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Naar aanleiding van de vragen die in de vergadering van de raadcommissie van 24 
juni jl. zijn gesteld, bieden wij u hierbij een aanvullende toelichting aan.  Deze 
toelichting kunt u betrekken bij uw overwegingen op ons voorstel om in ieder 
geval te starten met een bezuinigingsdialoog sociaal domein. Hiermee hebben we 
bedoeld alles wat onder het beleidskader sociaal domein valt. Voor uw beeld, dat is 
heel programma 1 samenleving. 

Decentralisaties beogen een transformatie in het sociaal domein
Gemeenten voeren inmiddels ruim vijf jaar de nieuwe taken uit die met de 
Jeugdwet, de Wmo 2015 en de participatiewet naar hen toe gekomen zijn. De 
gedachte achter de decentralisaties in 2015 en de leidende gedachte van ons 
integraal beleidskader sociaal domein is de transformatie. Bij de transformatie in 
het sociale domein gaat het om het realiseren van een andere rolverdeling tussen 
burgers, maatschappelijke instellingen en de overheid. Burgers krijgen een grotere 
eigen rol en verantwoordelijkheid. Gemeenten dragen daaraan bij door het 
stimuleren van de eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en vitaliteit van 
inwoners. En door te investeren in preventie, lichte en nabije zorg, meer ruimte 
voor innovaties, minder bureaucratie, een beperktere rol van de overheid en 
vermindering van de overheidsuitgaven. Bij de decentralisatie per 1 januari 2015 
in het sociaal domein is afgesproken dat de uitvoering van de wetten budgettair 
neutraal geschiedt. Dat betekent dat toen de beschikbare middelen in de begroting 
en nieuwe uitkeringen van het Rijk zijn samengevoegd tot één budget. Dit 
uitgangspunt van budgettair neutraal staat nog steeds, maar staat blijvend onder 
druk. Dit vraagt nu om een andere benadering. 

Financieel beeld afgelopen en komende jaren in het programma 1 
samenleving
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de kosten keer op keer hoger zijn 
dan de middelen die ons ter beschikking staan. Tot en met 2018 hebben we deze 
tekorten kunnen dekken uit de reserve sociaal domein. Toen eind 2017 duidelijk 
werd dat het zorggebruik en de zorgkosten de regionale budgetten fors zouden 
overschrijden, is zowel op regionaal als lokaal niveau een analyse uitgevoerd op 



het zorggebruik en de zorgkosten. Naar aanleiding van deze analyses is een aantal 
beheersmaatregelen opgesteld die pasten binnen de transformatie en niet 
ingrepen op de kwaliteit van de zorg en de toegang. Deze maatregelen zijn vervat 
in het project maatregelen zorgkosten en zorggebruik. Dit project heeft als doel 
om binnen vier jaar te komen tot een structurele besparing van € 400.00 op de 
zorgkosten Jeugdzorg en Wmo. En zo in 2022 de inkomsten en uitgaven weer in 
balans te hebben. 

Bij het opstellen van de kadernota 2020 bleek dat de gemeente Woudenberg, 
ondanks deze eerdere bezuinigingsrondes en de getroffen maatregelen met 
betrekking tot de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo, over de periode 2020-2023 toch 
meer zou uitgeven dan zij aan inkomsten verwachte binnen te krijgen. Daarom 
werd in de kadernota 2020 een besparingsopgave voorgesteld van € 250.000. 
Zoals uit de monitor besparingsopgave met peildatum 1 mei 2020 blijkt, is door 
programma 1 hierbinnen een gemiddelde jaarlijkse besparing behaald van nog 
eens ruim € 82.000.

