
Geacht college,
Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor degenen die mij niet kennen; ik ben ds. Marten-Jan Kooistra.
Namens de Woudenbergse kerken heb ik deelgenomen aan de sessies van de bezuinigingsdialoog 
binnen het Sociaal Domein (SD). Onlangs is u het witboek van de bezuinigingsdialoog aangeboden. 
Een lijvig boekwerk met veel voorstellen, inzichten en te bezuinigen bedragen. Met veel plezier heb 
ik deelgenomen aan de gesprekken en discussies rondom de bezuiniging op het sociaal domein. 
Gezamenlijk hebben wij, de deelnemers, goede en soms pittige gesprekken en discussies gevoerd. 
Dat alles heeft geleid tot het witboek. Een gezamenlijk stuk met een groot draagvlak van de partijen 
die hebben deelgenomen. Toch zou ik u als college en raad namens de kerken graag nog een paar 
aandachtspunten willen meegeven:

1. In de eerste plaats houdt bij alle afwegingen die u neemt en bezuinigingen die u gaat 
doorvoeren binnen het SD het welzijn en welbevinden van de burgers van Woudenberg in 
het algemeen en de zwakken en kwetsbaren in het bijzonder in het oog.

2. Er zijn een aantal bezuinigingen geformuleerd die betrekking hebben op de verschillende 
(sport)verenigingen, organisaties, cultuur en het maatschappelijk middenveld. Bezuinigingen 
hierop zouden wel eens als een boemerang terug kunnen komen. Met name verenigingen, 
organisaties, cultuur, het maatschappelijk middenveld en kerken vervullen een belangrijke 
preventieve rol binnen het SD. Wij zouden u mee willen geven om te onderzoeken op welke 
manier deze rol vergroot of eventueel versterkt zou kunnen worden zodat genoemden een 
nog belangrijkere en betere preventieve rol zouden kunnen spelen in het SD. Iets wat zeker 
op termijn een enorme bezuiniging kan opleveren.

3. Wij willen pleiten voor een integrale visie op het SD. Wat willen we daar meezeggen; kijk 
naar de samenhang en verbinding vooral ook op de lange termijn.

4. In het Witboek zijn ook een aantal denkrichtingen opgenomen die nog verder uitgewerkt 
moeten worden. We begrijpen dat gezien de korte tijd waarin het witboek moest worden 
gerealiseerd het niet mogelijk is/was om deze denkrichtingen op een gedegen wijze uit te 
werken. We pleiten ervoor om dit wel te doen. In de denkrichtingen is onzes inziens nog veel 
winst te behalen, die het college en de raad ook meer keuzemogelijkheden geven in het te 
realiseren bezuinigingsbedrag. Ook daarin kan de lange termijnvisie een rol spelen.

5. We willen ook nadrukkelijk pleiten voor een cultuuromslag van het denken in termen van “ik 
heb recht op” naar ” ik heb dit echt nodig”. Verlies ook daarbij de zwakkeren en kwetsbaren 
niet uit het oog.

6. Kijk nog eens kritisch naar allerlei ‘dure voorzingen’, zoals huren van ruimtes, 
personeelsconstructies. De aanstaande verhuizing van de CDKS naar het cultuurhuis is daar 
een mooi en goed voorbeeld van.

7. Wees alert op voorliggende voorzieningen
8. Voor draagvlak is het ook heel belangrijk om de Woudenbergse samenleving mee te krijgen 

en die waren in de bezuinigingsdialoog onder vertegenwoordigt. Vaar daarom niet blindt op 
de percentages van instemming in het witboek.

9. Tot slot, misschien niet geheel passend in het kader van het witboek: kijk ook eens kritisch 
naar de inzet van allerlei adviesbureaus en onderzoeken, die vaak vel kosten, en waarvan de 
onderzoeksresultaten regelmatig in de bureaulade verdwijnen. U heeft ook een deskundig en 
gekwalificeerd ambtenaren apparaat, die ook veel van dit soort werk zou kunnen doen…..

Dank voor uw aandacht,
Ds Marten-Jan Kooistra


