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U heeft ons via het ambtelijk apparaat gevraagd om op voorhand advies te geven over de voorgestelde
bezuinigingen binnen het Sociaal Domein. Omdat de voorstellen nog niet zijn uitgewerkt naar
beleidsvoornemens, kunnen wij slechts een reactie geven op uw ‘Bezuinigingsvoorstel Sociaal Domein
2020 Gemeente Midden-Groningen’. De beschikbaarheid van een overzicht voorgenomen maatregelen
buiten het sociaal domein kan bijdragen aan het draagvlak voor de veelal ‘onsympathieke’ maatregelen.
Na besluitvorming in het college zullen we naar ons vermogen advies uitbrengen over de verschillende
bezuinigingen die het college heeft vastgesteld binnen het sociaal domein of die raakvlakken hebben
met het domein.
In het coalitieakkoord 2018-2022 onder het kopje "Ieder mens telt" wordt o.m. geschreven dat men zich
voor de enorme uitdaging geplaatst ziet om de Kompasambitie "Ieder mens telt" tot werkelijkheid te
maken. Er worden grote financiële tekorten verwacht op de uitvoering van de Jeugdwet en de
Participatiewet.
(“Een pasklaar antwoord op de uitdaging is er niet. Het zal de komende jaren een zoektocht worden waarin een
aantal constateringen ons uitgangspunt vormt:
❖ heel veel problemen houden verband met elkaar en kunnen alleen in samenhang effectief aangepakt
worden.
❖ naast het oppakken van acute vragen moet er permanente aandacht zijn voor de lange termijn en
moet de gemeente investeren in ontwikkelingen om problemen en hulpvragen in de toekomst te
voorkomen”.)
Deze constateringen zijn niet terug te zien in de voorgestelde bezuinigingen.
Het advies van 18 mei 2018 over het voorstel “Minimafonds 2019-2023” van de Gemeente MiddenGroningen is vastgelegd in de Notitie: “Omdat ieder mens telt en mee kan doen!” vraagt om bestuurlijke
betrouwbaarheid:

Verordening Minimafonds Midden-Groningen:
De Gemeente Midden-Groningen kiest met 125% een royale inclusie van burgers en een aanzienlijke uitbreiding
t.o.v. het verleden.
Hoewel het Minimafonds geen deel van de Scenario-analyse uitmaakt moet het gekozen percentage gedurende
de periode 2019 – 2023 kunnen worden gehandhaafd. Uit overwegingen van betrouwbaar bestuur kan het niet zo
zijn dat bij een bezuinigingsronde het percentage wordt verlaagd.
Het advies is dit percentage nog eens te overwegen en dat ook tegen de achtergrond van maatwerk.

Het is deze bestuurlijke betrouwbaarheid die mee moet worden gewogen nu dezelfde voorstellen
worden getoetst tegen andere lokale of landelijke maatstaven.
De Gemeente Midden-Groningen heeft te maken met veel inwoners met een langdurig laag inkomen.
Veel voorgestelde bezuinigingen raken direct of indirect juist deze groep en in de overzichten zijn de
stapeleffecten niet zichtbaar gemaakt. Zo is voor de bezuiniging op Kwartier, zonder een duidelijke
opdracht voor dit jaar, niet zichtbaar waar de negatieve effecten terecht komen.
Onderuitputting op aantal posten
Er wordt te gemakkelijk gezegd dat onderuitputting eigenlijk geen bezuiniging is. Als er onderuitputting
is omdat b.v. zoals bij ouderenbeleid en schuldhulpverlening bepaalde voornemens/ projecten, om wat
voor reden dan ook, niet zijn uitgevoerd en ze nu niet begroot en uitgevoerd worden is dat wel degelijk
een bezuiniging.
Bij voorbespreking van de vele voorgestelde bezuinigingen is niet vast te stellen wat het effect op de
doelgroepen werkelijk zal zijn omdat er geen relatie is gelegd met de uitgangspunten van de “Visie op
het Sociaal Domein M-G” en er nergens op basis van aantallen gebruikers/niet gebruikers;
doelstellingen e.d. is geredeneerd.
De meeste bezuinigingsposten hebben een direct verband met uw thema “Sociale Veerkracht”. Wij
voorzien daarom dat de bezuiniging op de ene post een lastenverhoging zal hebben op een andere
post.
Verder lijkt uit de formuleringen dat er oneigenlijk wordt voorgesorteerd op het beschikbaar komen van
NPG gelden.
Statushouders (Voorstel 1)

