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Titel motie: 

SP 
Lobby Sociaal Domein. 

De raad van de gemeente Almelo bijeen op 1 november 2018, 
Gehoord de beraadslaging, 

Constateert dat: 
• Gemeenten voor de nieuwe taken als gevolg van de decentralisatie 2015 en daarna, ongeveer 

20% minder geld hebben gekregen dan de nationale overheid zelf voor deze taken had 
• Gemeenten in Twente samen miljoenen euro's structureel tekort komen voor deze taken, vooral 

voor de jeugdzorg 
• De Jeugdzorg in Twente in juni van dit jaar heeft aangegeven dat zij structureel 20% tekort 

komt op het beschikbare budget 
• Gemeenten via de VNG al geruime tijd druk uitoefenen, maar dit nog niet tot concrete 

toezeggingen heeft geleid 
• Dat vooral door het persoonlijke verhaal van Noortje van Lith, druk vanuit de publieke opinie 

en politieke partijen de maatregel rond de loonkostensubsidie voor mensen met een 
arbeidsbeperking werd ingetrokken. 

• Nederland al weer enkele jaren een economische groei kent, terwijl de bezuinigingen op het 
sociale domein verder worden doorgezet 

• Acties in het verleden voor het behoud van de Karelskamp en de Rechtbank, mede door de zeer 
brede en actieve lobby van alle Twentse gemeenten en unaniem gesteund door alle Twentse 
fracties, hebben geresulteerd in een behoud van deze belangrijke voorzieningen voor Twente 

Overweegt dat: 
• Het niet te rechtvaardigen is dat voor mensen die vanwege ouderdom, sociale problematiek, 

ziekte, of een handicap op zorghulp van de overheid zijn aangewezen, deze mogelijk niet 
krijgen ofte lang zonder noodzakelijke zorg blijven door de lange wachttijden. 

• De structurele tekorten in de jeugdzorg Twente er uiteindelijk toe kunnen leiden dat de 
samenleving wordt geconfronteerd met grotere problematiek die tot extra kosten kan leiden 
voor gemeenten en meer schade voor betrokken burgers 

• Nieuw beleid van de rijksoverheid, zoals het vaste tariefvan de energiebelasting, de vaste 
bijdrage voor gebruik van WMO voorzieningen, de wijzigingen in de belastingschijven 
inkomstenbelasting leiden tot hogere lasten voor lagere inkomensgroepen en een verdere 
tweedeling in de samenleving. 

Roept het college op: 
• Samen met andere colleges en gemeenteraden in Twente krachtig stelling te nemen tegen de te 

krappe budgetten voor het sociaal domein, vooral de jeugdzorg. 
• Dit te doen door een actieve zo veel mogelijk door alle partijen gesteunde gezamenlijke lobby 

te voeren naar de landelijke politiek. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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