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Geachte heer Van de Beek, 
 
Uw brief van 27 november 2016 hebben wij in goede orde ontvangen. In deze brief vraagt u het college te 
stoppen met de bezuinigingen die zijn opgenomen in de nota ‘Voorbij de zure appel.’ U draagt hiervoor aan 
dat er op dit moment voldoende bespaard is, gelet op de financiële ontwikkelingen in 2015 en 2016. In deze 
brief willen wij reageren op uw verzoek. Onze reactie bestaat uit twee elementen: procedureel en inhoudelijk. 
 
Procedureel 

U vraagt het college om te stoppen met een opdracht die zij van de gemeenteraad heeft gekregen. Daarmee 
stelt u de vraag aan het verkeerde orgaan. Slechts de gemeenteraad kan besluiten het college vrij te stellen 
van de door de raad opgelegde opdrachten. Gelet op de aard van de opdracht, zou hiervoor een wijziging in 
de begroting nodig zijn. 
 
Inhoudelijk 

De raad heeft in de nota ‘Voorbij de zure appel’ een aantal maatregelen neergelegd, die moeten leiden tot 
transformatie in het sociaal domein. Maatregelen die op termijn zullen leiden tot besparingen. Deze nota is 
niet, zoals u in uw brief suggereert, een pakket bezuinigingsmaatregelen. 
 
De opdracht die de raad aan dit college heeft gegeven, gaat over de transformatie in het sociaal domein. Dit 
is een transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Van een situatie dat de overheid 
zorgt voor, naar een overheid die zorgt dat. Van hulp en zorg omdat er recht op is, naar hulp en zorg die 
nodig is. Dit is een cultuur- en mentaliteitsverandering in de samenleving, die vermoedelijk 10 tot 15 jaar zal 
duren. Wij vinden het niet verstandig om aan het begin van die verandering terug te gaan naar oplossingen 
voor inwoners, die voortkomen uit het oude stelsel.  
 
Eventuele extra investeringen in het sociaal domein zouden ons inziens moeten aansluiten bij de gewenste 
situatie in de toekomst. U kunt dan denken aan voorzieningen in het basisniveau, gericht op preventie en 
vroegsignalering.  
 
Overigens achtten wij het op dit moment nog te vroeg om uit te gaan van een structureel overschot in het 
sociaal domein. De berichten vanuit het rijk laten zien dat wij de komende jaren rekening moeten houden 
met krimpende budgetten, bovenop de kortingen die ons bij de transitie in 2015 hebben toebedeeld. 
Daarnaast zijn de taken die de gemeente heeft gekregen nog zo nieuw, dat wij op dit moment onvoldoende 
meerjaren-stuurgegevens hebben om met enige zekerheid uitspraken te doen over de trend die u op dit 
moment meent waar te nemen.  
 
Vragen 
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Heeft u nog vragen over deze brief? Hannie Burcksen beantwoordt deze graag voor u. U kunt haar bereiken 
via ons algemene nummer (0315) 292 292 of per e-mail op h.burcksen@oude-ijsselstreek.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
De heer R. Jeltema De heer O.E.T. van Dijk 
wnd. secretaris burgemeester 
 
  

mailto:h.burcksen@oude-ijsselstreek.nl

