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Inleiding 
Op 29 oktober heeft de raa'd besloten het college opdracht te geven tot het starten van 
bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving aan de hand van daarbij behorende 
procesbeschrijving. Het proces van de bezuinigingsdialoog bestaat uit twee fasen. De groen-
en de witboekfase. De uitkomsten van de groenboekfase zijn vastgelegd in het gnoenboek dat 
we hierbij ter instemming aan u voorleggen. Na uw instemming is er groen licht voor de 
witboekfase.

Centrale vraag 
Kunt u instemmen met het groenboek, zodat de witboekfase van start kan?

Beoogd resultaat 
Een meerjarig 'sluitende begroting Waarbij de inkomsten en 'uitgaven van programma 1 
Samenleving meer in balans zijn.

Kader 
Raadsbesluiten begroting '2021 en meerjarenbegroting 2022-204- en bezuinigingsdialoog 2020 
programma 1 Samenleving oktober 2020)

Argumenten 
Op 30 november en 9 en 15 december hebben de groenboekbijeenkomsten plaatsgevonden.
De opbrengsten van deze bijeenkomsten zijn door de 'Chef de Dossier, de Co en de 
projectleider gezamenlijk verwerkt in het groenb'oek.

De .uitkomsten van de groenboekfase is dat de deelnemers meer inzicht hebben in de inhoud 
van scala aan' onderwerpen van programma Samenleving. En dat ze nu goed 'op de hoogte zijn 
van' de basis van ons beleidskader sociaal domein, de gedachte achter de decentralisaties en 
de 'ontwikkelingen die met de transformatie beoogd worden.
Met elkaar hebben de deelnemers gesproken over hun visie op het 'sociaal domein, inclusief de 
transformatie, en hebben ze verkend 'Wat zij als mogelijke oplossingsrichtingen zien. Maar ook 
over wat naar hun mening geen opties zijn. Hieruit is een aantal bouwstenen gekomen die 
meegenomen worden naar de witboekfase. Het is echter _ook duidelijk dat over sommige 
oplossing'srichtingen nog meer gesprek nodig is.

Daarnaast is er een voorzichtig begin gemaakt met het in kaart brengen van' waar _de 

prioriteiten liggen. Dit is' tot nu toe alleen op hoofdlijnen gebeurd. In de witboekfase wordt' hier 
verder op ingezoomd.

Ten slotte is gekeken naar de huidige taken van de gemeente en hoe die belegd zijn. In kleine 
groepjes hebben de dialooggroepen gediscussieerd of taken die nu bij de gemeente liggen daar 
ook echt thuishoren of naar inwoners en/of organisaties verschoven kunnen worden. Mogelijk 
kunnen sommige taken .ook helemaal losgelaten worden.

Wij zijn' tevreden over het verloop van de groenboekfase. Het feit dat het noodgedwongen een 
digitaal proces was, was een uitdaging. Maar door een goede voorbereiding en een flexibele 
insteek hebben we een goede opbrengst behaald. Er is een 'groot aantal deelnemers en de 
beide groepen vertegenwoordigen een mix van belangen. De bereidheid tot samenwerking is 
duidelijk aanwezig en er zijn inhoudelijk goede gesprekken gevoerd. We kijken .dan ook' met 
vertrouwen naar de witboekfase.

Duurzaamheid en In'clu'sie 
Voor het voeren van een goede dialoog is het belangrijk dat zoveel mogelijk alle belangen 
vertegenwoordigd zijn. Daarmee is het een inclusief traject en komt men tot voorstellen die 
bijdragen aan een (financieel) duurzame Woudenbergse samenleving.
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Maatschappelijke participatie 
De bezuinigingsdi'aloog is een intensief particip'atief'traject met als kern maatschappelijke 
participatie.

Financiële consequenties 
De kosten passen binnen het beschikbaar gestelde projectbudget. Geen verdere toelichting 
nodig.

Aanpak/uitvoering 
Wanneer het college instemt met het groenboek is daarmee groen licht voor de witboekfase 
die op 8 februari van Start gaat. Het groenboek wordt 'via de ingekomen 'stukken ter 
kennisname aangeboden aan de raad.

Communicatie 
Na besluitvorming in het college wordt het groenboek ook vrijgegeven voor de pers en wordt 
er een persge'sprek .gepland met de Woudenberger en de Let op.

Bijlage 
Groenboek bezuinigingsdialoo'g 2020-2021 
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