
Geacht college, 
  
De fractie van het CDA is zeer onaangenaam verrast door het toezenden van de RIB Recente 
ontwikkelingen in het sociaal domein. 
  
Deze RIB, welke slechts zéér summier ingaat op het onderwerp en de financiele gevolgen, spreekt 
van ‘dat de overschrijding meerdere tonnen zal bedragen, zowel op jeugd als op WMO’.  
  
Daarnaast is nog steeds de beloofde RIB met de financiele gevolgen coronacrisis niet toegezonden. 
  
De CDA-fractie is niet alleen onaangenaam verrast maar ook zeer ontdaan over deze gang van zaken. 
 
Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Hoe heeft het kunnen gebeuren, dat op 12 november, plots het beeld is ontstaan dat er een 
tekort van tonnen verwacht wordt op zowel jeugd als WMO?  

2. Wanneer heeft het college en/of de organisatie kennis gekregen van signalen die wezen op 
het ontstaan van deze tekorten? 

3. Welk eerste zicht heeft het college op de bedragen van het tekort, uitgesplitst in Jeugd en 
WMO? 

4. Zijn er andere onderdelen van het sociaal domein, die zorgen voor het verwachte tekort? 
5. Hoe ziet het college dit in het licht van de Najaarsrapportage 2020, die een volstrekt onjuist 

beeld geeft van de financiele situatie? 
6. Hoe ziet het college dit in het licht van de begroting 2021-2024, waarvan bij de vaststelling al 

duidelijk is dat grote gaten ontstaan? 
7. Hoe houdt dit verband met de door ons gestelde vragen bij de begroting over de invulling 

van de taakstellingen op het onderdeel Jeugd?  
8. Wanneer zijn de beloofde effecten zichtbaar van het nadere onderzoek toegang sociaal 

domein en de werkwijze van Stichting de Thuisbasis?  
9. Hoe gaat het college de raad tussentijds informeren over de financiele effecten, dus voordat 

de voorjaarsnota en jaarstukken aan de raad worden toegezonden? 
10. Hoe gaat het college ervoor zorgdragen dat er weer grip komt? Het is duidelijk dat de 

werkwijze van het college volstrekt onvoldoende is.  
11. Wanneer wordt aan de gehele raad (gelijktijdig) een compleet beeld verschaft van de 

financiele effecten van de coronacrisis en de consequenties daarvan?  
12. Wat gaat het college doen om het vertrouwen dat in ieder geval bij een deel van de 

gemeenteraad weg is, zeker nadat dit punt eerder onderwerp van gesprek is geweest in de 
raad, te herstellen?  
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