Zoals in het verzamelblad al wordt aangegeven zal de opbrengst (minder mensen in de bijstand) van een
werkcoach vervallen. Maar deze maatregel heeft ook een langdurig negatieve persoonlijke en
maatschappelijke impact. Juist de integratie van deze groep mensen moet positief bijdragen aan de
samenleving in Midden-Groningen. Zo zal het uitblijven van arbeidsparticipatie negatieve gevolgen
hebben voor het draagvlak voor de huisvesting van statushouders.
Subsidies aan WerkPro (voorstel 6):

Het opheffen van de subsidies aan WerkPro hebben een belangrijke `als dan’ component. Bezuinigen
voordat nieuw beleid is gerealiseerd verschuift alleen maar de problematiek. Niet iedereen is geschikt
voor een kansrijk beroep.
Vroegsignalering (voorstel 2 & 12):

In vervolg op het advies van 30 mei 2018 over de “Beleidsregels schulddienstverlening gemeente
Midden-Groningen” en het onderliggend “Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2022” zou de vroegsignalering in de schuldenproblematiek door o.a. het GKB inmiddels zijn budget nodig moeten hebben
in de schuldhulpverlening.
Hoe daarin de onttrekking van € 100.000,- uit het Meedoenfonds past met een verwijzing dat
structureel het NPG dit kan aanvullen, past ons inziens niet in de urgente schuldenproblematiek van
deze gemeente en de doelfinanciering van het NPG.

Meedoenfonds (voorstel 2 & 5):

Een ander voorbeeld het ‘Sportakkoord’:
In het najaar zijn sportverenigingen, welzijnsorganisaties e.a. door de gemeente benaderd om mee te
werken aan het lokaal sportakkoord. Veel sportclubs, bedrijven en organisaties hebben eraan
meegewerkt omdat ze de doelstellingen van het akkoord onderschrijven. Twee belangrijke ambities die
daarin zijn geformuleerd zijn: "Iedereen kan meedoen" en "Jeugd in beweging". Door de voorgestelde
bezuinigingen zoals besparing op het Meedoenfonds voor volwassenen en het verhogen van de
sporttarieven zal er weinig van de initiatieven terecht komen. De doelgroep die het sportakkoord juist
wil bereiken zal vanwege kosten die gemoeid zijn met sporten afhaken en het is de vraag in hoeverre
sportclubs kunnen blijven bestaan door de verhoging van de kosten en mogelijke terugloop in het aantal
leden.
Ouderenbeleid (voorstel 8)
De gemeente is nog bezig een Ouderenbeleid te formuleren. Onderdeel daarvan is het onderzoek naar
de gevolgen van ‘Langer thuis wonen’. De demografische informatie is nog onvoldoende bij het
beleidsvoorstel betrokken, daarom hebben bezuinigingen op voorhand gevolgen voor het te
ontwikkelen beleid. Met of zonder bezuiniging op Kwartier zijn er nu al gevolgen voor de beschikbare
ondersteuning van de mantelzorg.
Ritprijs WMO:

Het verhogen van de ritprijs WMO-vervoer heeft maatschappelijk effect: het is drempel verhogend en
dus isolement bevorderend. Vooralsnog onzichtbaar wat het effect op het gebruik en de prijs is.
Context positie peuterspeelzalen:
Als voorbeeld: de basisschool in Schildwolde houdt in de prognose van de leerlingenaantallen ook
rekening met een afname van het aantal leerlingen van ca. 10% over 5 jaar. Dus verklaarbaar dat het
leerlingenaantal ook bij de peuterspeelzalen afneemt. Bij deze maatregel is het belangrijk te
onderzoeken of de peuterspeelzaal toegankelijk blijft voor ouders. Het zou niet zo mogen zijn dat de
bezuiniging het laatste zetje is naar de sluiting van peuterspeelzalen.
In de gemeentelijke administratie is eenvoudig terug te vinden hoeveel 2 én 3 jarigen de gemeente
heeft. Hoeveel kinderen bezoeken de peuterspeelzalen en hoeveel het kinderdagverblijf. Hoeveel
kinderen maken geen gebruik van deze voorzieningen en is er dan een relatie tussen woongebied en
niet gebruik. Deze gegevensanalyse is belangrijk voor vervolgbeleid op “zorg” leerlingen voor later in
het basisonderwijs.
Mede in het kader van Sociale Veerkracht zou een extra inspanning, om het voortbestaan en de
toegankelijkheid te waarborgen, logisch zijn.
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