
Algemene beschouwingen , 1e Burap en Begroting 2021, waarbinnen de 

Taakstelling van het Sociaal Domein 

 

De eerste Burap 2020: 

Normaal gesproken is het een goed document dat inzichten verschaft in de 

ontwikkelingen en vooruitzichten voor de rest van het jaar. 

Zoals iedereen ook constateert, is dat op dit moment volledig onzeker en is zelfs 

een voorzichtige prognose  niet mogelijk. 

Wij staan er  dan ook volledig achter om in de Burap vooral te focussen op de 

risicoparagraaf. 

 

Er is een voorspelling van een recessie van 8%. En dat een herstel van de 

economie niet zal gebeuren voor eind 2021.  

Niet alleen zullen veel inwoners in hun bestaanszekerheid  geraakt worden door 

verschillende omstandigheden, maar Corona heeft vooral ook consequenties 

voor het sociale verkeer en de zorg. 

Voordat Corona uitbrak waren er al problemen geconstateerd voor de zorg. 

Immers de kosten namen schrikbarend toe door welke omstandigheid dan ook.  

Maar tijdens de Corona en ook nog daarna zullen de kosten in het sociaal 

domein alleen maar oplopen. Vooral als we niet de juiste beslissingen nemen. 

Ten aanzien van de inkomenskant zullen met name de mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt en met verminderde loonwaarde hard worden getroffen. 

Aangevuld met een nieuwe groep, die tot dan het hoofd boven water konden 

houden, maar door mogelijk verlies van baan of sterk verminderd inkomen niet 

meer. 

 

Voer veranderingen door in plaats van bezuinigingen en investeer daar waar 

nodig. Borduur verder op de goed ingezette lijn, bij het door de SDD adequaat 

reageren tav de TOZO, financiële noodmatregelen voor de voedselbanken, SDD 

helpt. 

 

Er wordt  grote zorg geuit ten aanzien van de toenemende stroom aan WOZ 

bezwaarschriften. Het leidt tot een grote onvoorziene lastenpost. GroenLinks 

vraagt zich dan ook af wat de inhoud van de bezwaarschriften is en of hier niet 

eerder, maar dan toch zeker in de toekomst op geanticipeerd kan worden.  

 

 

 

Begroting 2021 

 

De begroting voor 2021 kent vele onzekerheden. Door de Coronacrisis is het 

leven eerst tijdelijk bijna stil komen te liggen en zijn we nu weer aan het 

opkrabbelen. Maar vraagt iedereen zich af: Hoe nu verder. Gaan we terug naar 



hoe het was? Of gebruiken we deze moeilijke tijd om ervan te leren. Corona 

onderstreept dat we meer in evenwicht met de natuur moeten leven en dat we 

meer weerstand moeten opbouwen om crises als deze het hoofd te bieden. Dat 

gaat niet alleen om gezondheidszorg, maar ook om een circulaire economie en 

veel minder scheve inkomensverdeling. Want vooral daardoor zijn we 

economisch kwetsbaar.   

Betere beloning voor die beroepen die juist nu van zo’n groot belang zijn 

geweest en nog steeds zijn: zorgmedewerkers, politie, kunstenaars.  

Betere inrichting van de openbare ruimten zodat we een eventuele langere 

periode van de 1,5 meter samenleving goed kunnen  benutten (bredere 

fietspaden, auto te gast). 

Betere inrichting tav groen-blauw (klimaatadaptatie). Werkgelegenheid door een 

voortvarende energietransitie. 

 

In onze algemene beschouwingen willen wij vooral ingaan op 3 thema’s, 

De Regionale Energie Strategie, Wonen-bouwen en het Sociale domein. 

 

Het klimaatakkoord afgesloten in Parijs is het kader. De deadline in 2050 komt 

steeds dichterbij. 

Het concept voor de RES is globaal gepresenteerd tijdens de 

consultatiebijeenkomst. We spreken daar na de zomer over. Onze voorlopige 

indruk is dat de ambitie wel wat hoger gestel kan en moet worden en dat er meer 

aandacht nodig is voor de uitvoering.    

De uitvoering van de Regionale Energie Strategie, in combinatie met het 

opzetten van een omgevingsvisie geeft mogelijkheden voor een beter milieu en 

tegelijkertijd voor de werkgelegenheid. 

Immers de voorgestelde maatregelen moeten ook uitgevoerd worden en zo snijdt 

het mes aan 2 kanten. We voldoen aan de uitvoering van de RES en daardoor 

genereren we voldoende werk in die sector voor de lange termijn. En komen op 

dit gebied tegemoet aan de groeiagenda. 

 

Nederland is voor de uitvoering van het klimaatakkoord verdeeld in 30 regio’s. 

Onze regio, de Drechtsteden gaan voor een eerste bod van 0,66 PJ ( Pettajoule) 

besparing. Met een optie voor nog eens 0,9 PJ extra. Hiervoor zijn zonneparken 

en windmolens noodzakelijk. Het is onoverkomelijk, dat deze ontwikkeling niet 

door de Corona perikelen on hold wordt gezet, maar JUIST voorrang krijgt. 

 

Vaak lezen wij dat deze regio koploper wil zijn in de uitvoering van het 

Energieakkoord. Zijn we dat wel? Wij vermoeden van niet, dus moeten we hard 

aan de slag, vooral ook om alle burgers en bedrijven mee te krijgen en het voor 

hen ook mogelijk te maken mee te doen.  

