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De armoede in onze Drechtsteden - en met name de langdurige armoede - neemt ook de 
laatste jaren nog toe, ondanks de langdurige periode van economische voorspoed. Tegelijker 
tijd groeit de ongelijkheid van inkomen en bezit. De schadelijke gevolgen hiervan voor indivi
duen en voor de samenleving zijn niet te onderschatten. Het totale gebrek aan solidariteit dat 
wordt ervaren leidt tot isolement, afkeer van en verzet tegen de maatschappij.

Bij de vele reacties op de bezuinigingsvoorstellen sprong één argument er duidelijk uit: ze 
waren niet kosteneffectief. Afgezien van de schrijnende gevolgen voor de mensen die er door 
geraakt zouden worden was het bij deze voorstellen duidelijk dat de gezochte structurele 
besparingen bij lange na niet zouden worden gehaald. Van verschillende zijden werd zelfs 
betoogd dat op termijn de kosten de beoogde besparingen zouden overtreffen.

Wij hebben zeker begrip voor de lastige financiële situatie waarin verschillende van onze 
gemeenten verkeren. Dit maakt lastige keuzes noodzakelijk. Dat dan maatregelen worden 
genomen die uitgerekend de meest kwetsbare inwoners hard raken en die bovendien niet of 
nauwelijks kosteneffectief zijn druist volgens ons in tegen verstandige politiek met mede 
dogen voor de eigen bewoners.

De opdracht van de Drechtraad aan u om de komende maanden alsnog met unanieme bezui
nigingsvoorstellen te komen binnen het Sociaal Domein lijkt ons buitengewoon lastig in te 
vullen. Voor ons Platform is het uitgangspunt dat de armsten en kwetsbaarsten in onze 
samenleving hierbij volledig worden ontzien. We gaan er nog steeds vanuit dat er in alle 
Drechtstedengemeenten een politieke meerderheid is die dit uitgangspunt deelt en dit 
middels woordvoering en stemming in de Drechtraad tot uitdrukking zal brengen. Met dit 
vertrouwen zien wij uw voorstellen en de besluiten van de Drechtraad in het nieuwe jaar 
tegemoet.

Namens het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden

Geacht bestuur,

Nadat dit najaar de ingrijpende bezuinigingsvoorstellen in het Sociaal Domein vanwege poli
tieke verdeeldheid en op grond van diverse ingebrachte argumenten niet konden worden 
omgezet in een besluit, heeft u de opdracht meegekregen van de Drechtraad om opnieuw 
met een voorstel te komen om fors op het Sociaal Domein te bezuinigen.

Namens alle organisaties die zich middels ons Platform inzetten om de armoede in de Drecht
steden tegen te gaan en de ellendige gevolgen daarvan voor onze medeburgers - waaronder 
ook veel kinderen - zoveel mogelijk te beperken breng ik u graag het volgende onder uw 
aandacht.
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