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Inleiding 
In de Voorjaarsnota 2021 heeft het college vier strategische keuzes, voor de komende jaren, op 
hoofdlijnen uitgewerkt, de consequenties verwoord en waar mogelijk financieel vertaald. De 
voorstellen ‘tellen op’ bij de bezuinigingen en maatregelen die genomen zijn voor 2020. Het effect over 
het vigerende beleid en de genomen maatregelen is nog niet duidelijk. Veel is nog onzeker, niet in de 
laatste plaats binnen het sociaal domein. De tekorten zijn al groot en de huidige crisis zal de 
gemeente voor veel extra opgaven plaatsen. Het is, zoals het college het verwoord, besturen in 
onzekerheid.  
 
De Participatieraad vindt het, juist in deze periode, van belang dat de gemeente krachtig en 
eendrachtig wordt bestuurd, dat er sprake is van solidariteit en dat de schaarse middelen goed 
worden besteed. We moeten er samen de schouders onder zetten en wat er nu gebeurt zal zeker zijn 
weerslag hebben op de mogelijkheden voor de komende jaren. Daarom gaan wij uit van de huidige 
situatie. 
Een krachtig en eendrachtig bestuur houdt voor ons ook in dat we proberen de schaarse middelen 
rechtstreeks ten goede te laten komen aan hen die het écht nodig hebben. De komende periode 
zullen dat niet alleen inwoners zijn die een beroep doen op Jeugdwet of Wmo maar zeker ook op de 
Participatiewet en ondernemers die in de problemen komen.  
Wij vinden het van belang dat er heel terughoudend wordt omgegaan met externe onderzoeken, extra 
kosten voor aanbestedingen of dure evaluaties. Aan het rendement voor dergelijke onderzoeken (wij 
denken daarbij zelf aan onze eigen ervaringen bij Back to Basics 2.0) twijfelen wij regelmatig en al het 
geld dat daar naar toe wegvloeit kan niet aan de eigenlijke taken worden besteed.  
 
 
Reactie op de voorjaarsnota 
De voorjaarsnota is een kader voor de ontwikkelingen in de jaren 2021-2024.  De strategische keuzes 
en de weg daar naar toe worden voorgelegd. Wij kunnen ons vinden in de route die geschetst wordt, 
maar ook wij willen wèl betrokken worden bij het verder uitwerken van deze route. 
Wij willen hierna ingaan op de strategische keuzes die zijn voorgelegd maar ook, waar mogelijk, 
ingaan op de beleidsvoornemens. Ten aanzien van de beleidsontwikkelingen willen wij nadrukkelijk 
aangeven dat het nog maar onze eerste gedachten zijn, gestoeld op hetgeen in de nota is verwoord. 
  
Voor de Participatieraad dienen een aantal uitgangspunten de basis te vormen voor de keuzes: 
Het is belangrijk dat we samen-leven en álle inwoners respecteren, hun zorgen serieus nemen en, 
zeker tijdens en na de corona crisis, voldoende recht doen aan de meest kwetsbaren. Daarvoor 
moeten wellicht nieuwe wegen worden ingeslagen. Er zullen meer mensen zijn die niet meer in hun 
bestaan kunnen voorzien en meer inwoners zullen in stille armoede komen te verkeren. Ook de 
geestelijke gezondheid van de inwoners kan door de crisis onder druk komen te staan.  
Wij vinden het van belang dat er zoveel mogelijk met inwoners, belangengroepen en 
ervaringsdeskundigen wordt gesproken over de strategie en het uitvoeren van beleid. Zij zijn immers 
de gebruikers en weten wat de behoefte is. Het voorgestelde inwonerspanel is één van de 
mogelijkheden om dit vorm te geven. Voor overige uitgangspunten verwijzen we naar ons jaarplan. 
Laten we juist nu een sociale, inclusieve, gemeente blijven! 
 
 
 



Ten aanzien van de strategische keuzes: 
Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en zien dat terug in de eerste 
strategische keuze. Iedereen betaalt mee om de voorzieningen in stand te houden. Juist nu is dat 
belangrijk. Sport en cultuur bijvoorbeeld hebben enorm te lijden onder de huidige crisis, maar 
sportclubs en CC Jan van Besouw moeten wèl in stand gehouden worden.  
In de financiële consequenties kunnen wij ons op hoofdlijnen vinden.  
Wij willen daar nog wel het volgende aan toe voegen. In de Wmo is het draagkrachtprincipe afgeschaft 
en heeft het abonnementstarief zijn intrede gedaan. Dit heeft tot een toename van het aantal 
aanvragen geleid èn een verhoging van de uitgaven. Wij vinden dit, alhoewel het wettelijk zo is 
geregeld, niet reëel. Veel inwoners kunnen een hogere eigen bijdrage leveren aan voorzieningen of 
zelf hun voorzieningen betalen. Onderzocht zou moeten worden of en hoe dit zou kunnen.  
 
De tweede strategische keuze pleit voor het terugdringen van kostenoverschrijdingen daar waar de 
problemen ontstaan.  
Natuurlijk moet er kritisch gekeken worden naar deze overschrijdingen en naar de mogelijkheden om 
op de terreinen van Jeugd en Wmo maatregelen te treffen maar deze mogen niet ten koste gaan van 
de doelgroep. Bezuinigingen zouden veel meer moeten worden gezocht in het terugdringen van 
bureaucratie, overhead/organisatiekosten en dure projectkosten zoals bij het Maatpact. Sluit 
langjarige contracten met zorgaanbieders en monitor ze goed, maar besteed geen geld aan het 
telkenmale uitschrijven van nieuwe aanbestedingen met alle uitvoeringskosten van dien. Laat geen 
geld weglekken naar aanbieders die alleen lichte zorg leveren.  
Preventie is, vanuit het oogpunt van het terugdringen van kostenoverschrijding, wel belangrijk. Daar 
zijn inmiddels meerdere goede voorbeelden van.  
 
De derde strategische keuze ziet op een terugtredende overheid. 
Gelet op hetgeen we hiervoor al genoemd hebben moge duidelijk zijn dat wij dit geen optie vinden. 
 
De vierde strategische keuze is het ontwikkelen van nieuw beleid alleen als het onvermijdelijk is.  
Wij denken dat het onvermijdelijk is om veel ambities, voorlopig ‘on hold’  te zetten en er eerst voor te 
zorgen dat het begrotingstekort wordt terug gedrongen en onze kwetsbare inwoners zo goed mogelijk 
worden geholpen. Op dit moment zou, in dat kader, wel de meedoenregeling in het kader van het 
minimabeleid een goede, nieuwe, aanvulling zijn.                                                                                                                          
Toch moeten wij wel blijven inzetten op de vele burgerinitiatieven, omdat deze vaak slechts een 
bescheiden bijdrage van de gemeente vragen, maar wel het fundament vormen van onze sociale 
inclusieve gemeente 
 
Tot slot 
In het somberste scenario komt er na de gezondheidscrisis een grote economische crisis. Als dit 
scenario werkelijkheid wordt, wacht de gemeente een moeilijke tijd en zullen er hoge eisen aan het 
bestuur worden gesteld. Wij hopen dat u krachtig en eendrachtig bestuurt en wensen u sterkte met het 
maken van de juiste keuzes. 


