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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor om:

1. Een  bezuinigingsdialoog  programma  1  Samenleving  te  starten  volgens 
bijgevoegde procesbeschrijving;

2. De financiële  opgave van de dialoog vast  te  stellen op € 720.000 in 2021 
oplopend naar € 1.500.000 in 2024;

3. De volgende inhoudelijke kaders mee te geven aan de expertgroepen:
a. Houd rekening met de onderdelen die onlangs een bijdrage hebben 

geleverd aan de besparing van € 250.000; 
b. Houd rekening met de gedachte achter de transformatie binnen het 

sociaal domein;
c. Belastingverhoging is als oplossing niet aan de orde;
d. De omvang van het ambtelijk apparaat is geen onderdeel van de dialoog.

Inleiding
Binnen het sociaal domein staan we voor een transformatieopgave. Daarnaast staan we voor de 
opdracht om de begroting in balans te brengen. Zoals in het raadsvoorstel voor de 
Beleidsbegroting 2021-2024 verwoord, stellen wij hierom voor om een bezuinigingsdialoog 
programma 1 Samenleving te starten. In dit raadsvoorstel werken wij de kaders verder uit. De 
kaders van het proces op zichzelf vindt u in de beschrijving welke is opgenomen als bijlage bij 
dit raadsvoorstel. De inhoudelijke en financiële kaders zijn hieronder uitgewerkt. Dit 
raadsvoorstel ziet toe op bezuinigingsdialoog programma 1. Bij de start van de 
bezuinigingsdialoog over de overige programma’s 2 tot en met 4, volgt een separaat 
raadsvoorstel.

Centrale vraag
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Kunt  u instemmen met het starten  van een bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 
volgens  bijgevoegde  procesbeschrijving  en  met  de  onderstaande  inhoudelijke  en  financiële 
kaders?

Beoogd effect
Bijdragen aan het in balans brengen van de begroting middels het maximaal aanwakkeren van 
de transformatie in het sociaal domein.

Kader
 Aangenomen amendement en moties met betrekking tot de bezuinigingsdialoog uit de 

raadsvergadering van 2 juli 2020.

Toelichting

Argumenten
1. Waarom een bezuinigingsdialoog?

1.1. Degenen die door de opgave geraakt worden, krijgen invloed op de oplossing.
Bezuinigingen met een omvang van de huidige opgave treft de kwaliteit van voorzieningen. 
Dat raakt en voelen onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Als dermate 
ingrijpende besluiten genomen moeten worden, is het nodig dat degenen die dit voelen in 
hun dagelijks leven en die de ervaringen en expertise hebben, aan het stuur staan. 

1.2. Door belangen te delen en met elkaar af te wegen komt men tot gedragen 
oplossingen.

Door de belanghebbenden met elkaar in gesprek te laten gaan en de belangen tegen elkaar 
te laten afwegen, is het mogelijk te komen tot gedragen oplossingen gebaseerd op een 
breed beeld van de effecten van de bezuinigingen en inkomstverhogingen én op de 
behoeften en mogelijkheden van de samenleving. Niet alleen met betrekking tot het in 
balans brengen van de begroting, maar ook ten aanzien van de transformatie in het sociaal 
domein. 

1.3. Gebruik van ervaringen en expertise uit de samenleving leidt tot nieuwe inzichten en 
creatieve oplossingen.

Wanneer de kennis en ervaringen van de mensen die betrokken zijn als inwoner, cliënt, 
vrijwilliger en professional aan tafel zitten en met elkaar in gesprek gaan, is het mogelijk om 
te komen tot nieuwe inzichten en creatieve oplossingen welke niet tot stand komen 
wanneer ieder vanaf zijn eigen eiland redeneert.

