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Geacht college, 

 
 
De BAR heeft in haar vergadering van 23 februari kennisgenomen van het voorstel bezuiniging 

Transformatieagenda Sociaal Domein.  In bijzijn van mevrouw Anke van Eijken en mevrouw Fanny van 

Creij hebben we het voorstel besproken. Eerder hebben we in oktober 2020 als BAR in oriënterende 

zin gesproken over bezuinigingsmogelijkheden in de transformatieagenda. Daarmee hebben wij een 

aantal antwoorden gekregen op onze vragen hierover. De BAR brengt hierbij het volgende advies uit 

over het voorstel:  

• We vinden het een helder en duidelijk geformuleerd voorstel.  

• In oktober 2020 toen we in oriënterende zin spraken over het voorstel om te bezuinigen op de 
transformatieagenda sociaal domein, hebben we uitgesproken dat bezuinigingen in het sociaal 
domein en met name op preventieve activiteiten voor ons als BAR moeilijk te verteren zijn. Het 
gemeentelijk beleid is gericht op het inzetten op preventieve activiteiten zodat juist zwaardere en 
vaak duurdere hulpverlening voorkomen kan worden.  
We hebben toen ook aangegeven dat we het belangrijk vinden dat juist de kwetsbare burger niet 
de dupe moet worden van deze bezuiniging in het sociaal domein. Ook moeten initiatieven die 
goed lopen en een groot bereik hebben niet belemmerd worden door deze bezuiniging.  

• Wij zijn in het algemeen van mening dat de voorstellen om te bezuinigen in de 
transformatieagenda 2018-2022, snel na invoering komen. Sommige projecten zijn nog niet of 
nauwelijks van de grond gekomen. Als je wilt bezuinigen, bezuinig dan op activiteiten die nog niet 
van de grond zijn gekomen of die juist moeizaam van de grond komen.  

• Daarnaast hebben we in oktober 2020 geopteerd om de bezuiniging op de transformatieagenda 
Sociaal Domein ten laste te brengen van de gemeentelijke reserve en aldus de transformatieagenda 
2018-2022 niet te belasten.  
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• Ons standpunt nu anno februari 2021 is onveranderd wat betreft bovengenoemde uitgangspunten 
en de suggestie om de bezuiniging ten laste te brengen van de gemeentelijke reserve. 

• Het voorstel zoals het nu voorligt houdt in het weghalen van onderbesteding bij verschillende 
initiatieven, acties efficiënter uit te voeren, begrote kosten die in de praktijk lager uitvallen reëler te 
begroten en de casusregie statushouders intern te beleggen bij de participatiecoaches. Ook wordt 
gesproken over een bezuiniging op de dorpsverbinders.  
We maken ons zorgen dat juist de kwetsbare inwoner door deze bezuinigingen in de knel komt.  

• We maken ons ook zorgen over het gegeven dat taken die voorheen door een externe partij, lees 
vluchtelingenwerk, werden uitgevoerd nu uitgevoerd gaan worden door de participatiecoaches. Is 
dit niet een opeenstapeling van taken, waardoor regulier werk in de knel komt?  

• Ons is niet geheel duidelijk geworden waarom op sommige activiteiten wel voorgesteld wordt om 
te bezuinigen terwijl andere activiteiten die nog in hun beginfase/ opstartfase verkeren ongemoeid 
blijven. Kunt u ons hierover verdere opheldering verschaffen?   

• We vragen uw college om de transformatieagenda, de eventuele wijzigingen erin goed te 
overwegen en in ieder geval te blijven monitoren.  

 

Ten slotte vragen wij uw college om dit advies ook voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Burgeradviesraad 

van de gemeente Heumen 

 

   
Agnes Coumans   Renate Krijnen 
Voorzitter    Secretaris 
 
 
 


