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In deze vergadering werden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
•

Toelichting financiele ontwikkeling sociaal domein gemeente Bunnik en
beleidsontwikkeling

•

Training ASD

•

Innovatiefonds

Toelichting financiele ontwikkeling sociaal domein gemeente Bunnik en
beleidsontwikkeling
Een ambtenaar van de gemeente licht het beleid op het gebied vanhet sociaal domein toe,
en meteen ook de cijfers. De gemeente heeft een flink tekort opgebouwd en dat komt met
name doordat de uitgaven voor jeugdzorg veel hoger uitvallen dan was begroot. De
ondersteuning gaat gewoon door, de gemeente vult het tekort aan uit het overschot van
afgelopen jaren en uit de eigen reserves. In 2021 verandert er wel iets in de jeugdwet en in
de financiering van kinderen die in een instelling verblijven. Nu betaalt de gemeente waar de
instelling staat de kosten, vanaf 2021 wordt dat de gemeente waar de ouders wonen. De
gemeente is bezig met een nieuwe verordening jeugdhulp, die wordt gedeeltelijk al gebruikt.
Verder licht de ambtenaar het beleid toe dat wordt beschreven in de ‘Strategische Kaders
Werk en Inkomen 2019-2021’ . De ASD is bezorgd dat financiën belangrijker zijn dan de
gebruikers, en schrijft een reactie. Die wordt besproken in het volgende overleg met
wethouder Spil.
Training ASD
Om op de hoogte te blijven van de huidige ontwikkelingen, volgt de ASD binnenkort een
training van De Koepel. De ASD heeft nog een paar onderwerpen op zijn lijstje staan om in
een themabijeenkomst met de gemeente te bespreken.
Innovatiefonds
Dat is nu ondergebracht bij wethouder Spil. Het valt op dat alle voorstellen uitsluitend op
het gebied van multimedia zijn. De ASD vindt het belangrij dat initiatieven worden
ontwikkeld vanuit de behoeften van de inwoners in plaats vanuit technologische
ontwikkeling. Ook vind de ASD dat de initiatieven wat communicatie betreft moeten zijn
afgestemd op de doelgroep.

