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Betreft: oproep tegenover de financiële tekorten 
 
Geachte raad, college, 
 
In maart 2020 zou het raadsvoorstel ‘Maatregelen sociaal domein’ afgetikt worden. Wij als VVD Stede Broec 
zouden het stuk ondersteunen omdat we blij zijn dat er (eindelijk) maatregelen genomen worden om de tekorten 
in het sociaal domein aan te pakken. Wij hadden dit stuk geaccepteerd als hamerstuk, maar waren voornemens 
om een stemverklaring af te geven op dit stuk.   
 
De reden hiervoor zit voornamelijk omdat dit besluit slechts uitgaat van de korte termijn, namelijk tot de 
verkiezingen 2022 waarbij de door de raad vastgestelde bezuiniging van 1,5 miljoen gehaald zou moeten worden. 
Een ieder die de gemeentelijke financiën kent weet echter dat de tekorten (veel) groter zijn.  
 
Als we kijken naar dit besluit gaat het uit van 3 uitgangspunten, in het raadsbesluit ‘sporen’ genoemd:  
 

1. Wijziging regelgeving en extra geld; 
2. Maatregelen sociaal domein; 
3. Indien de maatregelen onvoldoende zijn zal er een aanvullend voorstel komen.  

 
In algemeenheid en vooruitlopend op de kadernota kunnen wij ons zoals gezegd vinden in deze maatregelen 
echter ageren wij al langer tegen de gedachte dat het Rijk nogmaals extra geld gaat overmaken onrealistisch en 
‘wishful thinking’. Met de Coronacrisis er nog extra bij kunt u deze gedachte naar ons idee naar het land der 
fabelen verwijzen.    
 
Als we kijken naar de uitwerking van de voorstellen is het voor ons totaal onduidelijk of er een gerede kans 
bestaat of de 1,5 miljoen bezuiniging wel gehaald zal worden, is ook totaal niet onderbouwd. Dit gezegd 
hebbende zouden wij het college er op willen aandringen om zo spoedig mogelijk te starten met spoor 3: 
aanvullende maatregelen.  
 
In algemeenheid kan verder genoemd worden dat het Rijk voor de periode 2019-2022 een eenmalige extra 
vergoeding gegeven heeft voor de uitvoer van de jeugdwet van 1 miljard. Voor Stede Broec betekende dit een 
welkome aanvulling op het tekort van 1,2 miljoen. Het Rijk realiseert zich dat de gelden die nu gevoteerd worden 
tekort zijn en heeft aangegeven dat per 2022 er een structurele verhoging gaat komen. Echter, het is onzeker wat 
dit voor Stede Broec gaat betekenen. 
 
Tenslotte willen we vanwege de enorme tekorten op de begroting nogmaals aandringen op een 
bezuinigingsdiscussie. Om een dergelijke discussie te kunnen uitvoeren zou het college met een lijst aan opties 
waarin de onderdelen gerangschikt op 1) haalbaarheid en 2) de besparingen die uit deze maatregelen 
voortvloeien. De raad zou hier dan een besluit over kunnen nemen. Om dit effect te laten resulteren in 2021 en 
verder zou hier per direct gestart mee moeten worden.  
 
Wij willen het college en de raad er verder aan herinneren dat er afspraken zijn m.b.t. de reserves, deze zouden 
minimaal 10% van de begroting moeten zijn. De stand van de algemene reserve was per 27 februari jl. 4 miljoen 
euro. De jaarrekening van 2019 is hier nog niet in verrekend, er is hierbij aangegeven door de wethouder dat 
deze een min zou bevatten van 3 miljoen. Kortom we staan minimaal 4 miljoen onder het afgesproken 
raadswater!   
 
Graag zien we binnen afzienbare tijd een reactie op deze brief van het college met de mogelijkheden die het 
college ziet als mogelijke bezuinigingen binnen het sociaal domein, maar ook begrotingbreed. Zodat wij tijdens de 
kadernota een stuk hebben waar we het over kunnen hebben.  
 
Met liberale groet, 
namens de fractie van de VVD 
 
Martien Krijger 
Fractievoorzitter 


