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Aan: David van Maanen, Directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden 

Van: Platform van leerwerkbedrijven Sliedrecht Werkt 

 

Betreft:  Reactie op uitnodiging themabijeenkomst ‘bezuinigingen sociaal domein’ en 

de voorgestelde maatregelen voor invulling taakstelling sociaal domein 

GRD-begroting 2020  

 

Sliedrecht, 21-2-20202 

 

 

Geachte heer Van Maanen, 

 

Het Platform van Leerwerkbedrijven Sliedrecht Werkt heeft kennis genomen van het 

voorstel van het Drechtstedenbestuur voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling 

voor de GRD-begroting 2020 d.d. 19 september 2019. Hierbij is ons gevraagd om mee te 

denken over de bezuinigingen in het sociaal domein.  

 

In aanvulling op onze mondeling aangegeven argumenten en ideeën bij de 

themabijeenkomsten, zenden wij u hierbij onze suggesties ook nog per brief.  

 

Als eerste willen wij u danken voor uw intentie om ons mee te laten denken waar 

bezuinigingen getroffen zouden kunnen worden. Het ontbreekt ons echter aan 

onvoldoende inzicht in uw apparaat om hierin concreet mee te kunnen praten. 

 

Ons inziens heeft het de absolute en eerste voorkeur om fors te bezuinigen op de 

overhead van uw interne organisatie. Zo weten wij bijvoorbeeld dat u ooit uitging van 

1000 participanten. De realisatie tot op heden ligt rond de 600. Daarop zou op het 

apparaat dan in elk geval bezuinigd moeten worden omdat er vermoedelijke met uw 

formatie wel is uitgegaan van de beoogde 1000 plekken, hetgeen wij inderdaad een 

uitstekend streven blijven vinden. 

 

In de efficiëntie van toeleiding ligt naar onze bescheiden mening een winst in te behalen. 

Want hoe is het mogelijk dat er zo weinig toeleiding is naar participatie in een gebied met 

de omvang als de Drechtsteden. Waar u de efficiency slagen kunt maken is voor ons een 

gissen, de expertise hiervoor ligt waarschijnlijk meer binnen uw eigen organisatie dan bij 

de uitgenodigde leerwerkbedrijven.  

 

We hebben echter ook kritisch naar andere mogelijkheden gekeken. Waar we hieronder 

nader op in zullen gaan. 

 

Alternatief voorstel  

Wij ondersteunen het Advies Invulling taakstelling GRD-begroting 2020 Sliedrecht, zoals 

opgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van Sliedrecht. De Deze 

eerder verzonden memo is u reeds bekend en naar ons weten door het betuur niet 

voorgelegd aan de Drechtraad. Echter verzoeken wij u deze goed onderbouwde memo 

wel voor te leggen aan de Drechtraad omdat het zeker zal bijdragen aan het 

bezuinigingsscenario waar u voor staat.  

Memo is toegevoegd in de bijlage van dit emailbericht.  

 

Wij hebben nog wel een paar toevoegingen.   

a. De kosten van de Drechthopper kunnen flink gereduceerd worden als er goed gekeken 

naar de noodzakelijke ORT bij de planners. We twijfelen of het huidige ORT verhaal in 

verhouding staat met de noodzaak. 
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b. In onze ogen is het een optie als Stichting Leergeld teruggaat in het 

vergoedingssysteem naar 120% van het minimum ipv 140%. Dit benadert ook meer het 

landelijk beleid wat hier en daar zelfs op 110% zit.  

c. ten aanzien van de prestatiebeloning vraagt deze in de toekenning om een duidelijker 

kader. Wanneer noemen wij iets een prestatie? De activering start meestal heel 

laagdrempelig met regelmatig op de koffie komen, om vervolgens vandaar uit langzaam 

uit te bereiden naar wat werkzaamheden binnen de mogelijkheden.  

Vervolgens willen wij de prestatiebeloning niet schrappen bij de bezuinigingen. Hoe meer 

stimulans om in het vrijblijvende beleid mee te doen, hoe beter. Maar dan wel ook de 

stap om te komen tot die prestatie belonen.  

d. Indien bezuinigingen dubbel raken omdat iemand van meer voorzieningen gebruik 

maakt, stellen wij voor het stapeleffect te minimaliseren of zelfs tot maximaal één 

maatregel te beperken.  

 

 

Bijkomend adviseren om de bonussen die gericht zijn op activering in tact te laten, daar 

dit in de praktijk een nuttig instrument blijkt om de doelgroep te prikkelen. De cumulatie 

van de effecten voor de inwoners is onduidelijk. Juist door de opeenstapeling van 

effecten zal een grote groep inwoners extra hard getroffen worden. Bij een alternatief 

voorstel adviseren wij om het stapeleffect te minimaliseren. 

 

Wij wensen u veel wijsheid toe bij het komen tot een goed en afgewogen 

bezuinigingsvoorstel voor de Drechtraad.  

 

Namens de leden van het Platform Sliedrecht Werkt, 

De voorzitter, 

 

 

Mirjam Lankreijer  

 

 


