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D66, Hart voor Oegstgeest
[\Áotíe structurele verwerking tekorten jeugdzorg
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Ðe rsad von de gemeente oegstgeest, in vergødering bijeen op z en 7 november zo77;
Gelezen hebbende:

-

De programmabegroting Oegstgeest 2A18-2A2L

De RM Begrotingswijziging en vaststellen begroting 2û18 Jeugdhulp HR
De RM Afdoening motie regionale afstemming minimabeleid

Constoterende dat:

-

De recent gewijzigde inzichten van de oplopende kosten van de jeugdzorg niet {structureel} zijn
verwerkt in de exploitatiebegroting en de risícoparagraaf het financieel gevolg onderschat.
De RM begrotingswijziging de intentie heeft om het tekort alleen voor 2018, en wel op een

incidentele manier te venruerken.
De tekorten bij jeugdzorg ook effect hebben op de mogelijkheden van Oegstgeest om ander
sociaal beleid, zoals het minimabeleíd, te kunnen financieren.

tverwegende dat:
- Het verstandig is om te sturen op het beperken van het financieringstekort in de jeugdzorg
door werk te maken van de samenwerkingsagenda voor de transformatie en in VNG verband
te lobbyen voor het minder verlagen van de rijksbijdrage.
- De 3D reserve en het in de begroting genoemde structl¡rele exploitatieoverschot voldoende
zijn om de tekorten op te kunnen vangen.
- Het probleem met de jeugdzorgbudgetten invf oed heeft op de mate waarin Oegstgeest in de
nabíje toekomst de schulden kan terugdringen.
- Het gewenst is zo spoedig mogelijk een beter inzicht te krijgen in de structurele doorwerking
van de jeugdzorg problematÍek op de begroting en het verkrijgen van dit inzicht niet door te
schuiven naar een volgend college.
- D¡t ínzicht ook noodzakelijk ís voor de Commissíe Audit om het effect van maatregelen op de
schulden te kunnen inventaríseren.
Verzoekt het Callege am:
- Bii de in dencem\çf

_

ffi

voor te stellen begrotingswijziging de
problematiek van de
¡eugdzarj"ffig-in beetd te brengen; en úa{r fln¡f fl- e,ll
Een voorstel te doen om het risico betreflende jeugdzarg te sctualiseren;eJ\
Scenoria's san de rasd aon te bieden met structurele oplassíng{en) voar een warme
overdracht aon de volgende raad.
Ðaarbii, identiek uan de aanpak scÍtuldproblematiek, integraol de mogelijkheden vun extra
apbrengsten c.q. besparingen te bezien.
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En gaat over
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tot de orde van de dag.
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