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Programmabegroting 2021-2024

Geachte heer/mevrouw,

In november 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de concept-programmabegroting 2021-
2024. Met deze brief informeren wij u daarover en willen wij u de gelegenheid geven op de concept-
stukken te reageren. Dat kan tot en met 7 oktober 2020. 

Op 24 september jl. heeft de raad besloten de documenten die horen bij de besluitvorming over de 
programmabegroting vrij te geven voor consultatie. Het gaat om: het concept Transformatieplan 
sociaal domein en het conceptplan met bezuinigingen sociaal domein. Uw inbreng is belangrijk zodat 
de gemeenteraad op 12 november uw mening kan meenemen bij de besluitvorming. Vanwege de 
beperkingen door de coronacrisis en om zo veel mogelijk input te verzamelen kiezen wij voor een 
schriftelijke ronde.

Alle stukken kunt u inzien op de website van de Gemeente Nijkerk in de vergaderkalender van de raad 
van 24 september 2020 (onder Bestuur/Gemeenteraad/ Vergaderingen & 
Vergaderstukken/Raadsvergadering 24 september 2020). De Voorjaarsbrief, met daarin de 
uitgangspunten voor de programmabegroting, leest u bij de raadsvergadering van 2 juli 2020.

Verder in deze brief geven we een korte toelichting op de drie documenten en stellen de vragen die 
wij aan u hebben.

Concept programmabegroting 
Een sluitende begroting presenten is niet makkelijk in een tijd met een mondiale coronapandemie, 
wanneer we te maken hebben met oplopende kosten en de uitdaging hebben om toch te blijven 
investeren in onder andere leefbaarheid en duurzaamheid. Dit vraagt om het maken van keuzes. 
De kosten in het sociaal domein lopen steeds meer op. Inkomsten uit de algemene uitkering en 
jaarlijkse uitgaven zijn al lang niet meer in balans. De gemeente vult het daardoor ontstane 
begrotingstekort al jaren aan. Het is onmogelijk dit te blijven doen. Daarom moeten keuzes gemaakt 
worden. In de Voorjaarsbrief aan de gemeenteraad hebben we hiervoor uitgangspunten geformuleerd. 
Samengevat: 

 Een structureel sluitende programmabegroting 2021-2024
 Geen aanvullende OZB-verhoging
 Het te bezuinigen bedrag specifiek op het sociaal domein bedraagt € 2,6 miljoen structureel, 

waarvan een aanzienlijk deel op de open einde regelingen (Jeugdwet, WMO en 
Participatiewet.

De concept begroting 2021-2024 is door het maken van keuzes in balans voor wat betreft uitgaven en 
inkomsten.

In deze schriftelijke ronde hebben wij geen specifieke vragen aan u over de begroting zelf. Wilt u 
hierover uw mening geven dan kunt u vanzelfsprekend terecht bij de mogelijkheden die de 



gemeenteraad daarvoor heeft (zie daarvoor de website van de gemeente, www.nijkerk.eu, op de 
pagina van de gemeenteraad genaamd luisteren, meepraten en inspreken).

Transformatieplan sociaal domein
Het is vijf jaar geleden dat de decentralisaties in het sociaal domein zijn doorgevoerd. De gemeente 
werd verantwoordelijk voor het volledige domein jeugd en kreeg er taken bij op het gebied van Wmo 
en participatie. Ook werd de Wet Passend Onderwijs ingevoerd.
Het nieuwe stelsel voor ondersteuning is ingevoerd. We kunnen met elkaar tevreden zijn wat we 
bereikt hebben, maar dat wil niet zeggen dat er nog niet het nodige moet gebeuren. De basis staat, 
maar op diverse onderdelen is een stevige doorontwikkeling noodzakelijk. Juist in het belang van onze 
inwoners. In het Transformatieplan sociaal domein leest u waar we nu staan, welke doelen we als 
gemeente hebben en welke ontwikkelingen we willen doorvoeren. 

Vragen: 
• Wat vindt u van de insteek van het transformatieplan? 
• Welke onderdelen vindt u essentieel om in de komende jaren tot een goede transformatie te 

komen? 
• Hebt u aanvullingen op de voorgestelde insteek?

Conceptplan bezuinigingen Sociaal Domein
Helaas hebben wij te maken met de noodzaak aanzienlijk te moeten bezuinigen. Binnen het sociaal 
domein en met name bij de jeugdhulp en Wmo zijn er structurele tekorten, momenteel in totaal € 2,6 
miljoen. Als we niets doen loopt dit jaarlijks met ca € 1,5 miljoen op.
Op basis van het transformatieplan en de uitgangspunten in de Voorjaarsbrief hebben we een 
overzicht gemaakt van de besparings- en bezuinigingsmogelijkheden. Het belang van onze inwoners 
was hierin leidend: “Het doel van transformatie is het bieden van kwalitatief goede ondersteuning en 
een goede toegang tot die ondersteuning en voorliggende voorzieningen. Deze ondersteuning  is 
effectief en efficiënt. De ondersteuning wordt ingezet in samenwerking met de inwoner, zijn of haar 
omgeving, het voorliggend veld en onze zorgpartners. De ondersteuning is in principe kortdurend en 
bestendig” (Transformatieplan).

Vragen:
• Keuzes zijn nodig. Waarbij behoud van goede ondersteuning binnen de financiële kaders 

uitgangspunt is. Wat adviseert u het college en de raad als het gaat om de keuzes die 
gemaakt moeten worden? Zijn er consequenties die u wilt meegeven?

• Ziet u besparingsmogelijkheden die nog niet genoemd zijn?
• Welke bijdrage kan uw organisatie aan dit alles leveren? Ziet u bijvoorbeeld kansen om in 

meer samenwerking met andere partijen kosten te besparen?

Algemene vragen
• Voor zover u in de afgelopen weken over dit onderwerp nog niet met het college heeft 

gesproken, stelt u daar alsnog prijs op? U kunt een afspraak maken binnen de periode 28 
september tot en met 7 oktober. Hiervoor kunt u tot en met dinsdag 28 september contact 
opnemen met het bestuurssecretariaat, via telefoonnummer 14 033.

• Is er tot slot, in aanvulling op bovenstaande vragen, nog iets dat u aan college of 
gemeenteraad mee wil geven?

Vervolg
Uw reactie zien wij graag uiterlijk 7 oktober 2020. tegemoet. Wij zullen de verkregen reacties 
verzamelen en verwerken in een reactienota die wij voegen bij de definitieve stukken voor 
besluitvorming door de raad. 
Op donderdag 5 november is behandeling in de raadscommissie gepland van de concept-
begroting en het plan voor het sociaal domein. Indien gewenst is er dan gelegenheid om in te 

http://www.nijkerk.eu/


spreken. Meer informatie hierover vindt u op de website: https://www.nijkerk.eu/luisteren-
meepraten-inspreken. Op donderdag 12 november staat vervolgens de besluitvorming door 
de gemeenteraad over beide voorstellen op de agenda.

Uw reactie zien wij graag tegemoet.

Heeft u nog vragen dat kunt u contact opnemen met mevrouw Marianne Kraaijeveld 
(transformatiemanager sociaal domein), e-mail m.kraaijeveld@nijkerk.eu

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,                                        de burgemeester,

mevrouw drs. R.C.B. de Jong              de heer mr. drs. G.D. Renkema
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