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6940 BA Didam

Braamt, 5 oktober 2018

Geachte heer Blom,
Met verdriet en bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van uw brief van 2 oktober jl.
Meer dan 25 jaar heeft uw fonds de meest kwetsbare mensen in onze gemeente ondersteund en hen
geholpen om weer zin en richting te kunnen geven aan hun leven. U deed dit met respect voor hun
privacy en de zorg voor de continuïteit van de door u geboden hulp. Uw inzet, ondersteuning en
respect voor de aanvragers waarderen wij enorm, daarvoor dank!
Wij kunnen ons dan ook voorstellen, dat u en uw vrijwilligers geschokt waren door de mededeling van
de wethouders Som (VVD) en Sinderdinck (Lokaal Belang Montferland), dat de ambtelijke
ondersteuning geschrapt zou worden.
Wij zijn van mening, dat de beide wethouders wat al te voortvarend te werk zijn gegaan. Het schrappen
van de ondersteuning aan uw stichting is namelijk geen voldongen feit. Het is een voorstel dat het
college van B&W zal voorleggen aan de raad bij de bespreking van de begrotingsbehandeling 2019 en
volgende jaren. Niet het college, maar de raad zal er een besluit over moeten nemen.
Als oppositie partij zijn wij ons bewust dat het teniet doen van het voorstel moeilijk zal worden. Dit
gezien de politieke samenstelling van het college en de daaraan gelieerde dragende coalitiepartijen
D66, VVD, Lokaal Belang Montferland en het CDA.
Desalniettemin zal de raad in het dualistisch bestuurssysteem haar eigen verantwoordelijkheid
moeten nemen en laten zien waarvoor zij staat.
Uw medewerking en het begrip dat u hebt voor het bezuinigingsvoorstel siert u, dat wil gezegd!
Politiek echter zijn wij van mening dat bezuinigen op het sociale domein niet noodzakelijk is en
evenmin door ons als PvdA gewenst. Die mening zullen wij naar voren brengen tijdens de
begrotingsbehandeling op 8 november a.s.
Met hartelijke groet,
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