
 
 

 

 
 
Geachte heer Krijger, beste Martien, 
 
U heeft ons op 31 maart 2020 schriftelijke vragen gesteld op basis van artikel 33 van het 
reglement van orde van de gemeenteraad van Stede Broec. Uit uw vragen blijkt uw 
betrokkenheid bij de gemeenschap van Stede Broec maar ook uw zorgen ten aanzien van de 
financiële situatie waarin we verkeren, veroorzaakt door de tekorten binnen het Sociaal 
Domein. Wij delen uw zorg en werken op dit moment aan de sporen 1 en 2 zoals u vermeldt in 
uw vragen.  
 
Het is u bekend dat de raad van Stede Broec op 16 april 2020 heeft ingestemd met de te 
treffen maatregelen Sociaal Domein. Tevens zijn wij in overleg met de VNG en het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de financiële problematiek die wij ervaren. Het is 
nu nog te vroeg om te oordelen dat de maatregelen en het overleg niet tot resultaat zullen 
leiden en al met spoor 3 te starten. 
 
U vraagt ons college concreet naar de mogelijkheden die wij zien om te bezuinigen binnen het 
sociaal domein maar ook begrotingsbreed (spoor 3). U wilt een stuk van het college zodat er 
tijdens de kadernotavergadering over gesproken kan worden. 
 
Gelet op de wereldwijde Coronacrisis waar wij nu in verkeren, de (financiële) maatregelen die 
nu worden getroffen op zowel rijks- als gemeentelijk overheidsniveau, de onduidelijkheid van 
de sociale gevolgen van de crisis en de onduidelijkheid die er is over de ontwikkeling van de 
crisis, is het college van mening dat het voeren van een begrotingsbrede 
bezuinigingsdiscussie op dit moment ongewenst is. Zoals u heeft vastgesteld in de 
vergadering van 16 april zetten we spoor 3, indien nodig, op een later moment in. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris      de burgemeester 
 
 
 
A. Huisman       R.A.P. Wortelboer 
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