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In de m In de motie “oormerken decentralisatiebudget jeugdzorg” d.d. 27 juni 2013, is door de gemeenteraad besloten het gedecentraliseerde
budget voor de 3 transities -waaronder de transitie Wmo / Awbz- te oormerken, zodat het budget ook daadwerkelijk en volledig aan de 3 transities i.c. aan de Wmo / Awbz zal worden besteed.
In 2015 worden de budgetten die samenhangen met de nieuwe taken behorend bij de Wmo / Awbz 2015 verdeeld op grond van historische uitgaven. Dit betekent dat de budgetten worden gerelateerd aan een reconstructie van feitelijke uitgaven op gemeentelijk niveau.

Algemene toelichting

In januari 2014 is in een internetbericht een eerste voor-lopige inzage geboden in het macrobudget Wmo /Awbz 2015 en de verdeling daarvan per
gemeente. Deze indicatie is in de mei-circulaire 2014 geactualiseerd. Voor deze actualisatie zijn grotendeels de actuele data gebruikt uit 2013.
Voor de gemeente Uden bedraagt het budget 2015 voor het Deelfonds Sociaal Domein Wmo / Awbz € 4.973.658
In 2016 wordt een objectief verdeelmodel ingevoerd. Het verdeelmodel zal op korte termijn worden gepubliceerd. Uiterlijk in de septembercirculaire 2014 wordt het objectieve verdeelmodel voor de verdeling van het budget vanaf 2016 definitief vastgesteld. Ook de uitkomst per gemeente is
dan duidelijk. Zo mogelijk wordt vooruitlopend op de formele publicatie in de septembercirculaire 2014
de verdeling over de gemeenten al op internet geplaatst.
Zodra de nieuwe budgetten vanaf 2016 voor het Deelfonds Sociaal Domein Wmo / Awbz officieel bekend zijn, zal dat in de eerstvolgende afwijkingenrapportage als mutatie op de hier gepresenteerde budgetten worden gemeld.

Bijdrage aan doelstelling van het programma
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