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Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 12 november 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder W.J.P. Kok en Wethouder J.I.M Duindam 

Portefeuille(s) : Wmo en Jeugd 

Contactpersoon : I. Vlooswijk / F. Manschot 

Tel.nr. : 8814 / 8802 

E-mailadres : vlooswijk.i@woerden.nl/ manschot.f@woerden.nl 
 

 

Onderwerp:  

Recente ontwikkelingen in het sociaal domein 

 

Kennisnemen van: 

 

Van mogelijke financiële tekorten op de maatwerkbudgetten Jeugd en WMO 

Inleiding: 

 

Wij waren voornemens u aan het begin van de raadsvergadering op basis van voorlopige prognoses – die 
wij gisteren ontvangen hebben- te informeren over een tekort in het sociaal domein.  

Kernboodschap: 

 

Bij de jaarrekening 2019 is een toename van de kosten voor zorg gebleken. Bij de voorjaarsnota was als 
gevolg van corona niet goed in te schatten of dit zou doorzetten. Hierdoor kon op dat moment de begroting 
2020 niet bijgesteld worden op basis van harde cijfers. Beeld was toen dat we binnen de begroting uit 
zouden komen. Om deze reden is besloten de begroting niet aan te passen, maar de eventuele toename  
van de kosten als risico te benoemen in de voorjaarsnota.  
 
Op basis van de meest recente cijfers en inschattingen wordt voor Jeugdzorg en WMO in 2020 een fors 
tekort verwacht. Wat de omvang is, is nog niet met zekerheid te zeggen vanwege het vertragingseffect in 
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de facturering van geleverde zorg en mogelijke effecten als gevolg van corona. Inschatting is wel dat de 
overschrijding meerdere tonnen zal bedragen, zowel op jeugd als op WMO. 
 

Financiën 

 

De verwachte tekorten hebben invloed op de jaarrekening 2020 en indien het over structurele kosten gaat 
ook voor de begroting 2021. Deze worden meegenomen in de voorjaarsrapportage 2021.  

Vervolg: 

 

Zoals aangegeven worden de voorlopige prognoses verder geanalyseerd. Zodra hierover meer bekend is, 
wordt de gemeenteraad geïnformeerd (uiterlijk jaarrekening 2020 en voorjaarsrapportage 2021). 

Bijlagen: 

 

 

 

 
De secretaris (wnd.)     De burgemeester (wnd.) 

      
      
J.J. Michel      W.G. Groeneweg 


