
Voorzitter, 
 
De CDA regiofractie beseft zich ten volle dat we in omstandigheden verkeren waarin het 
problematisch is hoe gewenst sociaal beleid en benodigde middelen met elkaar in balans te brengen. 
 
Het CDA wil dat we klaarstaan voor die mensen die het op eigen kracht niet redden. Zij moeten 
kunnen rekenen op een overheid die hen de benodigde ondersteuning en voorzieningen biedt. 
Waarbij de overheid niet als enige aan zet is. Wij verwachten ook dat mensen elkáár helpen en dat 
werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen.  
 
Ons sociaal beleid verschralen wil het CDA niet. Als ons de financiën ontbreken, kan het echter 
onontkoombaar zijn. Het moet echter niet de reflex worden alle bezuinigingen in ‘de GRD’ c.q. het 
sociaal domein te zoeken. Laten we vooral ook daarbuiten kijken.  
Dat onze gemeenten financieel krap zitten en zich niet alles kunnen veroorloven is net zo waar als 
dat wij geen beleid voor ons rekening willen nemen dat de zwaksten en hardst getroffenen in de kou 
zet. 
 
De voorgestelde invulling van de taakstelling per 2021 heeft de instemming van het CDA. 
Het lijkt ons verkeerd nog een aanvullende taakstelling op te leggen. Het CDA wil volle focus op het 
opvangen van de Corona crisis, zoals de in de Burap voorziene forse groei van het aantal 
bijstandsgerechtigden 
 
De financiële impact van de Corona crisis is nog niet helder. Zowel qua kosten als qua compensatie 
vanuit het rijk. Het CDA stemt er mee in de begroting dit najaar op basis van concreter inzicht te 
actualiseren. 
Het CDA wil dat de Drechtraad meegenomen wordt in de dit najaar te maken keuzes, inclusief die op 
langere termijn. Wij vragen het DSB om een tijdige, oriënterende bespreking.  
 
Tenslotte is ons verzoek aan voorzitter Kolff namens de Drechtraad bij het rijk kenbaar te maken dat 
fors extra geld nodig is voor ons sociaal domein. 
 


