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Vragen over geld dat overblijft op zorgbudget 
Geacht college, 

Met de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, was ook een forse bezuiniging gemoeid. Toch blijkt uit een 
recent gepubliceerd onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur dat de meeste gemeenten in Nederland, vorig 
jaar geld over hebben gehouden op het zorgbudget.[1] Het gaat naar schatting om zeker 310 miljoen euro in totaal. 
Negen op de tien gemeenten hielden geld over op het gebied van dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. En 
zes op de tien gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp. 

Aan de enquête deed bijna een derde van de gemeenten, 126 van de 390, mee. Of Zaanstad meedeed konden de 
onderzoekers ons helaas niet melden, slechts dat 8 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners mee hebben 
gedaan. Daarvan verwachten er 2 (dus 25%) een overschot bij de uitgaven voor de huishoudelijke hulp, en geen 
enkele een tekort. Bij de Wmo-taken had de helft van deze grote gemeenten de helft een overschot, en slechts één 
een tekort. 

Van alle aan het onderzoek deelnemende gemeenten blijkt 60% een overschot te hebben op de de uitgaven voor 
de huishoudelijke hulp. Een kwart houdt zelfs meer dan 15% over op het budget, terwijl slechts één op de 8 
gemeenten tekort komt. Voor de Wmo heeft de helft een overschot van 15% of meer. Opvallend want juist op die 
post kregen gemeenten een fikse bezuiniging van 32 procent. En toch houden ze ook hier geld over, meldt het 
onderzoek. 

De SP heeft hier de volgende vragen over: 
1. Bent u bekend met het genoemde onderzoek en geeft het ook voor Zaanstad een herkenbaar beeld? 
2. Hebben de ontwikkelingen uit de tweede bestuursrapportage zich doorgezet en stevent Zaanstad af op een 
overschot op het zorgbudget? 
3. Wat zijn de verwachte resultaten uitgesplitst naar decentralisatie oftewel jeugdzorg, Wmo en participatie? 
4. Heeft u er een verklaring voor dat er ondanks fikse bezuinigingen, geld over blijft op het zorgbudget? Zo nee, 
bent u bereid dit te onderzoeken? 
5. Gaat u, en zo ja hoe, zorgen dat gelden bestemd voor de zorg, ook worden besteed aan de zorg? 
6. Blijft er ook in Zaanstad ondanks de fikse bezuinigingen, geld over op de huishoudelijke hulp? Zo ja, wat is 
hiervoor uw verklaring? 

Noot 
[1] http://www.volkskrant.nl/wetenschap/meeste-gemeenten-houden-geld-over-op-zorgbudget~a4295464/ 

Voor de spoedige beantwoording van de vragen danken wij u bij voorbaat. 
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