
1

Masja Prins

Onderwerp: inspraakbijdrage voorzitter ALV De Kleine Schans

 

 

Van: Herman van Bussel <vanbusselherman@gmail.com>  

Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 21:36 

Aan: Masja Prins <m.prins@woudenberg.nl> 

Onderwerp: Re: behandelprocedure/inspraakmogelijkheden Witboek bezuinigingsdialoog 2020-2021 

 

Geachte mevrouw Prins, 

 

Hierbij stuur ik u de tekst van mijn inspraak, zoals verzocht. 

 

Geacht college en geachte raadsleden, 

Mijn naam is Herman van Bussel, ik ben al 10 jaar betrokken bij ontwikkelingen in het sociaal domein in 

Woudenberg en sinds oktober 2020 ben ik voorzitter van de ALV De Kleine Schans. Vanuit die rol heb ik 

deelgenomen aan de bezuinigingsdialoog. 

Ik dank u dat ik hier het woord mag voeren, want ik wil graag iets met u delen. Mijn spreektijd ga ik kort houden, 

met het oog op vragen welke u wellicht heeft of krijgt naar aanleiding van mijn betoog. 

 

De bezuinigingsdialoog is eind vorig jaar gestart met onder andere drie ‘Hoe’-vragen: 

• Hoe willen we dat Woudenberg eruit ziet, welke taken horen bij wie? 

• Hoe gaan we het gat dichten tussen inkomsten en uitgaven in het programma samenleving? 

• Hoe gaan we de transformatie en transitie van de wmo, jeugdwet en participatiewet versnellen? 

 

Ik heb het zeer waardevol gevonden om te mogen bijdragen aan het proces. Het witboek beschouw ik als een 

overzicht van adviezen aan uw raad, waarin afwegingen zijn gemaakt. Voor het inhoudelijke deel hoop ik dat u deze 

afwegingen in samenhang zult laten meewegen in uw besluiten begin juli. 

Als deelnemers hebben we met elkaar gesproken over wat de reikwijdte van het programma samenleving is. En 

vervolgens over onze visie op het sociaal domein, inclusief de transformatie, en we hebben verkend wat wij als 

mogelijke oplossingsrichtingen zien. Ook hebben we gesproken over wat naar onze mening geen opties kunnen zijn, 

bijvoorbeeld sommige wettelijke taken niet meer uitvoeren. Uit de eerste serie bijeenkomsten zijn bouwstenen 

meegenomen naar de witboekfase.  

In één van deze bijeenkomsten heeft als deskundige Karin Geschiere, veranderkundige, opgetreden. 

Zij stelde dat de opgave vraagt om een cultuurverandering. De bezuinigingsopgave gaat voor inwoners van 

Woudenberg eerst nog hoog over. Dat verandert als de inwoners worden geconfronteerd met de link waar we 

tegenaan lopen. En dan blijkt dat het om iedereen in de  

Woudenbergse samenleving gaat. Bijvoorbeeld als mensen moeten afstappen van hun vraag naar waar je recht op 

hebt, ten gunste van de vraag naar wat kan en wil ik zelf. Dit geldt ook voor de verwachting dat voorzieningen voor 

je worden betaald en in stand gehouden. Dit is meteen één van de grootste issues waar de medewerkers van De 

Kleine Schans hun weg in proberen te vinden. Zij zijn al vanaf de oprichting van coöperatie geconfronteerd met 

verwachtingen van inwoners volgens het diagnose-recept-model. Namelijk: er is een probleem en lost u het voor mij 

op! 

Dus we weten dat de weerstand tegen deze verandering enorm oploopt als in de samenleving kennis ontbreekt. 

Met name over het verband tussen wat niet meer kan zoals voorheen en hetgeen wat ervoor in de plaats komt. 

Want wat je verliest, kan pijn doen. Wat je nog niet hebt, kan je bang en moedeloos maken. Dat is een wankele 

basis voor vertrouwen in uw goede maatregelen voor de toekomst. 

 

Ik hoop dan ook zeer dat uw raad gaat besluiten om ook in vervolg van het proces actief de dialoog met de 

Woudenbergers te zoeken. Dat is belangrijk voor begrip, meedenken, meedoen en ieders kracht optimaal benutten.  

Mijn tip aan u als raadsleden met betrekking tot het proces is in elk geval tweeledig: 
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• ten eerste: kom (zoals in het visitatierapport ook geadviseerd is) met een heldere en door inwoners goed te 

begrijpen visie op de samenleving en het bijpassende programma.  

• ten tweede: koppel uw keuzes, die mede voortkomen uit de bezuinigingsdialoog, nauwkeurig aan uw visie 

en leg ze met veel geduld uit, met een open houding en goed luisteren, aan de buurten, aan doelgroepen, 

aan clubs en verenigingen, aan vrijwilligers, aan professionals enzovoorts. 

Dank voor uw aandacht! 

 

Met vriendelijke groet, 

Herman van Bussel 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

 


