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1. Inleidend de kernboodschap  
Bezuinigen op het sociaal domein in tijden van diepe crisis getuigt van het omzien naar je 
naaste met een blinddoek om. De PvdA staat voor een beleid van solidariteit en mededogen 
met de kwetsbare medemens 
De Drechtraad staat aan de vooravond van een ingrijpende wijziging waarbij wij de Sense of 
urgency bij het bestuur missen. Wij dringen er bij het DSB op aan om uiterlijk oktober met 
concrete modellen te komen waarover de eigenaren kunnen beslissen.  
 
Corona en armoede 
Bezuinigen op het sociaal domein in tijden van diepe crisis getuigt van het omzien naar je 
naaste met een blinddoek om. De PvdA staat voor een beleid van solidariteit en mededogen 
met de kwetsbare medemens 
 
De huidige tijd, die ongekend is in onze hedendaagse geschiedenis, zal leiden tot een diepe 
economische crisis, waarvan we hopen dat de periode kort zal zijn maar waarbij we ons 
moeten voorbereiden op een crisis die langer duurt dan ons lief is. Deze crisis zal veel 
mensen raken waarbij vooral mensen in de flexibele schil zwaar getroffen worden. Deze 
mensen zijn extra kwetsbaar omdat zij in veel gevallen geen of nauwelijks rechten op WW 
hebben opgebouwd. Dit zal leiden tot een aanwas in de bijstand waarbij het van belang is dat 
er meer passend maatwerk moet kunnen worden geregeld. Wij begrijpen van de wethouder 
dat de commissie Halsema daar op dit moment serieus werk van maakt en zijn blijde ook wij, 
door zijn deelname aan deze commissie, daar een bijdrage aan kunnen leveren. 
Maar los van deze bijdrage zal er meer moeten gebeuren. De groep van mensen die nu de 
bijstand instroomt als gevolg van de Corona kenmerkt zich door veelal ingewikkelde 
financiële en fiscale constructies door hun flexibele werkrelaties. Hierdoor kunnen er 
financiële problemen ontstaan waardoor deze ongewild verzuipen in de Nederlandse 
bureaucratie. Dit kunnen we voorkomen door tijdig goede en deskundige hulp te bieden. 
Deze hulp kan geboden worden door allerlei maatschappelijke initiatieven, zoals 
schuldmaatjes. Van het grootste belang daarbij is dat deze vrijwilligers goed op de hoogte 
worden gehouden van de laatste financiële en fiscale ontwikkelingen,  scholing en bijscholing 
is daarbij een basisvoorwaarden. Daarnaast zullen ook zij aanlopen tegen te ingewikkelde 
problemen  die ook hun deskundigheid overstijgt. Juist voor deze zaken, bijscholing en 
ingewikkelde problemen, zijn de financiële adviseurs, die nu in dienst zijn van de regionale 
SDD van het grootste belang. Het feit dat er in het afgelopen jaar 1.300 klanten dor hen zijn 
geholpen geeft aan dat hier sprake is van een dienstverlening die voorziet in een 
nadrukkelijke behoefte. Wij dienen dan ook een motie in om dit onderdeel van de ophanden 
zijnde bezuiniging te schrappen. 
Wij twijfelen daarbij nog steeds aan nut en noodzaak van de gehele bezuiniging maar ook wij 
zullen net als onze inwoners deze bezuiniging aanvaarden. Daarbij betreuren wij het gemak 
waarmee er juist bezuinigd wordt op de aanvullende verzekering van de zorgverzekering. De 
omvang van het bedrag is substantieel terwijl het per persoon slechts een klein bedrag 
betreft. De afgelopen periode heeft echter wel duidelijk gemaakt dat bezuinigen op deze 
voorzieningen kan leiden tot hoge maatschappelijke kosten. Wij wijzen deze bezuiniging dan 
ook van de hand en steunen het voorstel van de SP om deze zorg op een andere meer 
creatieve wijze in te richten.  
Tot slot willen wij aandacht vragen voor de in de begroting herhaalde malen gemelde zorg 
van de SDD over de personele bezetting. Los van het feit dat we de komende tijd te maken 
zullen hebben met een extra beroep op de dienst, kunnen we ook objectief vaststellen dat er 
een steeds groter beroep zal worden gedaan op de WMO als gevolg van de dubbele 
vergrijzing. Wij dringen er bij het bestuur op aan deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten 



te houden en er nadrukkelijk zorg te dragen dat er geen wachtlijsten ontstaan binnen de zorg 
die mensen nodig hebben. Tijdig bijschakelen van goed personeel is daarbij van groot belang 
en wij verwachten dat de wethouder dit tijdig zal doen. Om onze controlerende taak daarbij 
gestalte te geven verwachten wij in de P&C cyclus een rapportage van wachtlijsten bij de 
verschillende onderdelen van het sociaal domein. Kan de wethouder dit toezeggen.  
 

2. Positie Drechtraad.  
De Drechtraad staat aan de vooravond van een ingrijpende wijziging waarbij wij de Sense of 
urgency bij het bestuur missen. Wij dringen er bij het DSB op aan om uiterlijk oktober met 
concrete modellen te komen waarover de eigenaren kunnen beslissen.  
 
In de afgelopen jaren zien we in toenemende mate een afbrokkeling van de rol en positie van 
de Drechtraad. Onder het leidende principe dat er teveel bestuurlijke drukte is, wordt de rol 
van de Drechtraad steeds verder beperkt. Dit terwijl wij van mening zijn dat het toch de 
gebrekkige bestuurlijke samenwerking alsmede de tijdgeest van toenemend lokalisme 
belangrijke oorzaken zijn van deze afbrokkeling.  
Wij zien dat de onderlinge solidariteit afneemt en de nieuwe zakelijkheid de overhand gaat 
krijgen. Daarbij speelt steeds sterker de gedachte dat de gebruiker betaalt. Voordeel van dit 
model is wel dat elke gemeente zelf keuzes kan gaan maken, het meervoudig lokaal bestuur.  
 
Dit proces heeft bij de Jeugdzorg al geleid tot het langzaam loslaten van de financiële 
solidariteit welke snel gevolgd zal gaan worden door ook het verlaten van inhoudelijke 
solidariteit. Immers de noodzaak voor vergaande inhoudelijke gaat ontbreken en eigen 
methodiek en beleid kan leiden tot beheersing van de lokale financiën.  
 
Wij weten niet of een dergelijk proces ook binnen de Drechtsteden gaat plaatsvinden. Wij 
weten inmiddels wel dat het proces vezels teveel tijd in beslag neemt. Het personeel 
werkzaam bij de Drechtsteden verkeert nu al drie jaar in onzekerheid wat er gaat gebeuren. 
Daarnaast nemen wij aan dat de implementatie van een nieuw model ook de nodige tijd 
kost, wij schatten in minimaal een jaar. Dat betekent dat we 2021 moeten gebruiken het 
nieuwe model te implementeren.  
 
Tot slot een woord van spijt. Wij willen niet verhelen dat wij het betreuren dat juist in deze 
regio deze unieke vorm van samenwerking verloren gaat. Het gevolg zal zijn dat er meer 
ruimte komt voor bestuurders in GR-en en minder voor politieke controle op deze vorm van 
besturen.  
Het zal ongetwijfeld een vorm van vooruitgang zijn maar niet elke vooruitgang is een 
verbetering voor de democratie.  
 
 


