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   ‘Invulling taakstelling Sociaal Domein’

Geachte dames en heren,

Op dinsdagavond 7 juli a.s. besluit de Drechtraad over een aantal bezuinigingsvoorstellen 
in het sociaal domein. Deze voorstellen raken voor een aanzienlijk deel direct of indirect de
financiële positie van burgers met lage inkomens en met schulden die het levensonder-
houd bedreigen. Er is dan ook alle reden voor een zorgvuldige afweging op grond van goed
zicht op de consequenties en de noodzaak.

Er is bijna geen slechter moment denkbaar voor het gevraagde besluit dan nu. In een arti-
kel in Gemeente.nu van 11 mei, “Kadernota in coronatijd nog zinvol?”, stelt de auteur Els 
Boer: 

“Voorlopig zijn we nog niet af van alle maatregelen en is het ‘gewone’ leven nog 
niet in zicht. Zicht op de financiële gevolgen is er maar beperkt, er zullen meerdere 
scenario’s gemaakt worden, maar een echte kadernota als basis voor een sluitende 
begroting straks lijkt nu een utopie.
Want dat elke gemeente tekort zal gaan komen is wel duidelijk. De vraag is hoeveel 
het Rijk gaat bijdragen en hoeveel de provincie? Hoeveel zal er nodig zijn om de sa-
menleving weer te laten draaien? Wat vinden we belangrijk dat door blijft gaan? 
Wat vinden we een luxe, waar kunnen we wel zonder? Wat zullen de kosten zijn als 
we met zaken stoppen en die dan toch later weer willen opstarten? Kortom, er zijn 
heel veel vragen die nu lang niet allemaal te beantwoorden zijn. “

Het is allicht zeer verleidelijk om in deze situatie maar vast in te stemmen met een ogen-
schijnlijke bezuiniging van bijna 2 miljoen euro. Ogenschijnlijk, omdat te voorzien valt dat 
de uitgespaarde bedragen elders weer zullen opduiken ((bijzondere) bijstand, huisuitzet-
tingen en dakloosheid, Wmo). Met voorbeelden uit de praktijk kan dit worden aangetoond.

Inmiddels (op 28-05-2020) hebben de minister van BZK en staatssecretaris van Financiën in 
een brief aan de Kamer over compensatie aan gemeenten voor de coronacrisis aangegeven
dat er nu een eerste tegemoetkoming van ruim een half miljard voor gemeenten wordt 
vrijgemaakt. De tweede stap volgt als halverwege juli de uitkomsten komen van de werk-
groep die de reële kosten en gederfde inkomsten van gemeenten in kaart brengt. De VNG 
heeft met het kabinet afgesproken dat gemeenten worden gecompenseerd voor reële 
kosten en gederfde inkomsten. Medio juli volgt een nadere afrekening voor de extra kos-
ten en gederfde inkomsten voor de periode van maart tot 1 juni.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/28/kamerbrief-over-financiele-impact-corona-maatregelen-op-medeoverheden


Niet alleen de gemeenten zijn nog grotendeels onzeker over inkomsten en uitgaven. Voor 
veel huishoudens zullen de gevolgen van de crisis en de crisismaatregelen voor het inko-
men ingrijpend zijn. Vanwege alle onzekerheden meent het Platform tegen Armoede dat 
het verstandig beleid zou zijn om tijdelijk pas op de plaats te maken en deze voorstellen 
te laten rusten totdat er een beter beeld mogelijk is van de financiële situatie van zo-
wel de gemeenten als van de huishoudens. Dat biedt de mogelijkheid om de maatrege-
len in samenhang te bezien en eventuele stapel-effecten bij de meest kwetsbare burgers 
te voorkomen.
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