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    in het Sociaal Domein

Geachte dames en heren,

Zoals u bekend zal zijn neemt de Drechtraad dinsdagavond 7 juli a.s. een besluit over een 
aantal bezuinigingsvoorstellen in het sociaal domein. Deze voorstellen raken voor een aan-
zienlijk deel direct of indirect de financiële positie van burgers met lage inkomens en met 
schulden die het levensonderhoud bedreigen. Daarom, en omdat als gevolg van de corona-
crisis het aantal mensen met financiële problemen de komende tijd aanzienlijk zal groeien, 
heeft ons Platform bij de Drechtraad aangedrongen op uitstel van de besluitvorming, in ie-
der geval tot duidelijk zou zijn in welke mate het ministerie de gemeenten financieel tege-
moet zou komen. 

Het ziet er echter naar uit dat de Drechtraad dinsdag met de bezuinigingsvoorstellen zal 
instemmen. Daarom richten wij ons nu tot u als gemeenteraad. Het gaat hier immers om 
bezuinigingsmaatregelen die ook inwoners van uw gemeente treffen, waarbij bovenal de 
meest kwetsbare mensen de dupe kunnen worden.

Aan deze bezuinigingen liggen, naar wij mogen veronderstellen, vooral financiële overwe-
gingen ten grondslag. Dat de activiteiten waarop wordt bezuinigd zinvol en van belang zijn 
voor een deel van uw inwoners zal niet in twijfel zijn getrokken. Leidend idee zal zijn dat 
een aantal activiteiten lokaal op een goedkopere wijze kan worden georganiseerd, zonder 
dat er grote concessies hoeven te worden gedaan aan de kwaliteit. Daarom zal uw ge-
meente plannen hebben gemaakt voor alternatieven, of daar minstens het initiatief toe 
hebben genomen. 

Heeft uw gemeente inderdaad al een alternatief ontwikkeld voor de functie van de advi-
seurs geldzaken? Hoe gaat uw gemeente voorkomen dat inwoners vanwege de kosten af-
zien van noodzakelijk gebruik van de collectieve aanvullende verzekering en deelname aan 
individuele begeleiding en dagbesteding? 

Graag vernemen wij op welke wijze uw gemeente de hiaten invult die door de besluiten 
van 7 juli gaan ontstaan, en de burgers denkt te compenseren die door deze bezuinigen 
worden geraakt. Met deze informatie kunnen we als Platform tegen Armoede in samen-
spraak met de lokale armoedeplatforms verder vorm geven aan ons gemeenschappelijk 
streven om de armoede in de Drechtsteden terug te dringen middels een effectief armoe-
debeleid.       

Namens het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden

Riet Duykers
voorzitter
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Betreft:  bezuinigingen in het Sociaal Domein

Geachte dames en heren,

Op 7 juli heeft de Drechtraad ingestemd met een aantal bezuinigingsvoorstellen in het so-
ciaal domein. Deze bezuinigingen raken voor een aanzienlijk deel direct of indirect de fi-
nanciële positie van burgers met lage inkomens en met schulden die het levensonderhoud 
bedreigen. 

In de veronderstelling dat de afzonderlijke gemeenten er de noodzaak van zouden inzien 
de gevolgen van deze bezuinigingen voor de eigen inwoners met eigen beleid zoveel mo-
gelijk te compenseren, heeft het Platform tegen Armoede begin juli per brief naar de voor-
nemens van uw gemeente gevraagd. Waarschijnlijk vanwege het zomerreces is uw raad 
nog niet in de gelegenheid geweest om hierop te reageren. 

Citaat uit onze brief van 4 juli:

“Aan deze bezuinigingen liggen, naar wij mogen veronderstellen, vooral financiële over-
wegingen ten grondslag. Dat de activiteiten waarop wordt bezuinigd zinvol en van be-
lang zijn voor een deel van uw inwoners zal niet in twijfel zijn getrokken. Leidend idee 
zal zijn dat een aantal activiteiten lokaal op een goedkopere wijze kan worden georga-
niseerd, zonder dat er grote concessies hoeven te worden gedaan aan de kwaliteit. 
Daarom zal uw gemeente plannen hebben gemaakt voor alternatieven, of daar min-
stens het initiatief toe hebben genomen. 

Heeft uw gemeente inderdaad al een alternatief ontwikkeld voor de functie van de ad-
viseurs geldzaken? Hoe gaat uw gemeente voorkomen dat inwoners vanwege de kosten
afzien van noodzakelijk gebruik van de collectieve aanvullende verzekering en deelna-
me aan individuele begeleiding en dagbesteding?

Graag vernemen wij op welke wijze uw gemeente de hiaten invult die door de besluiten 
van 7 juli gaan ontstaan, en de burgers denkt te compenseren die door deze bezuinigen 
worden geraakt. Met deze informatie kunnen we als Platform tegen Armoede in samen-
spraak met de lokale armoedeplatforms verder vorm geven aan ons gemeenschappelijk 
streven om de armoede in de Drechtsteden terug te dringen middels een effectief ar-
moedebeleid.”       

Wij zouden het zeer op prijs stellen uw reactie binnnen 14 dagen te ontvangen.

Namens het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden

Riet Duykers
voorzitter
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