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Regnr.:  (in te vullen door de raadsgriffie) 

vraag in het kader van Artikel 42 RvO voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad ingediend op 

11-10-2018 

Vragensteller: E.T.M.J. Rutting-Baars 

Onderwerp: Begroting 2019-2022                                                           

Het college van B&W wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden. Gezien de actualiteit van de 

vragen verzoek ik u de antwoorden zo spoedig mogelijk te verstrekken doch uiterlijk voor de raadsvergadering van 

25 oktober. Is dat schriftelijk niet haalbaar dan verzoek ik, conform het RvO voor de vergaderingen en overige 

werkzaamheden van de raad, om mondelinge beantwoording in de raadsvergadering van 25 oktober aanstaande.  

Dinsdag 9 oktober hebben wij als raad ambtelijke toelichting gekregen op de programmabegroting 2019 en de 
meerjarenraming 2020-2022, waarin het onderwerp “budget neutraliteit sociaal domein” uiteraard aan de orde 
kwam. 
 
Tot onze ontsteltenis werd tussen neus en lippen door de ambtenaar gewag gemaakt van het feit dat het door het 
college voorgestelde bezuinigingspakket van 1,4 miljoen euro, op het sociale domein, niet inhoudelijk behandeld 
zou worden tijdens de begrotingsraad. De inhoudelijke discussie hieromtrent zou plaats moeten vinden in 
december.Als reden daarvoor werd aangehaald dat het een dusdanig majeurproject is dat het niet tijdens de 
begrotingsraad behandeld zou kunnen worden? 
 
Dat wij dit “besluit” van het college moeten vernemen van onze ambtenaren op een voorlichtingsavond vinden wij 
geen pas hebben. Het getuigt van weinig invoelend vermogen met de raad in haar streven om op basis van politiek 
inhoudelijke argumenten tot een afweging te kunnen komen. Uw besluit, recent genomen om niet inhoudelijk te 
behandelen, is niet besturen. Het doet geen recht en kan geen recht doen aan onze rol als 
raad/volksvertegenwoordigers. Deze werkwijze is evenmin wat ons betreft te vatten onder de “bestuurlijke 
vernieuwing”, zoals wij die voorstaan! 
 
Het kan en mag niet zo zijn dat dergelijke verstrekkende bezuiniging van 1 miljoen euro op het sociale domein, 
waarmee onze burgers en instellingen direct te maken zullen krijgen, zonder inhoudelijke discussie in de raad 
genomen gaat worden. Het inhoudelijk niet mogen bespreken heeft wat ons betreft tot gevolg dat de 
besluitvorming uitsluitend genomen gaat worden op basis van kille, niet politiek uitgediscussieerde en 
beargumenteerde, cijfers. 
 
Voor ons als PvdA is het sociale domein het hart van de begroting, het raakt veel burgers, met name de zwakkeren, 
direct in hun levenssfeer, hun cultureleven, hun zijn als burgers van onze gemeente. 
Voor hen willen wij opkomen en de mogelijkheid hebben om op inhoudelijk gronden, in die raadsvergadering 
waarin het onderwerp cijfermatig aan de orde is, onze politieke argumenten te delen met onze collega raadsleden, 
namelijk de begrotingsraad van 8 november a.s.  
 
 
Wij verzoeken het college dan ook dringend om de behandeling van de voorgestelde bezuinigingen op het sociale 
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domein van 1 miljoen euro ook inhoudelijk te behandelen tijdens de begrotingsraad van 8 november a.s. 
 
Vraag 

- Is het college bereid om voor 08 november aanstaande met uitgewerkte voorstellen te komen die ook 
deugdelijk zijn gecommuniceerd met de betrokkenen, passend binnen de werkwijze van een modern 
bestuur dat bestuurlijke vernieuwing hoog in het vaandel heeft? 

- Hoe denkt het college überhaupt de communicatie hierover op te pakken met de samenleving aangezien 
ook eventuele besluitvorming in december 2018 zeer kort dag is?   

Ondertekening: 

  

  