Zoals uit de financiële tussenrapportage 2020 en het financieel beeld 2021-2024 
bij kaderbrief 2021 blijkt, gaat de gemeente Woudenberg dit jaar en de komende 
jaren fors meer uitgeven dan de verwachte beschikbare middelen. Uit bijlage 6 het 
financiële beeld voor 2021-2024 blijkt een geprognotiseerd begrotingstekort van € 
900.000 in 2021 oplopend naar een tekort van € 1,24 miljoen in 2024. In de 
Woudenbergse begroting wordt van constante prijzen uitgegaan. Dit is terug te 
zien in het overzicht doordat voor ieder jaar in principe eenzelfde bedrag als 
budgetwijziging is opgenomen. Tenzij er specifieke afspraken voor de komende 
jaren zijn gemaakt. Het gevolg van het hanteren van constante prijzen is dat 
kostenstijgingen als gevolg van indexeringen jaarlijks opnieuw opgenomen moeten 
worden als budgetwijziging.

Vanwege de hoge looncomponent in de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo heeft de 
indexering van loonkosten een aanzienlijk effect waardoor de zorgkosten jaarlijks 
stijgen. Zo zijn de lonen conform de cao jeugdzorg per 1 januari 2020 met 4% 
gestegen. Dit werkt automatisch door in de zorgkosten die de aanbieders bij ons in 
rekening brengen. Om de financiële situatie op het gebied van Jeugdzorg en Wmo 
in beeld te brengen, is naast een berekening van de zorgkosten 2021 in het 
financiële beeld, een berekening gemaakt van de kostenontwikkeling Jeugdzorg en 
Wmo tot en met 2024. Dit is bijlage 7 en op basis van deze berekening met lopende 
prijzen is het te verwachten tekort zorgkosten Jeugdzorg en Wmo in 2024 bijna € 2 
miljoen.

Vanwege het Woudenbergse uitgangspunt om constante prijzen in de begroting te 
hanteren, is in het financiële beeld voor 2021-2024 alleen het bedrag aan 
kostenstijging voor 2021 opgenomen en deze voor alle jaren als gelijk bedrag 
opgenomen, te weten € 720.000 aan meerkosten. Het oplopende tekort naar € 2 
miljoen euro in 2024 voor zorgkosten Jeugdzorg en Wmo is hierdoor niet 
opgenomen in het geprognosticeerde begrotingstekort van € 1,24 miljoen uit het 
financiële beeld 2021-2024.

Waarom starten met een bezuinigingsdialoog in het sociaal domein? 

De stijging van de uitgaven in het sociaal domein is zodanig dat wij dit als 
gemeente, net als andere gemeenten in Nederland, niet zelf kunnen opvangen. 



Aanvullende middelen van het Rijk zijn dringend noodzakelijk, zeker gelet op de 
omvang van de te verwachten tekorten. Dat extra geld nodig is, maakt echter niet 
dat wij ons doel om ervoor te zorgen dat de zorg beter wordt en de transformatie 
van duurdere zorg naar meer goedkopere, betere en nabijere zorg en 
ondersteuning in gang wordt gezet. De noodzakelijke transformatie vraagt 
doorzettingsvermogen en daarom zijn wij van mening dat een dialoog nodig is om 
tot fundamentele veranderingen en kostenbesparingen te komen. Wij vragen u dan 
ook te onderschrijven dat dringend extra budget nodig is vanuit het Rijk omdat de 
financiele opgave in zijn geheel te groot is en te onderschrijven dat dat ons niet 
van de verplichting ontslaat om te starten met doorzetten van de transformatie en 
hiervoor een bezuinigingsdialoog te starten.  Hiermee volgen wij tevens de lijn 1. 
Meer geld van het Rijk 2. Bezuinigen 
3. Verhogen belastinginkomsten. 

Bezuinigingsdialoog sociaal domein over heel programma 1 samenleving is 
nodig
Bij de afgelopen bezuinigingsrondes met betrekking tot het sociaal domein (zijnde 
programma 1 samenleving) is rekening gehouden met de in de betreffende jaren 
geldende visie, doelstellingen en het beleid binnen de gemeente. Hierbij is het 
gelukt om bezuinigingen te realiseren die niet of zeer beperkt afbreuk deden aan 
de doelstellingen en daarmee de kwaliteit en het niveau van dienstverlening in 
geringe mate hebben geraakt. Om de uitgaven en inkomsten in het sociaal domein 
beter in balans te krijgen, zijn echter verdergaande maatregelen noodzakelijk. 

