adviesraad
sociaal domein
WOUDENBERG
Aan de fractievoorzitters van
alle politieke partijen in Woudenberg .
i.a.a . het college van B & W
Woudenberg , 25 september 2019.
Betreft: 19008 Bezuinigingsvoorstellen gemeentebegroting 2020
Geachte fractievoorzitters,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende als voorbereiding op de inspreektijd , die wij zullen
aanvragen , voor de commissie vergadering d .d . 8 oktober 2019, waarin de gemeentebegroting 2020 en
de bezuinigingsvoorstellen van het college aan de orde zullen komen .
Op 23 september j.l.heeft de regiegroep van onze Adviesraad een subsidiegesprek gehad naar aanlei
ding van de ingediende begroting over hetjaar 2020 van de Adviesraad en de financiële verantwoording
over het jaar 2018 , vermeld in ons jaarverslag.
Dit jaarlijkse subsidiegesprek is tevens gebruikt om ons te informeren over de door het college aan u
voorgestelde bezuinigingen . In dit geval specifiek de bezuiniging die de Adviesraad treft.
Het gesprek is in alle openheid en eerlijkheid gevoerd . Wijbegrijpen ook datbezuinigingen noodzakelijk
zijn . Dit is ook nietde reden waarom wij ons tot u wenden . De reden is datwij er niet van overtuigd zijn ,
dathet college in deze een goede keuze heeft gemaakt. Hieronder treft u een toelichting hierop .
1. Geschiedenis.
Vanaf 2017 zijn we in gesprek geweestover de hoogte van de secretariële ondersteuning. Ons verzoek
was het uurloon dat in vergelijking met anderen laag was te verhogen. Dit bleek nietmogelijk vanwege
de financiële positie van de gemeente . Daarna hebben we verzocht de secretariële vergoeding te ver
hogen omdat de feitelijk gemaakte uren veelhoger zijn dat de gesubsidieerde uren . Ook dit bleek van
wege de financiële situatie nietmogelijk ,waarbij werd vermeld dat er geen twijfelbestaat over de realiteit
van het door ons overlegde overzicht van de jaarlijks te maken werkuren doorhet secretariaat. Besloten
werd dat de ASD daarentegen watmeer vrijheid had om de toegekende subsidie naar eigen inzichtte
besteden .
Conclusie : In de afgelopen jaren is er albezuinigd op de subsidie .
2. Bezwaren tegen de gemaaktekeuze van het college.
Kortheidshalve zullen wijonze bezwaren puntsgewijze vermelden zonder deze uitgebreid toe te lichten .
a . Bij de toelichting werd vermeld dathet college in eerste instantie heeft gekeken welke bezuinigingen
kunnen worden doorgevoerd .Het zgn . laaghangende fruit. Dit bleek de secretariële ondersteuning
van de Adviesraad te zijn . Uiteraardmag het college deze mening hebben,maar waarom is dit niet
eerder aangegeven. Wij vinden dit een vorm van miskenning van met namede secretariaatswerk
zaamheden tot nu toe, hoewel erwaardering werd uitgesproken over het functioneren van en de
samenwerking met de ASD . Hierboven hebben we al vermeld dat de uren erg krap zijn berekend
en het uurloon laag is .
b . Een bezuiniging op een totaalbegrotingvan €20 .339,00 met €10 .000,00 vinden wij disproportioneel.

C . Wij vinden een dergelijke bezuiniging haaks staan op hetlandelijk en plaatselijk beleid van burger
participatie . Juist ditmoetworden bevorderd in plaats van ontmoedigd .
Tenslotte willen we vermelden dat de bezuiniging pas ingaat per 2021, zodatwenog even de tijd hebben
ons te bezinnen op de vraag hoe we hiermee willen omgaan . Bovendien is toegezegd datwij in ieder
gevalzelfmogen vaststellen hoe we de resterende subsidie zullen besteden; dit uiteraard in overeen
stemmingmet de doelstelling van de ASD .
Vanwege de korte inspreektijd , waar wij gebruik van hopen te maken , leek het ons goed om u vooraf
onzebezwaren schriftelijk te doen toekomen. Eveneens vinden wij het correct om een afschrift van onze
briefte versturen naar het college.
Wij verzoeken u in uw - moeilijke - overwegingen om de bezuinigingsvoorstellen van het college te
wegen onze bezwaren ter harte te nemen en zo mogelijk bij te stellen .
Met vriendelijke groet,

