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praat mei oer de besparrings

Geacht bestuur,
U hebt ons op 27 november 2015 een brief gestuurd. Daarin vraagt u ons om een antwoord op de
volgende twee zaken, te weten:
 Waarom wij de adviesorganen wmo/jeugd/participatiewet niet vooraf geïnformeerd hebben.
Het was beter geweest om deze zo vroeg mogelijk te betrekken c.q. te laten meedenken over
mogelijke bezuinigingen in de zorg.
 In het verlengde van deze vraag vraagt u ons hoe wij de adviesorganen willen betrekken bij de
besluitvorming over de bezuinigingen, gelet op de verordening inzake het WMO-platform.
In deze brief zullen wij aandacht schenken aan deze beide zaken. Vooraf gaan wij in op het hoe en
waarom van de bezuinigingsdialoog.
Wat is de bezuinigingsdialoog in Súdwest-Fryslân?
De coalitie van CDA, PvdA, D66 en FNP heeft in het akkoord van na de verkiezingen van maart 2014
afgesproken dat er samen met de inwoners wordt ontwikkeld en bezuinigd. Voor wat betreft de
bezuinigingen spreken we dan van de bezuinigingsdialoog of de besparingsdialoog. Die dialoog wordt
gevoerd met alle belanghebbenden die experts zijn op een bepaald thema. Om die
belanghebbenden te selecteren, hebben wij oproepen gedaan in de lokale kranten. Verder hebben
wij een analyse gedaan van alle mogelijke organisaties die van belang kunnen zijn bij dat bewuste
thema. Dat heeft er toe geleid dat er ongeveer 150 deelnemers zijn aan de dialoog. Wij stellen het
zeer op prijs dat u ook deel gaat nemen aan de dialoog.
In totaal moet er voor de zomervakantie van 2016 ongeveer 4,5 miljoen worden opgehaald via de
dialoog. Dit bedrag is afgesproken in de begroting 2016 die in november door de raad is vastgesteld.
Daarbij is vastgelegd dat hiervan 2 miljoen moet worden bezuinigd in het sociale domein en de
overige 2,5 miljoen in de rest van de gemeentelijke programma’s. Verder is nog vastgelegd dat er 2
miljoen moet worden bezuinigd op het personeel van de gemeente, maar dit wordt buiten de
dialoog gehouden.
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Voor de bezuinigingsdialoog is de gemeentelijke begroting verdeeld in zes thema’s:
1. Zorg, welzijn, werk en inkomen
2. Wonen, werken, leefbaarheid en milieu
3. Watersport, cultuur, toerisme en recreatie
4. Onderwijs
5. Beheer leefomgeving en sport
6. Lokale democratie, belastingen en veiligheid
Voor de goede orde delen wij u mee dat het gehele sociale domein is opgenomen in thema 1.
Deze indeling in thema’s is tot stand gekomen in een eerste avond waarbij wij ook de aanpak
hebben besproken met ongeveer twintig inwoners van onze gemeente. Daaruit bleek draagvlak voor
de aanpak en deze indeling.
Wat is de aanpak?
De aanpak komt er in grote lijnen op neer dat de themagroepen in januari en februari maximaal
drie avonden bij elkaar komen om kansrijke onderwerpen te formuleren. Die worden eind februari
op elkaar afgestemd waarna het college deze thema’s vrijgeeft. Vervolgens gaan dezelfde groepen
in maart aan de slag om de onderwerpen verder uit te werken in concrete maatregelen. Verder
moeten ze een inschatting geven van wat dit aan bezuinigingen oplevert. Dit proces moet voor de
Pasen afgerond zijn. Het streven is om de groepen dusdanige voorstellen te laten formuleren
waarbij niet perse gestreefd wordt naar consensus maar waarbij wel alle belanghebbenden een
gedeelde visie hebben over het op te lossen probleem.
Van de deelnemers aan de dialoog verwachten we een constructieve houding: er moet nu eenmaal
bezuinigd worden. Wij hebben voldoende vertrouwen in onze inwoners en in de
belangenorganisaties dat zij open staan voor elkaars argumenten om zodoende tot afgewogen en
gedragen voorstellen te komen.
Hoe vindt besluitvorming plaats?
In april worden de voorstellen gebundeld en aangeboden (via het college) aan de gemeenteraad die
er in juni/juli een besluit over neemt. In juni is ook nog een bijeenkomst voorzien tussen de
gemeenteraad en de inwoners die hebben deelgenomen aan de dialoog. De inwoners kunnen dan
hun voorstellen toelichten en daarover in discussie gaan met de raadsleden.
Uiteindelijk beslist dus de gemeenteraad door de voorstellen wel of niet over te nemen en die te
verwerken in de begroting 2017 en de meerjarenramingen, of die nader uit te (laten) zoeken.
Het is daarbij niet strikt noodzakelijk dat elke besparing direct in de begroting 2017 moet worden
verwerkt. Het kan zijn dat de effecten pas waar te nemen zijn in latere jaren. Ook verwachten wij
voorstellen waarbij ‘de kost voor de baat uitgaat’: eerst investeren om later een groter bedrag te
kunnen bezuinigen.
Voor alle voorstellen geldt dat zij de normale route zullen doorlopen. In uw geval zal dat betekenen
dat voorstellen waarvoor uw advies nodig is, eerst aan u zullen worden voorgelegd. Dit zal zijn in
de fase van de witboeken.
Verder staat het staat een ieder vrij om bij de uiteindelijke besluitvorming bij de gemeenteraad in
te spreken over de uiteindelijke voorstellen. Dat geldt dus ook voor u als adviesorgaan, mocht u het
niet eens zijn met een besparingsvoorstel. Maar wij verwachten dat door uw aanwezigheid bij de
dialoog dat niet tot verrassingen zal leiden.

Uw vragen
Hierboven hebben wij aangegeven welk traject wij gaan doorlopen met de bezuinigingsdialoog. In
het kort nog even de antwoorden op uw vragen.
De dialoog gaat nu starten. Er is nog geen voorwerk gedaan, behalve dan het bespreken van de
algemene aanpak met een kleine groep inwoners en het werven van deelnemers aan de dialoog. Wij
stellen het zeer op prijs dat u hieraan deelneemt. Juist in de gesprekken met anderen kunt u
voorstellen voor bezuinigingen aanbrengen, maar ook reageren op voorstellen die anderen doen. Wij
rekenen er op dat de verschillende groepen gedragen voorstellen aan de gemeenteraad zullen
uitbrengen. Dat neemt niet weg dat wij de officiële procedure voor besluitvorming volgen. U kunt
dus inspreken bij de gemeenteraad, maar wij zullen u ook apart advies vragen over de voorstellen
waarvoor dat nodig is.
Wij wensen u en alle andere deelnemers dan ook een vruchtbare dialoog toe!
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