
 

 
Amendement maximering reserve sociaal domein 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel 
jaarverslag en jaarrekening 2016 (17R.00378): 
 
De raad besluit: 
 
De volgende beslispunten toe te voegen: 
 

7. De reserve sociaal domein te maximeren, voor zover onbestemd, op het totaal 
van de in de jaarrekening genoemde risico’s die betrekking hebben op het 
sociaal domein, met inachtneming van de 70% onzekerheidsberekening zoals 
ook toegepast op de weerstandscapaciteit en de algemene reserve. 

8. Tekorten in het sociaal domein ten laste en overschotten ten gunste te brengen 
van de reserve sociaal domein voor zover deze het maximum niet 
overschrijden. 

9. Het saldo boven het maximum ten gunste te brengen van de algemene reserve 
 
Opmerking: 
Het maximum na toerekening van het saldo 2016 bedraagt: € 3.462.204. Aangezien dit 
hoger is dan het huidige saldo van € 3.385.246 is er op dit moment geen sprake van 
afroming naar de algemene reserve. Zie berekening hieronder: 
 
  Reserve Sociaal Domein         

    2016 2017 2018 2019 

  bedrag cf jaarrekening 2016   3.385.246        

  investeringsfonds SD      808.633-     

  dekking schuldhulpverlening        60.000-       60.000-       60.000- 

juni-overleg dekking investeren in voorkant         500.000-     250.000- 

juni-overleg dekking inclusie           60.000-       60.000- 

            

    3.385.246 2.516.613   1.896.613    1.526.613  

            

  Totaal aan risico's   1.122.500        

  
Maximum op basis van 
onzekerheid van 70%   1.603.571        

  Totaal bestemmingen   1.858.633        

  Totaal plafond   3.462.204        

 
Toelichting 
De reserve sociaal domein dient zowel als dekking voor diverse bestemmingen in het 
sociaal domein (waaronder innovatie), als voor opvang van risico’s en daaruit volgende 
additionele uitgaven in het sociaal domein. Reeds langere tijd is de gemeentelijke lijn 
om reserve “potjes” zoveel mogelijk te vermijden/op te heffen. Waar onvermijdelijk 
wordt de benodigde hoogte van reserves zoveel mogelijk gerelateerd aan verwachte 
uitgaven en risico’s, om te voorkomen dat grote sommen geld onnodig vast zitten in 
“potjes”. 
 
De voorganger van de huidige WMO reserve had reeds een maximum, en er is in het 
verleden ook daadwerkelijk afgeroomd. Er was echter geen koppeling tussen risico’s 
en hoogte van de reserve. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld, ondanks de 
toezegging om tot een voorstel tot maximering te komen, de reserve vooralsnog niet 



 

maximeren. Hiermee wordt geïmpliceerd dat in de toekomst dit wel plaats zal vinden. 
Er is echter geen reden om de onderliggende systematiek niet nu vast te stellen. 
 
De voorgestelde wijze van berekening is vergelijkbaar met de wijze waarop de 
minimum en maximum weerstandscapaciteit wordt bepaald. 
 
Jaarlijks wordt bij begroting en jaarrekening de risico paragraaf van een update 
voorzien, en daaraan gekoppeld ook het maximum voor de reserve. Bij een positief 
exploitatieresultaat in het sociaal domein kunnen college of raad bij het vaststellen van 
de jaarrekening voorstellen doen om additionele bestemmingen aan de reserve toe te 
voegen. Ook kunnen in de begroting bestemmingen aan de reserve sociaal domein 
worden toegevoegd. 
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