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Geacht college,
In de plaatselijke krant en op de gemeente-website hebben wij dezer dagen kennis genomen van de
mogelijkheid “Praat mei oer de besparrings”.
Uw eigen invulling van de “doe-democratie, helemaal hip & happening….Het zou de ultieme remedie
moeten zijn om de betrokkenheid van ‘de burger’ bij de overheid te vergroten.” (uit BB 20.11’15, p.10)
De site van Groot Sneek stelt ons daarnaast op de hoogte dat uw college, te samen met ruim twintig
andere gemeenten, waarschuwt: geen verdere bezuinigingen in de zorg. Wethouder mw S. van Gent
licht toe “je kunt niet jaar op jaar de spelregels van het sociaal domein veranderen…”.
Vraag: waarom heeft u op geen wijze uw adviesorganen wmo/jeugd/participatiewet vooraf
geïnformeerd? Misschien ware het mogelijk en zelfs wenselijk geweest de adviesorganen daarbij te
betrekken, c.q. te laten meedenken.
De zeven thema’s die zijn geselecteerd waaronder --zorg, welzijn, werk en inkomen, --wonen en -leefomgeving. Thema’s die ons, bij verordening ingesteld adviesorgaan voor het gemeentebestuur
direct regarderen en bij elkaar zo’n 50% van de gemeentebegroting uitmaken.
Ons wmo-platform SWF en de vier lokale raden, waar ruim 70 vrijwilligers zich zeer betrokken
ínzetten om onder andere “aanspreekbaar te zijn” als dé levendige organisatie van de vraagzijde.
Wij hebben ons de vraag gesteld in hoeverre u een plaats heeft toegedacht aan uw adviesorgaan op
het terrein van zorg en jeugdbeleid.
Is dit een plaats in het geschetste traject “Praat mei oer de besparrings”:
 daar waar groenboeken in witboeken veranderen, en
 die dan via uw college aan de Raad worden voorgelegd om tot bezuinigingsbesluiten te komen.
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Bedoelt u met dit traject de wettelijk (Wmo-2015) voorgeschreven taak:
Dit is wat de wet er over zegt:
De Wmo 2015 vraagt van gemeenten om meer in de verordening te regelen over de manier waarop
ze ingezetenen betrekken bij de totstandkoming van het Wmo beleid. De meeste gemeenten doen
dat nu via de instelling van de Wmo raad, maar dit is geen verplichting. Ook in de Wmo 2015 zijn
gemeenten vrij in de manier waarop zij burgers betrekken bij het Wmo beleid. In de verordening
moeten zij aangeven hoe ze dit geregeld hebben en hoe ze dit faciliteren. Gemeenten die hun
bestaande Wmo raad willen continueren moeten de vertegenwoordiging uitbreiden met de nieuwe
doelgroepen van de decentralisatie zoals cliëntorganisaties voor mensen met een verstandelijke
beperking en met GGZ problematiek.
Vraag: wij vragen u ons op korte termijn mee te delen of en zo ja welke keuze u maakt in het
wettelijk voorschrift “over de manier waarop u uw ingezetenen wilt betrekken bij de totstandkoming
van het Wmo beleid”.
Immers van uw antwoord laten wij het mede afhangen om in te gaan op uw oproep in de advertentie
om voor 4 december ons aan te melden. Gezien de genoemde termijn hebben wij zekerheidshalve
maar afschrift van dit schrijven gezonden naar besparrings@sudwestfryslan.nl.
Onzes inziens kan het niet zo zijn dat bezuinigingsbesluiten (voor zover ze de Wmo en de Jeugdwet
aangaan) in door uw college geaccordeerde witboeken zonder vóóraf ingewonnen advies van uw
adviesorgaan, aan de raad worden aangeboden. Wij verzoeken u daarbij de in de verordening
genoemde periode van advies&antwoord in acht te nemen.
Wij hebben ons over dit onderwerp verstaan met uw adviesorgaan “Cliëntenraad WWB voor de
gemeenten SWF en Littenseradiel”. Die raad zag geen aanleiding om gezámenlijk deze (procedurele)
vragen per brief te stellen.
De wwb-adviesraad stelt dat zij “vinden dat er niet bezuinigd mag worden op het sociaal domein.
Voor ons vooral werk en inkomen.”

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van het
WMO-platform Súdwest-Fryslân,
,
mw R.Hogendoorn
, secretaris.EG Gaarlandt
, voorzitter.-
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SWF: “Stop bezuinigingen op zorgbudgetten”
0
By Wim Walda on 27 november 2015 Politiek
SNEEK – Geen verdere bezuinigingen in de zorg. De gemeente Súdwest-Fryslân en ruim twintig
andere gemeenten in Nederland roepen Den Haag op niet nog meer te bezuinigen op zorg. De
gemeenten waarschuwen dat het de komende jaren behoorlijk mis kan gaan als er opnieuw minder
geld naar de gemeenten gaat voor Wmo en jeugdhulp.
Wethouder Stella van Gent is van mening dat de gemeenten wel de tijd moeten krijgen om hun
aanpak te realiseren. “Je kunt niet jaar op jaar de spelregels van het sociale domein veranderen en
verwachten dat ‘de gemeenten’ dit wel oplossen. Laat ons eerst ons werk doen. Er moeten nieuwe
manieren van werken, zoals de in 2015 gestarte gebiedsteams, worden ingeregeld. Dan zullen we
vanzelf zien dat er voordelen optreden en deze nieuwe manier goedkoper is dan voorheen. Nieuwe
kortingen van het rijk werken destructief op hetgeen we nu aan het opbouwen zijn.”
Toen de gemeenten begin dit jaar extra zorgtaken van het rijk kreeg, moesten ze dat al met fors
minder geld uitvoeren. Halverwege het jaar kwamen daar nog eens extra bezuinigingen overheen. Dit
was tegen de afspraken in.
“Het grootste probleem vanaf 2016 is een nieuwe manier van het herverdelen van het geld. Hierdoor
heeft een aantal gemeenten opnieuw te maken met minder geld voor meer taken. Voor sommige
gemeenten betekent dit dat ze 30 procent minder geld krijgen dan nu. Dit kan leiden tot wachtlijsten
en kwaliteitseisen die we niet meer kunnen halen. Kwetsbare inwoners dreigen tussen wal en schip te
belanden”.
Binnenkort behandelt de Tweede Kamer dit onderwerp. Met deze brief willen de gemeenten zorgen
voor een betere en eerlijker verdeling van het geld.

3

