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Voorzitter, 

Voor ons ligt de Monitor Sociaal Domein met als referentie juni van dit jaar. 
Deze versie van de Monitor hebben wij als CDA-fractie met veel interesse 
bestudeerd en daarmee kunnen wij instemmen met het eerste beslispunt van 
het voorliggende raadsbesluit. Wij hebben kennis genomen van een heldere en 
goed leesbare monitor met veel informatie over ontwikkelingen binnen de drie 
sub-domeinen van het Sociaal Domein. Wij als fractie zijn tevreden met het 
resultaat en doen in het verlengde hiervan nog wel een paar suggesties om de 
interpretatie van de hierin gepresenteerde data nog te versterken door het 
toevoegen van: 

1. een DashBoard functie op management-niveau 
2. meer conclusies omtrent waargenomen data/trends 
3. meer reflectie van de gepresenteerde data op andere, vergelijkbare 

gemeenten, de regio en heel Nederland, zoals dat nu ook al op beperkte 
schaal het geval is 

Graag horen we van de portefeuillehouder of hij deze suggesties wil 
overnemen? 

Voorzitter, op basis van de informatieve presentatie, het Politiek Beraad en 
gesprekken met ambtenaren heeft de fractie van het CDA zich een goed beeld 
kunnen vormen de resultaten en de weerbarstigheid van het SD. Wij zijn onder 
de indruk van de inzet en gedrevenheid waarmee binnen het sociaal Domein 
gewerkt wordt. Desalniettemin hebben we toch nog een paar vragen en 
suggesties: 

1. de monitor insinueert dat de leeftijdsopbouw in Borne debet is aan meer 
kosten binnen het Sociaal Domein, maar dat wordt volgens ons 
gecompenseerd door het gemeentefonds 

2. afgezien van incidentele correcties vormen de indexaties ieder jaar voor 
veel verwarring, daarom het verzoek onzerzijds om voortaan de 
indexaties op te nemen in de primitieve begroting  

3. ook dit jaar zal wederom het exploitatie-saldo van het Sociaal Domein 
negatief uitvallen met het verzoek onzerzijds om de grondslag van de 
komende begroting voor het Sociaal Domein expliciet toe te lichten plus 
de vraag in welke mate exploitatie-tekorten uit het verleden hierbij 
worden meegenomen 
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Graag een reactie van de portefeuillehouder op deze drie punten en of hij onze 
suggesties wil overnemen? 

Voorzitter, de fractie van het CDA heeft grote moeite met de onderbouwing 
van het tweede beslispunt om de taakstelling af te schalen ten koste van de 
stelpost, temeer omdat er volgens ons geen externe ontwikkelingen hier debet 
aan zijn en de volgende simplistische onderbouwing ons ergert, ik citeer:  

“Op zoek gaan naar verdere besparingen zou leiden tot een 
bezuinigingsoperatie die naar onze mening schade oplevert aan de zorg en de 
ondersteuning die we kunnen en willen bieden aan onze inwoners.” 

Maar voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat er niet verder gekeken wordt naar 
mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken. Andere gemeenten zijn 
daar toch ook mee bezig en waarom dan niet verder kijken dan de eigen neus 
lang is? De incidentele kosten hiervan kunnen structurele besparingen 
opleveren, zo hebben we in de monitor kunnen lezen! Graag een reactie van de 
portefeuillehouder. 

De laatste pagina over beheersmaatregelen roept bij ons als CDA-fractie de 
vraag op waarom deze wel haalbaar zijn en waarom dat voor meerdere uit de 
eerdere set van oktober 2020 niet het geval bleek te zijn? Bovendien is daarin 
niet aangegeven welke niet haalbaar bleken en ook niet waarom. Graag een 
reactie van de portefeuillehouder. 

Bovendien is het ons niet duidelijk welke beheersmaatregelen niet en waarom 
deze niet het gestelde doel bereikt hebben. 

Tenslotte voorzitter, het aanpassen van de desbetreffende taakstelling van het 
Sociaal Domein betekent op voorhand een aanzienlijke extra jaarlijkse last voor 
de exploitatie van het Sociaal Domein. Daar zijn we als CDA-fractie zeker niet 
blij mee. Anderzijds tellen wij onze zegeningen dat door de inzet van 
gemotiveerde ambtenaren tot nog toe €1,4M van de taakstelling wel gehaald is 
als jaarlijkse lastenverlichting voor het Sociaal Domein. Voorzitter, dat geeft 
ons als fractie vertrouwen in de toekomst van het Sociaal Domein. 

Afsluitend voorzitter, wij als fractie van het CDA zullen met veel interesse de 
verdere ontwikkeling van de monitor Sociaal Domein op de voet volgen. Wij 
hopen en verwachten dat onze inbreng in dit debat daar positief aan zal 
bijdragen. Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder op 
ons constructieve commentaar op beslispunt 2 van het concept-raadsbesluit. 
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Tot zover voorzitter in eerste termijn. 
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