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Betreft: reactie Dekkingsplan 2014-2017 

 
Geacht College, 

 
U vraagt om een advies over het dekkingsplan 2014-2917. De termijn waarop u dit advies wilt 

ontvangen is echter te kort om een gedegen advies te kunnen geven. Er is geen tijd om (achtergrond) 
informatie over of een toelichting te vragen op de voorstellen. Ook niet alle leden van de 

Participatieraad waren in de gelegenheid om op deze korte termijn een bijdrage te leveren. Bovendien 

hebben we geen raadpleging van onze achterban kunnen doen. Op sommige onderdelen was dit wel 

zeer wenselijk geweest.  
Helaas was het niet mogelijk met de voltallige Participatieraad bijeen te komen; de leden zijn in de 

gelegenheid gesteld per mail te reageren. Enkele participatieraadsleden hebben op het maandelijks 

overleg met mevrouw Hendriks de voorstellen besproken en nadere toelichting kunnen vragen. Het 
onderstaande heeft hierdoor eerder het karakter van een reactie en niet van een advies. Overigens zijn 

wij de gemeenteraad en de burgemeester erkentelijk voor het signaleren van het ontbrekende advies 

van de Participatieraad bij dit dekkingsplan. 
 

Algemeen: 

De voorstellen die gedaan worden in het dekkingsplan worden hieronder een voor een behandeld. Ten 

aanzien van dekkingsplan als geheel willen we onze zorg uiten voor het ‘stapeleffect’ dat kan ontstaan. 
De voorgenomen maatregelen komen bovenop maatregelen vanuit de landelijke overheid en andere 

gevolgen van de economische crises. Niet alle inwoners zullen deze gevolgen kunnen dragen. Het is 

van belang dat de gemeente hier oog voor heeft zodat het niet ten koste gaat van de zelfredzaamheid 
en participatie van burgers en kwetsbaren in het bijzonder.  

 

Voorstel 6.  
Een verdergaande digitalisering van informatie vanuit de overheid zien wij als een goede mogelijkheid 

voor de toekomst. Om twee redenen gaat onze voorkeur echter op dit moment  eerder uit naar optie 2, 

terwijl scenario 1 daarnaast als een eveneens in te zetten groei stadium wordt gezien. Wij pleiten 

derhalve voor het voeren van een tweesporenbeleid. 
-  Op dit moment zijn er nog teveel mensen zonder toegang tot internet (geen computer/internet en/of 

onvoldoende vaardigheden).  

- Naar aanleiding van ons gesprek met de gemeente over de nieuwe website achten we de kans 
aanwezig dat de nieuwe gemeentelijke website op 1 januari 2014 nog niet live kan gaan.  

 

Voorstel 12. 

In het voorstel wordt niet duidelijk wat exact de gevolgen van deze maatregel zijn en welke aantallen 
het betreft. Uit de toelichting van mevrouw Hendriks blijkt dat het gaat om afschaffing van de subsidie 

op vervoer van de maaltijden. Dit betekent dat burgers gebruik kunnen blijven maken maar dat de 

kostprijs voor hen toeneemt met € 0,50 per maaltijd. We hebben geen principiële bezwaren tegen deze 
maatregel mits een financiële tegemoetkoming voor mensen die dit niet kunnen betalen – zie ook de 
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eerder genoemde negatieve cumulatieve effecten van andere maatregelen - op een andere manier 
mogelijk is of wordt en de gemeente hierover goede informatie verstrekt.  

 

Voorstel 13 

Op dit voorstel kunnen wij geen reactie geven. We hebben immers geen navraag kunnen doen naar 
wat hiervan de consequenties zijn.  

 

Voorstel 15 
We hebben geen principiële bezwaren tegen deze bezuiniging. Wel zijn wij van mening dat 

voorkomen moet worden dat (sociaal-maatschappelijke) investeringen t.b.v. specifieke 

vrijwilligersinitiatieven (bijdragen aan collectieve voorzieningen die voorzien in een grote 

maatschappelijke behoefte zoals de inrichting van een eetpunt voor warme maaltijden) daardoor niet 
meer gerealiseerd zouden kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de energie en motivatie van 

vrijwilligers en de gewenste sociale samenhang behouden blijft en dat investeringen voor nieuwe 

(collectieve) voorzieningen of ontwikkelingen mogelijk blijven. 
 

Voorstel 16. 

Wij zijn niet in de gelegenheid geweest navraag te doen bij het onderwijsveld naar de consequenties 
van dit voorstel. 

De bezuiniging op scholing op het gebied van signalering en zorg lijkt ons echter tegenstrijdig aan de 

beleidsvoornemens binnen het sociale domein (transities en Wmo) waarin vroegsignalering en 

preventie meer aandacht moeten krijgen.  
 

Voorstel 18 

Wij zijn van mening dat kleine subsidies een grote meerwaarde kunnen leveren aan de omslag naar 
meer participatie van inwoners. Voor sommige verenigingen is een klein budget voldoende om veel 

werk te verrichten.  

Daarnaast willen wij aandacht vragen voor het volgende: waardering en erkenning is voor vrijwilligers 
erg belangrijk. Indien de waarderingssubsidies worden afgeschaft is een andere vorm van waardering 

noodzakelijk. Bijvoorbeeld oprechte belangstelling en erkenning.  

 

Voorstel 19 
We kunnen geen reactie geven op dit voorstel omdat het voor ons onduidelijk is waar deze bezuiniging 

vandaan komt en welke subsidie soorten (budget , project , waardering) het feitelijk betreft. Welke 

posten en/of organisaties  behoren hier nu toe en wat is en wordt - na de eventuele bezuiniging - het 
totaal budget. Ook is niet duidelijk of er dubbelingen/stapelingen in zitten met voorstel 18.  

Het voorstel om subsidies te bundelen zien wij – onder voorbehoud van bespreking met onze 

achterban  – positief  als een  mogelijke volgende stap in de samenwerking tussen ouderenorganisaties 

en onder voorwaarde dat een dergelijke ontwikkeling in voldoende mate gefaciliteerd wordt.  
 

Voorstel 20 

We vinden het verstandig om de stelpost voor de helft - zijnde een boekhoudkundige correctie - te 
handhaven om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. We bevelen aan om deze maatregel 

te evalueren in relatie tot de begroting van de decentralisaties.  
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Voorstel 21 
Wij vragen ons af of het afschaffen van de ouderavonden en inloopuren niet tegenstrijdig is aan de 

gemeentelijke visie om meer aan preventie te gaan doen. Wij kunnen ons hierover echter geen goed 

oordeel vormen omdat we niet weten hoeveel gebruik hiervan wordt gemaakt.  

 
 

Wij hopen gezien de omstandigheden met deze reactie toch een zinvolle bijdrage te hebben kunnen 

leveren aan uw besluitvorming. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 
B.Feldbrugge - Okhuijsen (secretaris) 

 

 

 