2. Waarom deze financiële opgave?
Zoals  in beleidsprogramma 1 in de begroting  is  verwerkt,  wordt  ten aanzien van de 
zorgkosten  Jeugdzorg  en Wmo wordt  voor  2021 een tekort  van € 720.000 verwacht. 
Loon-  en  prijsstijgingen  en  autonome  groei  zorgen  er  echter  voor  dat  de  kosten  de 
komende jaren verder oplopen. In de kostenontwikkeling sociaal domein 2020-2024 die 
als bijlage bij de kaderbrief was gevoegd, is te zien dat het tekort in 2024 oploopt naar € 
1,9 miljoen. Dit tekort is van dermate grote omvang dat het onrealistisch is om dit in zijn 
totaliteit aan inwoners,  organisaties en partners binnen programma 1 samenleving te 
vragen.  Een  bezuiniging  oplopend  naar  €  1,9  miljoen  in  2024  staat  namelijk  niet  in 
verhouding tot de uitgaven Jeugdzorg en Wmo. Dit sluit aan bij het door u aangenomen 
amendement. Daarnaast is het tekort in combinatie met de in de beleidsbegroting 2021-
2024  beschreven  onzekerheden  omtrent  de  herijking  van  het  gemeentefonds,  niet 
binnen de totale begroting van de gemeente op te vangen. 

Anderzijds  ligt  er  ook  een  opgave  in  de  transformatie  van  zorg:  meer  nabij,  beter, 
goedkoper en met meer eigen verantwoordelijkheid voor inwoners. Dit sluit aan bij de 
oorspronkelijke  opdracht  bij  de  decentralisaties  in  2015  en  het  Beleidskader  Sociaal 
Domein. De  steeds  verdere  stijging  van  de  zorgkosten  is  onhoudbaar  en  de  manier 
waarop  de  zorg  nu  is  georganiseerd  draagt  onvoldoende  bij  aan  dat  wat  wij  willen 
bereiken. Dit  vraagt  om een maatschappelijk  gesprek  om zo  de  transformatieopgave 
maximaal  te  bevorderen.  Zo  kunnen  inwoners  samen  bepalen  hoe  de  beperkte 
beschikbare middelen zo goed mogelijk ingezet moeten worden.
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Zodoende wordt voorgesteld om de opgave op programma 1 samenleving voor 2022 vast 
te stellen op het bedrag zoals dat nu in de begroting is opgenomen, lees € 720.000 en 
deze te laten oplopen naar € 1.500.000 in 2024. Aanvullende maatregelen zijn nodig over 
de overige programma’s. Voor een verdere onderbouwing hiervan verwijzen wij naar de 
inleiding van de beleidsbegroting 2021-2024.

3. Waarom deze inhoudelijke kaders?
a. Houd rekening met onderdelen die geraakt zijn door besparing van € 250.000
Dit kader is door u als raad meegeven in de aangenomen motie van 2 juli 2020. Het is 
reëel dat bij het ontwikkelen van voorstellen in de expertgroepen rekening gehouden 
wordt met het feit dat sommige onderdelen vorig jaar reeds door bezuinigingen geraakt 
zijn.

b. Houd rekening met gedachte achter de transformatie sociaal domein
De transformatie in het sociaal domein betekent dat de ondersteuning en zorg zoveel 
mogelijk georganiseerd wordt vanuit preventie, integraliteit, collectiviteit, nabijheid en 
innovatie. Zodat de zorg efficiënt, effectief en betaalbaar blijft. De transformatie is de 
basis van het beleid van het rijk, de regio en ons beleidskader sociaal domein. Rekening 
houden met de gedachte achter de transformatie is dan ook onontbeerlijk in het 
ontwikkelen van voorstellen die tot besparing kunnen leiden.

c. Belastingverhoging is als oplossing niet aan de orde
Wanneer belastingverhoging door de expertgroepen als oplossing voorgesteld mag 
worden, doorkruist dat het gesprek tussen de belangen om tot bezuinigingsvoorstellen te 
komen en zaken daadwerkelijk anders in te richten of aan te gaan pakken. Daarom is 
belastingverhoging door de expertgroep niet aan de orde. Inkomstenverhoging 
anderszins is wel bespreekbaar.

d. De omvang van het ambtelijk apparaat is geen onderdeel van de dialoog
De ambtelijke organisatie heeft de opdracht gekregen om een taakstellende bezuiniging 
te realiseren binnen Programma 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering. De manier waarop 
deze bezuiniging wordt gerealiseerd is deels afhankelijk van de uitkomsten van de 
bezuinigingsdialoog. In de dialoog kunnen immers niet-wettelijke taken die de gemeente 
uitvoert ter discussie worden gesteld. Ook het anders inrichten van wettelijke taken kan 
tot verschuivingen in de omvang van het ambtelijk apparaat leiden. Vooruitlopend hierop 
is de taakstellende bezuiniging op programma 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering al in 
de begroting 2021-2024 verwerkt.

