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Geachte mevrouw van de  Meer, 
 

Namens het college wil ik u bedanken voor uw reactie op de voorgestelde bezuinigingen in het 

Sociaal Domein.  

Zoals u in uw reactie schrijft, waren de voorstellen die u ontving nog niet uitgewerkt naar 

beleidsvoornemens. Inmiddels is dat wel gebeurd: het college heeft besloten welke voorstellen met 

een positief advies aan de gemeenteraad voorgelegd worden, en welke voorstellen niet wenselijk 

geacht worden. Bijgevoegd vindt u het raadsvoorstel waarin dit duidelijk wordt gemaakt. De 

besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien op 12 maart (commissievergadering) en 26 maart 

(raadsvergadering). Een nader advies van uw kant over de door het college overgenomen 

voorstellen zie ik, indien mogelijk, graag tegemoet.  

Het college deelt uw opvatting dat er in de groslijst van mogelijke bezuinigingen voorstellen zitten 

die zich slecht verdragen met de ambitie 'Ieder mens telt'. Een aantal voorstellen is daarom niet 

overgenomen, bijvoorbeeld de bezuiniging op het minimafonds, de collectieve 

ziektekostenverzekering en de bijzondere bijstand. En bij andere voorstellen is het te korten 

bedrag verlaagd, bijvoorbeeld WerkPro en ritprijs WMO-vervoer. 

Graag ga ik kort in op enkele van de concrete voorstellen die u bespreekt en uiteraard zijn mijn 

collega's en ik ook graag bereid er een uitgebreidere toelichting op te geven: 

-Statushouders: de bezuiniging betreft het niet uitbreiden van de inzet voor deze doelgroep. De 

inzet die nu gepleegd wordt, en die goede resultaten boekt, wordt gecontinueerd.   

- WerkPro: de werkzaamheden die WerkPro nu uitvoert voor de gemeente moeten opnieuw 

aanbesteed worden. We denken dat daarbij een besparing te realiseren is.  

- Vroegsignalering: de GKB doet aan het vroegtijdig opsporen van schuldenproblematiek en blijft 

dit doen. Voor 2021 is een uitbreiding van de inzet op dit terrein voorzien. De genoemde 
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bezuinigingsbedragen vormen geen belemmering voor het continueren van de bestaande inzet in 

2020.  

Het college heeft bij de beslissing welke bezuinigingen aan de raad voorgesteld worden 

nadrukkelijk gekeken naar de gevolgen ervan voor de gewenste versterking van de sociale 

veerkracht van de inwoners, maar beseft dat er ook nu het nodige van de inwoners gevraagd wordt. 

Gezien de grote financiële problemen van de gemeente, die vrijwel volledig veroorzaakt worden 

door tekortschietende rijksbudgetten, valt dit naar de mening van het college echter niet te 

voorkomen. voorstellen bij zitten die negatieve gevolgen. 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en hoop ook in de toekomst van 

uw betrokkenheid en expertise te mogen vernemen. 

  

 Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
L. van der Deen 

Teamleider Sociaal Beleid 

 

 

 

 


