen. 

HofāğãÈhtend, 
namefisllburgemeęster en wethouders, 

Ottens 
ìider Samen Leven 
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gemeente 

Opsterland 
Aan het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

T.a.v. De staatsecretaris drs. M.J.van Rijn 

Postbus 20350 

2500 EZ DEN HAAG 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: Tel.nr.: Bijlagen: 

2014-47747 Pieter Engelsma (0512)386 293 1 

Onderwerp: Beetsterzwaag, 22 januari 2015 
motie Verzonden op: 22 januari 2015 

Geachte heer Van Rijn, 

De raad van de gemeente Opsterland heeft in de vergadering van 3 november 2014 bijgevoegde 
motie aangenomen en ons als college gevraagd om deze motie via u onder de aandacht te brengen 
van het Kabinet en de Tweede Kamer fracties. Wij brengen de motie ook onder de aandacht van de 
VNG en de VFG met de oproep om het initiatief van de gemeenteraad van Opsterland te volgen. 

De aanleidingen voor de motie zijn: 
1. Dat met het gekorte budget voor 2015, de door het Centraal Indicatie Orgaan afgegeven 

indicaties moeten worden gerespecteerd; 
2. Dat met het gekorte budget aanbieders van zorg en ondersteuning weinig tijd wordt gegund 

om de gekantelde aanpak in te voeren; 
3. Dat de Eerste Kamer de onafhankelijke cliëntondersteuning heeft laten opnemen, zonder 

daaraan financiële ondersteuning te verbinden. 
4. Dat er grote onzekerheid is over de toepassing van het woonplaatsenbeginsel en dit voor de 

gemeente een groot financieel risico met zich mee brengt 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
de gemeentesecretaris, de búrgèmeestęr, neestar, 

Mevr. van Selm en 
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CDA Christenunie 

O P S T E R L A N D S D66 
MOTIE 
(Artikel 34 Reglement van Orde) 

Raad d.d. De raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen d.d. 3 november 
2014 

Onderwerp: Drie decentralisaties 

Ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Opsterland, 

Overwegende dat: 

- Het Rijk de gemeenten voor een bijzondere uitdaging heeft gesteld door 
taken op het terrein van Jeugdzorg, AWBZ en Participatie over te 
hevelen. 

- Gemeenten door de decentralisaties de gelegenheid krijgen om 
problemen integraal op te pakken en deze uitdaging aangaan. 

- Er bij de gemeente Opsterland hard gewerkt wordt om ervoor te zorgen 
dat de inwoners die dat nodig hebben ondersteund worden. 

- Van het gekorte budget 2015 van gemeenten wordt verwacht dat, door 
het CIZ afgegeven, indicaties worden gerespecteerd. 

- De Eerste kamer in de WMO de onafhankelijke cliëntondersteuning op 
heeft laten nemen, zonder daaraan financiële ondersteuning te 
koppelen. 

- Zorgaanbieders een constructieve houding hebben in de 
onderhandelingen, maar meer tijd nodig hebben om de gekantelde 
aanpak uit te kunnen voeren. De gemeente kan ze deze tijd niet geven 
omdat de beperkte middelen dit niet toestaan. 

- Er grote onzekerheid is over de toepassing van het woonplaatsbeginsel 
en dit voor gemeenten een groot financieel risico is. 

- Er veel signalen zijn dat de aangeleverde (Vectis) bestanden met 
overzichten van de cliënten niet betrouwbaar en/of volledig zijn. 

roept het college op om: 
- het Kabinet, ter attentie van Staatssecretaris van Rijn, en de Tweede 

Kamerfracties te informeren over de hierboven gesignaleerde 
problemen en te wijzen op de medeverantwoordelijkheid van de 
rijksoverheid voor de uitvoering van de 3 decentralisaties in het sociale 
domein; 



- het Kabinet op te roepen om een vangnet te creëren voor onvoorziene 
en door de gemeenten niet te beïnvloeden kosten; 

- Deze motie onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse 
gemeenten via de VNG en de VFG met de oproep om dit initiatief te 
volgen. ) 

En gaat over tot de orde van de d ^ . j 
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