
Algemene beschouwingen Drechtstedenbegroting 2021 
 
De begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 vertoont flink toenemende kosten voor het 
sociaal domein.  Deze kosten voor het sociaal domein maken een groot gedeelte uit van de 
gemeentelijke begrotingen. Gemeenten zijn dus voor een deel afhankelijk van de besluiten, ook over 
matiging van de uitgaven en bezuinigingsmaatregelen, van de Drechtraad. Teleurstellend voor ons 
was dat het Drechtstedenbestuur er niet in gelaagd is om de gehele taakstelling van 5 miljoen in te 
vullen.  
 
De lijn die gemeenten, waaronder ook het Drechtstedenbestuur, vaak voeren is om bij het Rijk aan te 
dringen op vergoeding van de werkelijke kosten die wij als gemeenten maken op het gebied van 
Jeugd, WMO en Participatiewet. De VVD onderschrijft die oproep. Maar wij willen niet alleen 
blindvaren op de bereidheid van het Rijk om de kosten adequaat te compenseren.  Wij staan zelf ook 
aan de lat als gemeenteraden en Drechtraad. Dit om te voorkomen dat de uitgaven voor het sociaal 
domein te ver oplopen en ons noodzaken andere belangrijke voorzieningen in onze gemeenten te 
beperken. Wij als VVD hechten aan goed onderwijs, sport en recreatie, goed onderhoud van de 
wegen en het openbaar groen en de bedrijventerreinen. En natuurlijk een goede verkeersafwikkeling 
van onze gemeenten en een goede doorstroming van de A15 en A16. 
Reden genoeg dus om zelf met voorstellen te komen om de kosten op bepaalde onderdelen te 
beperken om de voorzieningen betaalbaar te houden. 
 
Voorzitter, de VVD vindt de inspanningen van de Drechtsteden op het gebied van mobiliteit, 
economie en werkgelegenheid van groot belang. Zij zijn dragende factoren om onze andere 
voorzieningen op peil te houden. Hier willen wij dus niet op bezuinigen. 
 
Op een tweetal gebieden denken denken wij wel flinke bedragen te kunnen bezuinigen, zonder dat 
dit echt ingrijpend is. En we beseffen ons maar al te goed, elke maatregel doe natuurlijk pijn, welke je 
ook treft. Maar zoals gezegd: om ons voorzieningenniveau in de Drechtstedengemeenten te kunnen 
waarborgen zijn er helaas pijnlijke keuzes noodzakelijk. Als VVD stellen wij er twee voor: 
 
-verlaging gemeentelijke bijdrage collectieve ziektekostenverzekering 
-vermindering impulsbijdrage statushouders 
 
Verlaging gemeentelijke bijdrage collectieve ziektekostenverzekering 
De GRD geeft naast de wettelijke taken ook nog geld uit binnen het sociale domein, waar geen 
wettelijke verplichting tegen over staat. Dit betreft de premiebijdrage in de collectieve 
ziektekostenverzekering. De collectieve zorgverzekering welke is geregeld in artikel 2 van de 
"Beleidsregels Minimabeleid Drechtsteden" is een niet wettelijke taak. Het DSB stelt zelf al voor om 
de bijdrage in de premie te verlagen van €15,- naar € 13,50, respectievelijk van € 30,- naar € 27,50. 
 
De VVD stelt voor om deze bijdrage in de premie voor het pakket “gemeente polis compact” te 
verlagen naar €10,--; de bijdrage voor het pakket “gemeente polis compleet” te verlagen naar €10,--
en de bijdrage voor het pakket “gemeente polis compleet + € 0,--“ te verlagen naar € 25,--. Hiermee 
scherpen wij de keuze van het Drechtstedenbestuur aan. 
Dit omdat verzekerden op minimumniveau al gecompenseerd worden door de zorgtoeslag en omdat 
het geen wettelijke taak is. En wij beseffen ons terdege dat dit pijn doet. Maar wij stellen dit voor om 



de inzet op re-integratie en de inzet op werkgelegenheid op sterkte te houden waardoor mensen 
weer perspectief krijgen op werk en deelname in en aan de maatschappij. 
Wij dienen hiervoor een amendement in.  
 
Vermindering impulsbijdrage statushouders 
We zullen vanavond de discussie niet gaan voeren dat de Rijksoverheid het beleid bepaalt mbt wie er 
een status krijgt of niet. En dat de VVD voorstander is en blijft van opvang in de regio. En dat de 
kosten voor de gemeenten niet voldoende worden aangevuld.  
Wat de VVD wel wil is om de gehele taakstelling van 5 miljoen in te vullen. Dat zijn wij als Drechtraad 
verplicht naar onze gemeenten.  
De SDD heeft op eigen initiatief bepaald dat incidenteel, maar nu al structureel, per jaar €1,2 miljoen 
impuls gelden worden besteed voor begeleiding van statushouders. Wij vinden dat in deze huidige 
tijd niet meer verantwoord. Er zijn genoeg reguliere trajecten die de SDD aanbiedt om mensen aan 
het werk te krijgen.  
Ook dit is geen keuze uit luxe maar één vanuit armoede. Wij begrijpen terdege dat de inzet om onze 
inwoners, waaronder de statushouders, naar werk toe te leiden van groot belang is. Maar wij zullen 
keuzes moeten maken om de kosten in totaliteit beheersbaar te houden. Daarom stellen wij voor om 
de impulsgelden te verlagen met 9 ton waarmee de taakstelling van 5 miljoen wordt gerealiseerd en 
wij als Drechtraad onze gemeenteraden kunnen vertellen dat wij pijnlijke, maar verantwoorde 
keuzes hebben durven te maken. Wij dienen hiervoor met de lokalen partijen een amendement in. 
 
Voorzitter, samen met de CU/SGP en de lokalen dienen wij een motie in waarin wij het 
Drechtstedenbestuur vragen een beroep te doen op de rijksoverheid om voor statushouders een 
kostendekkende uitkering te verstrekken, zodat deze kosten niet ten laste komen van andere 
budgetten. 
 
De overweging hierbij is dat de BUIG gelden niet voldoende zijn om de kosten van statushouders te 
dekken en dat de grootste kosten van de opvang van statushouders dus ten laste komen van het 
budget  van de Drechtsteden en dus uiteindelijk de gemeentes. 
 
Voorzitter tot slot: Corona 
De onzekerheid is wat de Corona crisis gaat betekenen mbt inkomensondersteuning. We gaan er van 
uit dat het Rijk haar belofte nakomt en de stijging van de uitkering voldoende ondersteunt. De 
mensen die nu werkloos worden hebben voldoende capaciteiten en we gaan er van uit dat met 
begeleiding cq opleiding deze mensen weer snel aan het werk komen. Bestaanszekerheid creëer je 
volgens de VVD alleen door werk, werk en werk.  
De VVD wil benadrukken dat de resultaten van de SDD goed zijn en dat ze in staat zijn geweest om 
veel mensen met een beperking aan het werk te krijgen. We vertrouwen erop dat ze ook in de 
komende heel ingewikkelde periode goede resultaten zullen bereiken voor onze inwoners.  
 
Voorzitter, tot slot willen wij alle medewerkers van de Drechtsteden bedanken voor de 
ondersteuning van het afgelopen jaar en alvast voor de inzet voor het komende jaar! 
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