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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording vragen eerste 
Berap 

3461804  2 september 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Wij hebben uw vragen in goede orde ontvangen. U heeft op 28 juli naar aanleiding van de politieke 
markt op 12 jl. jongstleden vragen gesteld over de eerste Berap in relatie tot het sociaal domein. 

In onderstaande gaan wij in op uw vragen. 
 

U stelt drie vragen die wij in samenhang beantwoorden: 
 

1. Klopt – bij benadering - het saldo van het bovenstaande meerjarenperspectief?  
2. Waarom hebt u ervoor gekozen om de OPGAVE SOCIAAL DOMEIN niet te 

verwerken in het totale perspectief dat u schetst?  
3. Bent u het met de SP-fractie eens, dat in de Zomerbrief bij de kolom “saldo 

bestaand beleid inclusief meicirculaire”, u op zijn minst gesuggereert dat dit 
inclusief de opgave sociaal domein is?  

 
De taakstellingen Sociaal Domein zijn vorig jaar verwerkt in de Beleidsbegroting 2022-

2025. De nadere toelichting van deze ontwikkeling, en de technische verwerking, vindt u 
terug in de Kadernota 2022 bij onderdeel 3.2 (onderdelen 22-FP-6.1 t/m 6.4). In de 

Beleidsbegroting 2022-2025 is op deze technische verwerking nog 1 aanvulling gedaan in 
onderdeel 4.2 (jeugdzorg). Het meerjarenperspectief dat in uw brief wordt geschetst klopt 

daarom niet. In de Zomerbrief 2022-2026 zijn op de reeds verwerkte taakstellingen nog 
enkele mutaties gedaan die u kunt terugvinden bij de autonome ontwikkelingen (onderdeel 

B). Het geschetst beeld bij onderdeel G van 5.2 in de Zomerbrief 2022-2026 is daarmee 
het meest actuele meerjarenbeeld inclusief de taakstellingen Sociaal Domein. 

 
4. Waarom suggereert u continu dat de opgave in het sociaal domein euro 11 

miljoen is, terwijl uit de presentatie op 12 juli 2022 bleek dat deze opgave 
oploopt tot euro 8.19 miljoen, maar de eerste jaren zeker geen euro 11 miljoen 

is?  
De kostenontwikkeling in het Sociaal Domein zoals weergegeven in de kadernota 2022 

onderdeel B laat een bedrag zien van ruim 11 miljoen (6.1 en 6.2) als negatieve autonome 
ontwikkeling. Voor een deel worden we hierbij door extra inkomsten gecompenseerd (onder 

meer vanuit het AEF rapport) waarbij een deel al is toegezegd en een deel nog een risico 
vormt. Het deel wat dan nog overblijft (ruim 5 miljoen) hebben we zelf als gemeente zelf 

op te lossen. 
Bij de presentatie op 12 juli spreken wij van een bedrag van 8.19 miljoen zelf op te lossen. 

Daarbij is reeds rekening gehouden met de hiervoor genoemde extra inkomsten a.g.v het 
AEF rapport. Feitelijk is het tekort dus groter dan 8.19 miljoen en moeten de extra 

inkomsten vanuit het AEF rapport daar nog bij opgeteld worden om de jaarschijven op 
gelijke wijze te beoordelen. Er is dan sprake van een oplopend tekort. In onze brief van 30 
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juni, zaaknummer 3438609, hebben wij daarom de urgentie van het nemen van 
maatregelen benadrukt. 

 
5. Bent u het met de SP-fractie eens dat het tekort in 2026 vooral wordt veroorzaakt 

door de forse vermindering van de inkomsten uit het gemeentefonds en dat 
Hengelo zich volop dient aan te sluiten bij de VNG-lobby om ook zekerheid te 

hebben over de middelen in 2026 en verder?  
Daar zijn wij het mee eens, we moeten blijven inzetten op deze lobby. Wij blijven echter 

financieel verantwoordelijk en achten daarom naast deze lobby maatregelen noodzakelijk.  
 

6. Voor het nu gepresenteerde begrotingstekort over 2022 van 1,8 miljoen euro 
verwachten wij een begrotingswijziging. Wij gaan ervan uit dat u dit tekort ten 

laste van de Algemene reserve brengt. Waarom is de hoogte van de 
begrotingswijziging niet aangekondigd in de Zomerbrief?  

Het saldo 2022 na de Zomerbrief is € 566.000 voordelig. Hierin is de taakstelling Sociaal 
Domein zoals aangegeven bij vraag 1 t/m 3 verwerkt. Bij de 2e Beleidsrapportage 2022 

wordt (wederom) ingegaan op de taakstellingen. Dit is weer een nieuw meetmoment in de 
P en C cyclus. Dan maken we een tussenbalans op. 

 
7. In relatie tot de aangekondigde scenario’s om forse ingrepen te gaan doen in het 

sociaal domein heeft onze fractie ook vragen over de wijze waarop in de eerste 
helft van 2022 is gestuurd op de realisatie van het zogenaamde 

Maatregelenpakket in het sociaal domein. In de Berap wordt over de feitelijke 
stand van zaken verslag gedaan. Ons inziens geeft dit echter niet aan, wat er per 

1 januari 2022 is gedaan om te sturen op het realiseren van de bewuste 
maatregelen met ingang van 1 januari 2022 om de uitgaven in het sociaal domein 

te verminderen. Wij zijn ervan uitgegaan dat alle aangekondigde maatregelen per 
1 januari 2022 effect konden hebben en obstakelvrij ingevoerd waren. Het beeld 

dat u schetst in de Berap ontnuchtert wat dat betreft. Hoe duidt u dat zelf? 
In de aanbiedingsbrief van deze Zomerbrief hebben wij verwezen naar de informerende 

brief die het college op 30 maart jl. naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarin heeft het 
college aangegeven dat ze graag meer had willen bereiken met de transformatie. 

Kortheidshalve verwijzen wij naar deze brief. 
 

Wij gaan ervan uit hiermee de meest prangende vragen naar aanleiding van de politieke markt 
over de Eerste Beleidsrapportage te hebben beantwoord over het sociaal domein. Bij de 

aanlevering van de Beleidsbegroting 2023-2026 komen wij terug op de resterende, openstaande 
prangende vragen uit deze politieke markt. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


