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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Invulling verzachting zorgbezuiniging in begroting’ 

  

 Uw raad heeft tijdens de bespreking van het coalitieakkoord 2019-2022: ‘Samen voor de Stad’ 

(RIS304121) op 19 december 2019 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Invulling 

verzachting zorgbezuiniging in begroting ’ (RIS304248) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

constaterende, dat:  

 in het coalitieakkoord voor 2020 gesproken wordt over een bezuiniging van € 20.642 binnen 

het programma Zorg en Jeugd, oplopend tot € 24.643 in 2023;  

 er tevens € 14,5 miljoen is gereserveerd voor verzachting van de tekorten in de zorg en jeugd, en 

dat hiervan € 6 miljoen bedoeld is voor 2020;  

 2020 al over 12 dagen begint;  

 in het coalitieakkoord staat dat “In Den Haag hoeft niemand op straat te slapen en neemt de 

gemeente haar verantwoordelijkheid voor mensen die door omstandigheden op straat 

belanden.”;  

 in het coalitieakkoord staat dat “Mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om op eigen kracht 

zelfstandig te wonen vanwege psychiatrische problematiek, kunnen rekenen op een beschermde 

woonomgeving met goede begeleiding.”;  

 in het coalitieakkoord positief geschreven wordt over Housing First, namelijk “We kijken naar 

de mogelijkheden om Housing First uit te breiden verspreid over de stad en we zetten in op 

onconventionele maatregelen zoals containerwoningen en het ombouwen van tijdelijke locaties 

en kantoortransformaties.”;  
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overwegende, dat:  

 voor de raad nog niet helder is waar de bezuinigingen neerslaan en de Programmabegroting 

2020-2023 pas eind januari wordt gepresenteerd;  

 zorgaanbieders ook nog in het duister tasten over tarieven en de zorg die zij moeten gaan leveren 

en zij zelf daardoor ook nog geen trefzekere begroting kunnen opstellen;  

 dit met name geldt voor aanbieders van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en Housing 

First;  

 2020 op ‘t punt van beginnen staat en het derhalve niet redelijk is nu nog grote wijzigingen door 

te voeren;  

 

verzoekt het beoogd college:  

 bij het opstellen van de nieuwe Programmabegroting 2020-2023 meer duidelijkheid te bieden 

over de maatregelen behorend bij de voorgenomen bezuinigingen dan in de ingetrokken 

begroting en daarin duidelijk te maken hoe de € 6 miljoen ter verzachting van de jeugd- en 

zorgtekorten wordt aangewend.  

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie: 

 

In de programmabegroting 2020-2023 is een nadere onderbouwing gegeven van de taakstelling op 

jeugd en zorg en een uitsplitsing gemaakt van de verbeterlijnen binnen het programma: 

1. Tegengaan misbruik en oneigenlijk gebruik (bijdrage aan taakstelling € 3,0 mln. in 2023) 

2. Doelmatig en doeltreffend zorgaanbod (bijdrage aan taakstelling € 10,0 mln. in 2023) 

3. Preventieve inzet/verbeterde indicatiestelling (bijdrage aan taakstelling € 3,0 mln. in 2023) 

4. Kwaliteitsverbeteringen en synergie JMO (bijdrage aan taakstelling € 5,0 mln. in 2023) 

5. Zorg- en beleidsvernieuwing (bijdrage aan taakstelling € 3,6 mln. in 2023) 

In de programmabegroting worden deze vijf verbeterlijnen verder toegelicht. 

 

Voor 2020 bereiden we € 20,6 mln. aan maatregelen voor. Indien deze niet volledig realiseerbaar zijn, 

worden de verzachtende middelen ingezet.  

 

Over de voortgang wordt de raad periodiek gerapporteerd.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de wnd. secretaris, de wnd. burgemeester, 

 

Dineke ten Hoorn Boer Johan Remkes 

 
 