3.1. Waarom niet meer kaders?
We zetten experts met kennis en ervaring aan het stuur om met voorstellen te komen en 
de financiële opgave is fors. Om hun expertise zo veel mogelijk tot zijn recht te laten 
komen en hen de ruimte te geven om met creatieve voorstellen te komen die voldoende 
opleveren om de opgave te dekken, hebben zij zoveel mogelijk ruimte nodig en zo min 
mogelijk beperkingen. De experts weten vanuit hun achtergrond en belang het beste wat 
mogelijk en niet mogelijk is. En het is juist aan de Woudenbergse samenleving om te 
bepalen wat zij wel en niet acceptabel vinden.

Kanttekeningen
1. In de procesbeschrijving staat wat de procedure is wanneer zich in de loop van het 

proces zaken voordoen die niet vooraf voorzien zijn (de commissie van ongeregelde 
zaken) of wanneer de expertgroep in de groen- of witboekfase door zwaarwegende 
omstandigheden haar opdracht terug moet geven. 

2. Een risico dat niet in de procesbeschrijving staat is wanneer de expertgroep wel een 
witboek oplevert, maar de voorstellen bij elkaar opgeteld niet voldoende opleveren om 
de opgave te dekken. In dat geval komt het college in kadernota 2022-2025 met een 
voorstel voor het behalen van de rest van de opgave.

3. De bezuinigingsdialoog zal in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 
2021 een behoorlijk beslag leggen op de ambtelijke capaciteit, met name ten aanzien 
van programma1 Samenleving, maar ook voor wat betreft de Chef de Dossier en de Co. 
Daardoor zal er minder ruimte zijn voor andere taken.

Maatschappelijke participatie
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De bezuinigingsdialoog is een intensief participatief traject met als kern maatschappelijke 
participatie.

Duurzaamheid en inclusie
Het is cruciaal dat alle belangen met betrekking tot programma 1 Samenleving 
vertegenwoordigd zijn in de expertgroepen. Het is daarmee ‘van nature’ een inclusief proces. 
Want alleen met alle belangen aan tafel wordt gekomen tot voorstellen die bijdragen aan een 
(financieel) duurzame Woudenbergse samenleving.

Financiële consequenties
Voor uitvoering van de bezuinigingsdialoog is naar verwachting een projectbudget nodig van    
€ 25.000. Deze middelen worden onder meer ingezet voor communicatie, het organiseren van 
de avonden (huur locaties en consumpties) en voor de inhuur van capaciteit ter ondersteuning. 
Dit  projectbudget  wordt  gedekt  uit  het  beschikbare  innovatiebudget  sociaal  domein.  Dit  is 
passend want de bezuinigingsdialoog leidt tot vernieuwing en innovatie in het sociaal domein. 

Aanpak/uitvoering
De aanpak is beschreven in de procesbeschrijving. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt  
uit: 

Planning
Voorbereiding

 Vaststellen Kaders en aanpak door gemeenteraad
 Voorbereiding bezuinigingsdialoog

29 oktober 2020
Oktober en november 2020

 Groen- en witboekfase
 Groenboek maken – 2 bijeenkomsten November/december 2020
 Groenboek vaststellen Januari 2021
 Groenboek presenteren aan raad Januari 2021
 Witboek maken – max 4 bijeenkomsten Januari-februari 2021
 Witboek vrijgeven Maart 2021
 Witboek presenteren aan raad Maart 2021

 Besluitvorming
 Witboek vaststellen door raad Mei 2021
 Kadernota/meerjarenperspectief vaststellen Juli 2021

Communicatie
Communicatie is op verschillende manieren betrokken bij de bezuinigingsdialoog. Enerzijds om 
de Woudenbergers op de hoogte te stellen van de dialoog en hen op te roepen mee te doen. 
Daarnaast  speelt  communicatie  een rol  om de digitale  inbreng tijdens de  dialoog in  goede 
banen te leiden en een plek te geven in de dialoog. Hiervoor zal een apart communicatieplan 
worden gemaakt. 
 
Bijlage

1. Projectbeschrijving bezuinigingsdialoog 2020

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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