De verdergaande maatregelen die nodig zijn, zullen gevoeld worden door onze 
inwoners, door verenigingen en door organisaties die in en voor Woudenberg 
actief zijn. Vorig jaar heeft u als raad aangegeven dat bezuinigingen binnen 
jeugdzorg en Wmo alleen mochten met draagvlak van/met Coöperatie de Kleine 
Schans, partners in de regio, maatschappelijke organisaties en adviesorganen. 
Mede in dit licht is ons voorstel om net als in 2013, samen naar oplossingen zoeken 
door het houden van een bezuinigingsdialoog. Hierdoor kunnen de inwoners en 
organisaties die de bezuinigingsopgave treft ook daadwerkelijk meepraten over 
hoe deze opgave wordt ingevuld en wat hierbij echt belangrijk is.

Hoewel het zorggebruik en de zorgkosten binnen Jeugdzorg en Wmo een 
belangrijk onderdeel uitmaken van het tekort, stellen wij gezien de transformatie 
welke beoogd is bij de decentralisaties, voor om de bezuinigingsdialoog betrekking 
te laten hebben op programma 1 in zijn geheel. 

Aanpak proces
Op dit moment vragen wij u te onderschrijven dat er binnen programma 1 
Samenleving een opgave ligt om te komen tot betere zorg, die gepaard gaat met 
lagere zorgkosten. En dat we deze opgave willen verwezenlijken door het voeren 
van een bezuinigingsdialoog over heel programma 1 om te komen tot voorstellen 
om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen. Als u hiermee 
instemt, zullen wij in september een procesbeschrijving voorleggen en met u in 
gesprek gaan waarin we u vragen het precieze bedrag van de opgave vast te 
stellen, evenals de kaders die aan de deelnemers van de dialoog meegegeven 
zullen worden. Bij de kaders kunt u ook denken aan zaken waarop naar uw mening 
niet bezuinigd mag worden. Bij de dialoog is 2013 is bijvoorbeeld aangegeven dat 
minimabeleid ontzien diende te worden. Hierbij is juist ruimte om te laten zien 
waar u voor staat, als raad en als politieke partij. Gelijktijdig met de vaststelling 



van de begroting 2021-2024 neemt u dan een besluit over de financiele en 
inhoudelijke kaders voor de dialoog over programma 1 samenleving. 

Een bezuinigingsdialoog is een breed interactief proces met de samenleving. De 
gemeenteraad is opdrachtgever, steller van kaders, volger van het proces en 
beslisser. Het college zorgt voor de uitvoering van het proces. De inwoners en 
organisaties die getroffen worden door de bezuinigingsopgave zijn de 
belanghebbenden en experts die de voorstellen doen over hoe deze opgave wordt 
ingevuld. Zo wordt de creativiteit en de deskundigheid die er in de samenleving is, 
aangeboord en ontstaat draagvlak voor de te nemen besluiten bij juist degenen die 
ook belang hebben dan wel last ondervinden van de bezuinigingen. Net als bij de 
oprichting van de coöperatie waarin op gelijkwaardige wijze samenwerken aan 
betere zorg doen we dat ook met het voeren van een bezuinigingsdialoog. De 
transformatie in het sociaal domein gaat over inwoners en organisaties die aan zet 
zijn, om tot bezuinigingen te komen is dan ook een dialoog met die samenleving 
onontbeerlijk. Voorafgaand aan het gesprek over de kaders die u wilt meegeven, 
geven wij u in september eerst een presentatie (digitaal) over wat de methode van 
de dialoog inhoudt. 


