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Kennisnemen van 
Om recht te doen aan het budgetrecht van de gemeenteraad informeren wij u hierbij tussentijds 
over enkele belangrijke financiële ontwikkelingen en het effect op de vastgestelde 
meerjarenbegroting 2019 - 2022.  
 
Inleiding 
De ontwikkeling van de uitgaven voor uitvoering van de Wmo en Jeugdwet baart ons zorgen. In 
december 2018 hebben wij u bij het Financieel tussenbericht reeds geïnformeerd over de 
kostenoverschrijding bij de Wmo. Inmiddels is ook duidelijk dat ongewijzigde uitvoering van de 
Jeugdwet tot een flinke budgetoverschrijding gaat leiden. In de jaarrekening 2018 wordt dat nog 
gecompenseerd door de voor Goirle voordelige afrekening over de jaren 2015 - 2017. Over 2018 is 
ook al een overschrijding te zien. Met de partners in de regio Hart van Brabant is een raming 
gemaakt van de kosten voor jeugdzorg. Vanaf 2019 verwachten wij een overschrijding van het 
beschikbare budget van € 590.000. Voor uitvoering van de Wmo verwachten wij een overschrijding 
van het begrote budget met € 440.000. Zowel de WMO als de Jeugdwet zijn open eind regelingen. 
Voor de meerjarenbegroting heeft dat het volgende effect: 
 

 2019 2020 2021 2022 

Saldo volgens meerjarenbegroting -114 186 392 570 

Overschrijding uitvoering Jeugdwet -590 -590 -590 -590 

Overschrijding uitvoering Wmo -440 -440 -440 -440 

Nieuw saldo meerjarenbegroting -1.144 -844 -638 -460 

 
Daarnaast moeten op het nieuwe saldo (voor de begrotingsjaren 2021/2022 en verder) de lasten van 
de (ver)nieuwbouw van het Mill Hill College in mindering worden gebracht. Hiervoor gaan wij uit van 
een jaarlijkse structurele last van naar verwachting € 800.000,-.  
 
Naast de afronding van de jaarrekening 2018 zijn wij bezig met de voorbereidingen van de 
Voorjaarsnota. In deze nota doen wij u voorstellen voor oplossing van deze problematiek. Wat ons 
betreft liggen alle opties op tafel: bezuinigingen op voorzieningen, beperken van nieuwe wensen en 
ook lastenverhoging moet niet worden uitgesloten.  
 
Communicatie 
Wij verwachten dat wij de voorjaarsnota eind april aan uw raad kunnen aanbieden, zodat bespreking 
in de vergaderingen van mei en juni kan plaatsvinden.  
 
 


