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Geachte leden van het Wmo platform en de WWB Cliëntenraad.
Zoals jullie ongetwijfeld weten zijn we in onze gemeente bezig met een bezuinigingsdialoog.
Betrokken burgers speuren samen met de gemeente naar mogelijkheden om op de gemeentelijke
begroting te bezuinigen. Hiervoor zijn zes expertteams in het leven geroepen. Elk team kreeg een
thema (een deel van de gemeentelijke begroting) toebedeeld met het verzoek hiervoor
bezuinigingsvoorstellen te formuleren. Eén van die teams is het expertteam Sociaal Domein dat de taak
kreeg voorstellen te formuleren op het brede terrein van Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen.
Recent hebben de teams zogenaamde “witboeken” opgeleverd. In deze witboeken staan de concrete
bezuinigingsvoorstellen. Onderwerpen zijn nader gedefinieerd en onderbouwd én er is aangegeven
welke besparing mogelijk is. Ook is aangegeven welke (kansrijke) voorstellen nog verder moeten
worden uitgewerkt.
Bijgevoegd vinden jullie het product van het expertteam Sociaal Domein; het witboek over het thema
Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen. Dit witboek leggen we hierbij aan jullie voor.
We willen graag weten wat jullie van de voorstellen vinden en welke adviezen jullie ons willen
meegeven. Het betreft dan met name de groen gearceerde voorstellen in bijlage 2 en 3. De overige
(geel / oranje gearceerde) voorstellen zijn zaken die nog nader moeten worden uitgewerkt en
bestudeerd. Uiteraard staat het jullie vrij om daar ook iets van te vinden.
Op woensdag 18 mei is er voor raads- en commissieleden een opiniërende bijeenkomst waarin de
bezuinigingsdialoog en de opgestelde witboeken centraal staan. De raads- en commissieleden kunnen
vragen stellen aan de begeleiders van de expertteams en in dialoog gaan met de wethouders. Het is
een openbare bijeenkomst. Als jullie deze bijeenkomst willen bijwonen, zijn jullie van harte welkom
als toehoorder. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal in IJlst en start om 19.30 uur.
De planning is dat het college op 14 juni de voorstellen bespreekt en deze vervolgens naar de
gemeenteraad stuurt die er op 14 juli een besluit over neemt. 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.
Aan jullie de vraag of het lukt om uiterlijk op 9 juni met een advies te komen. We voegen jullie reactie
dan bij de stukken voor de collegevergadering van 14 juni. Lukt dit niet laat ons dat dan z.s.m. weten.
We zorgen er in ieder geval voor dat jullie reactie meegaat naar de raadsvergadering van 14 juli.
Tot slot: we kunnen ons voorstellen dat jullie behoefte hebben aan een nadere toelichting over het
proces e.d. De begeleiders van het expertteam Sociaal Domein, Marcel Faasse en Tineke Pijnacker, zijn
bereid om die toelichting te geven. Laat even weten of jullie daar behoefte aan hebben dan kunnen we
dat op korte termijn organiseren.
Met vriendelijke groet,
Klaas Bosman
Beleidsadviseur
Team Beleid Sociaal Domein

