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Geachte voorzitter,

Vandaag spreken we over de begroting voor 2021 voor de Drechtsteden. Dit tegen de achtergrond 
van enerzijds de wereldwijde Corona crisis, anderzijds de ingezette beweging om weer meer macht, 
verantwoordelijkheid en beleid terug te leggen bij de afzonderlijke gemeenten in de Drechtsteden, 
met zoveel mogelijk behoud van de voordelen van samenwerking over de gemeentegrenzen heen.

De begroting staat ook in het teken van de voortgaande discussie over de noodzaak, in ieder geval 
de wens, om miljoenen te bezuinigen.

Als SP geloven we dat zeker in de Europese, en al helemaal in de Nederlandse economie, 
voldoende middelen zijn om iedereen van een ruim voldoende bestaan te verzekeren. Niet alleen 
qua inkomen, maar ook qua mogelijkheden voor eenieder om naar zijn vermogen een rol te spelen 
in de maatschappij. Helaas leven we in een kapitalistische maatschappij, waarin publieke armoede 
bestaat naast onvoorstelbare private rijkdom. Waar de belangen van een kleine groep multinationals 
en machtige kapitaalbezitters belangrijker zijn dan de noden en behoefte van de rest van de 
bevolking.

Op decentraal niveau, in de gemeenten en in de regio, kunnen we dit niet direct oplossen. Wel 
kunnen we ons ook hier ervoor inzetten dat de gevolgen van kortingen en bezuinigingen zo min 
mogelijk terecht komen bij de mensen die dit het minst kunnen dragen. Daarom zijn we altijd op 
zoek naar hoe diensten zo efficiënt en doeltreffend kunnen worden verleend, zodat lasten laag 
gehouden kunnen worden en toch doelstellingen van beleid maximaal behaald.

In dit kader hebben we gekeken naar de Collectieve Ziektekostenverzekering. Het viel ons op dat 
het uitgangspunt van de basisverzekering voor de gekozen partner vrij kostbaar was, vergeleken met 
andere partijen die ook een natura polis aanbieden, dus zonder vrij keuze van arts, behandelaar of 
ziekenhuis. Sterker nog, sommig verzekeraars die een restitutiepolis aanbieden, zonder enige 
beperking in keuzevrijheid, zijn nog goedkoper.

Wij hadden een amendement voorgesteld dat beoogde de voordelen van de Collectieve 
ziektekostenverzekering meer rechtstreeks ten goede te laten komen aan de doelgroep. Wij hebben 
ons echter laten overtuigen dat wat wij voorstelden inderdaad teveel uitvoeringskosten met zich 
mee zou brengen, teveel rompslomp voor de doelgroep, en dat ook meer geld nodig zou zijn voor 
de feitelijke ziektekosten die door de mensen in de doelgroep gemaakt worden. Wij danken het DSB 
voor de zorgvuldige manier waarop een aantal zaken is uitgezocht en trekken ons amendement 
hiermee in. Wel willen we oproepen een aantal andere aspecten nog eens goed op een rijtje te 
zetten, dus daarom alsnog een motie waarin dat gevraagd wordt.

Niet overtuigd zijn wij dat de bestuurskosten niet wat minder zouden kunnen. Ondanks al het beleid 
dat terug gaat naar de afzonderlijke gemeenten, ondanks dat we heel wat minder kunnen 
vergaderen, blijven de kosten voor bestuur toenemen. Tegelijkertijd zien we grote percentages 
overhead bij ook de afzonderlijke onderdelen van de GRD, maar ons amendement concentreert zich 
voor nu op de regelrechte bestuurskosten.

Voorzitter, laten we ook op het niveau van gemeente en GRD ons best doen een zo rechtvaardig 
mogelijk beleid te voeren, en de lasten van de crisis niet te leggen bij de mensen aan de onderkant 
van de samenleving.


