
 
 
 
 

Amendement 
  
Apart voorstel voor nieuwe uitkering versterking dienstverlening en ondersteuning 
 
 
Raad 28 maart 2022, agendapunt 11, decembercirculaire 2021 gemeentefonds    
 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 28 maart 2022; 
 
 
gezien het voorstel van het college van B&W over de decembercirculaire gemeentefonds 2021;;  
 
 
overwegende dat 
 
- in de uitkering gemeentefonds 2022 en volgende jaren geld is opgenomen voor  de versterking van de 

dienstverlening en extra ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie, naar aanleiding van het 
rapport “Ongekend onrecht” over de kinderopvangtoeslagenaffaire; 

- het gaat om een bedrag van ruim € 210.000, voor maatregelen onder de noemers robuust 
rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken en 
systeemleren (bijlage bij raadsvoorstel, gevolgen decembercirculaire voor 2022 en 2023-2025); 

- Weert de afgelopen jaren veel geïnvesteerd heeft in de dienstverlening aan mensen in een kwetsbare 
positie (onder meer Vraagwijzer, Wmo, jeugdzorg, voorzieningen voor inwoners met complexe 
problematiek, armoedebeleid, schulddienstverlening);  

- vanaf 2019 bovendien in de begroting een bedrag van € 110.000 is opgenomen voor de verbetering van de 
dienstverlening;  

- het niet duidelijk is op welke punten de dienstverlening waarop in de decembercirculaire wordt gedoeld nog 
verder moet of kan worden verbeterd;  

- de beschrijving van de beoogde besteding in het raadsvoorstel en de bijlage summier en algemeen is; 
- de rijksoverheid het geld voor het genoemde doel beschikbaar stelt, maar de gemeente vrij is in de 

besteding; 
- dit extra geld zo doeltreffend mogelijk moet worden ingezet; 
 
 
wijzigt het voorstel als volgt  
 
- besluitpunt 4, dat luidt “De begroting 2022 te wijzigen met de gevolgen van de decembercirculaire 2021 

voor de jaren 2022 t/m 2025.” wordt geschrapt; 
- een nieuw besluitpunt 4 wordt opgenomen dat luidt: “De begroting 2022 te wijzigen met de gevolgen van de 

decembercirculaire 2021 voor 2022 t/m 2025 conform de bijlage bij het voorstel “Gevolgen 
decembercirculaire 2021 voor de jaren 2021 t/m 2025”, waarbij de tabellen “Algemene uitkering 
gemeentefonds 2022” en “Algemene uitkering gemeentefonds 2023 t/m 2025” worden vervangen door de 
onderstaande tabellen; 

- een nieuw beslispunt 5 wordt opgenomen dat luidt “Het college kan een voorstel doen voor de besteding 
van de mutatiebedragen voor een robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning 
wijkteams, impuls integraal werken en systeemleren;  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
P. Sijben 
Fractie CDA-Weert 
 



Grootboek/budget  Mutatie-  Gevolgen voor 
 bedrag   begrotingssaldo 
  2022 
 
Bijstelling uitkeringsbasis  112.845  112.845  
a. Salarislasten zorgdomein (jeugd)  98.989  98.989 
b. Salarislasten zorgdomein (Wmo)  135.054  60.054 
c. Robuust rechtbeschermingssysteem  62.000  62.000 
d. Versterking ondersteuning wijkteams  120.000  120.000 
e. Impuls integraal werken  14.340  14.340 
f. Systeemleren  15.000  15.000 
Gemeenteraadsverkiezingen 73.565 0 
Totaal 2022  631.793  483.228 
Per saldo voordeel decembercirculaire 2021   483.228 
 
 
Grootboek/budget Mutatie- Gevolgen  Mutatie- Gevolgen Mutatie- Gevolgen 
 bedrag saldo 2023 bedrag saldo 2024 bedrag saldo 2025 
a. Salarislasten zorgdomein (jeugd)  101.000  0  101.000  0  101.000  0 
b. Salarislasten zorgdomein (Wmo)  137.000  0  137.000  0  137.000  0 
c. Rechtbeschermingssysteem  72.000  72.000 72.000  72.000  72.000  72.000 
d. Ondersteuning wijkteams  126.000  126.000  126.000  126.000 126.000  126.000 
e. Impuls integraal werken  9.000  9.000  0   0 
f. Systeemleren  15.000  15.000 15.000  15.000 15.000  15.000 
Totalen 2023 tm 2025  460.000  222.000 451.000  213.000 451.000  213.000 
Per saldo voordeel    222.000   213.000  213.000 
 
 
  
 
 
 
 
 


