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Raadsvergadering 
van : 29 oktober 2020
Onderwerp : Bezuinigingsdialoog

Ondergetekende,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2020 over de 
Bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving

Overwegende dat

- de opgave waar we nu voor staan groter en impactrijker is dan in 2013; 
- de resultaten van 2013 en de bezuiniging van afgelopen jaar (€ 250.000) maken dat veel 

vet al van de botten is gesneden en we er nu niet komen met de kaasschaafmethode zoals 
die in 2013 veelal is gehanteerd;

- het voor bewoners en organisaties moeilijk kan zijn om te oordelen over mogelijke 
bezuinigingen bij andere organisaties, zeker niet als de invulling en context van de dialoog 
uitsluitend aan organisaties/ bewoners zelf wordt overgelaten;

- de voorgestelde dialoog ca. 1000 manuren kost van het ambtelijk apparaat, waarop de 
druk al groot is;

- er rekening gehouden moet worden met de beperkingen vanwege Covid-19, waardoor 
online bijeenkomsten nodig zullen zijn; online bijeenkomsten hebben beperkingen ten 
aanzien van de interactie met deelnemers;

- het college heeft aangegeven gebruik te willen maken van de door PvdA/GL voorgestelde 
aanpak.

Stelt voor

1. Het college te verzoeken om de Bezuinigingsdialoog programma 1 te starten met een 
aangepaste procesbeschrijving, waarin in ieder geval terugkomen:

- een nadere invulling van (‘grote’ en ‘kleine’) thema’s met de opdrachten die bij deze 
thema’s worden meegegeven

- de inbreng van onafhankelijke experts/ procesbegeleiders, die mede leiding kunnen geven 
aan de dialooggroepen; daarbij in overweging te nemen hiervoor (oud-) bestuurders te 
benaderen;

- bij de dialoog (mede) in te zetten op een digitale en interactieve aanpak waardoor 
organisaties en burgers op een effectieve wijze hun inbreng kunnen geven;

- de inzet van organisaties, burgers en ambtenaren zo efficiënt en effectief mogelijk te 
organiseren;

- de projectkosten beperkt blijven tot max. € 25.000.

2. De raad over de uitwerking van bovenstaande punten in de procesbeschrijving voor de 
start van de bezuinigingsdialoog te informeren.

Woudenberg, 29 oktober 2020

Henk van de Wetering
Fractie PvdA/GL
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