 



Groenlinks vindt dat er meer aandacht moet komen voor de bouw van sociale 

huurwoningen in de Drechtsteden. Zoals we weten is er een tekort aan sociale 

huur in de Drechtsteden. Doordat de vrije huursector te hoge maandelijkse 

bedragen vraagt en de woningmarkt zwaar overspannen is, zijn veel inwoners 

afhankelijk van de sociale huur.  

Veel gemeenten hebben dit ook voor een deel opgenomen in hun woonopgave. 

Maar gezien de recente ontwikkelingen in ons land en voornamelijk de gevolgen 

daarvan, is het nu nog belangrijker hier snel werk van te maken. Veel mensen 

hebben hun baan verloren of gaan hun baan verliezen, aangezien hele sectoren 

plat hebben gelegen door de coronacrisis. Het zijn niet alleen maar de starters 

die onderdak zoeken, maar er is een nieuwe stroom van mensen bij gekomen die 

hun hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. Kortom het wordt alleen maar 

drukker in het lagere segment. Wij zullen ons flexibel op moeten stellen, en 

onze plannen durven wijzigen indien nodig. We moeten op zoek naar 

alternatieven. Groenlinks ziet graag dat wij, als Drechtsteden, ons solidair 

opstellen op de woningmarkt. Bouwen naar behoefte.  Ieder mens heeft recht op 

onderdak, jonge starters moeten zelfstandig kunnen zijn, ouderen willen 

doorstromen naar een kleinere woning, maar niet de eigen wijk uit,  iedereen 

verdient een thuis, Naar behoefte.  

 

 

Het sociale domein. 

 

De zorg, werk en inkomen, kunst en cultuur, sport, onderwijs; het valt allemaal 

onder het sociale domein. 

We houden graag overzicht en stoppen graag alles in overzichtelijke hokjes. 

Maar omwille van efficiëntie, kostenbesparing, meer flexibel kunnen zijn, is het 

belangrijk dat we de verbinding zoeken tussen de domeinen en bezien waar we 

elkaar kunnen helpen en gebruik kunnen maken van elkaar. 

Als eerste zullen wij ingaan op het voorstel van de invulling van de Taakstelling 

besproken in de  Drechtraad op 2 juli 2019.  

Op voorhand willen wij meegeven dat wij iedere directe bezuiniging op het 

sociaal domein, wat de minst sterken van de samenleving direct raakt, 

onacceptabel vinden. 

Ons inziens vergroot de taakstelling de tweedeling in de samenleving tussen arm 

en rijk, tussen kansarm en kansrijk, tussen zorg kunnen betalen en geen zorg 

kunnen betalen. 

Nu kiezen voor bezuinigingen op de uitgaven leidt in de toekomst tot hogere 

uitgaven.  



Iedereen moet toch toegeven dat het op zijn minst bijzonder is dat we enerzijds 

aangeven dat we vooral preventief te werk moeten gaan.  En aan de andere kant 

schaffen we deze essentiële goedwerkende maatregelen af. 

Hetgeen kan leiden tot * vereenzaming * minder bestaansrecht * sociaal 

isolement * slechtere gezondheid * toename armoede * toename schulden * 

toename zelfvertrouwen. 

 

Als GroenLinks zeggen wij al langer: schaf niet zonder meer af , maar 

organiseer het anders. Zoals nu ook mogelijk lijkt te zijn tijdens deze crisis. 

Verminder de regels die leiden tot complexe situaties.  

 

In de avondbijeenkomsten waar gesproken is over de taakstelling bij de SDD. 

zijn ook goeie tips gegeven die kunnen leiden tot besparingen: 

 verminder complexiteit * kijk naar de klant en niet naar de regels * eerst 

luisteren, dan handelen en buiten de lijntjes kleuren mag. * geef iedereen 

de ruimte zijn /haar talenten te gebruiken en te benutten.  

 

 

Ter afronding vindt GroenLinks Drechtsteden dat wij  datgene wat we bereikt 

hebben met de Drechtraad, moeten koesteren. Het is gestart met de behoefte om 

met elkaar meer draagkracht te hebben naar grotere bestuursorganen als de 

Provincie, Den Haag en Europa. Om meer met elkaar te delen, in plaats van 

ieder voor zich. GroenLinks is nog steeds van mening dat slechts enkele rivieren 

de onderlinge steden scheiden. Waarbij het wegennet, de bruggen en de tunnels 

ons met elkaar hebben verbonden. Kon je vroeger nog op een landkaart de 

gemeenten duidelijk zien, nu lijken er bijna geen grenzen meer te zijn.  

Waarbij we uiteraard niet voorbij willen gaan aan de historische verschillen in 

cultuur. 

Het zou jammer zijn wanneer het hele samenwerkingsverband ter ziele zou 

gaan, omdat men eerst voor zichzelf gaat.  

Alleen ga je sneller, met elkaar kom je verder. 

 

We hebben met elkaar de groeiagenda vastgesteld. Maar betekent dit:  Groei, 

groei, groei. Als mantra van deze eeuw? Groei in aantallen : dus in meer , meer 

, meer? Waarbij we vergeten te kijken naar de groei van de leefbaarheid, de 

groei van gelijkwaardigheid, de groei van mogelijkheden.  Willen we het oude 

nog steeds? Of wordt het eens hoog tijd om een gezonde discussie te voeren en 

te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit? Gaan we de gemeenten 

verduurzamen en vergroenen? Gaan we voor gezonder voedsel en een korte 

keten? Wordt de  cultuursector, de belangrijke component bij leefbaarheid, 

economie, onderwijs, meer betrokken bij de belangrijke ontwikkelingen waar 

we voor staan? Of hebben we geen oog voor de wezenlijke veranderingen waar 

de samenleving en de wereld om vraagt?  



 
 


