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Geadresseerde

Uw brief van - Ons kenmerk 1063855

Uw kenmerk - Bijlage -

Datum 25 september 2020 Behandeld door B. Jansen

Onderwerp Programmabegroting 2021-2024 Team Communicatie en Bestuurssecretariaat

Geachte heer/mevrouw,

De gemeenteraad en het college willen graag uw mening vragen over een aantal plannen. Het gaat 
om de programmabegroting 2021-2024, het Transformatieplan sociaal domein en de lijst met 
bezuinigingsvoorstellen. Dit zijn nog voorstellen. Het college en de gemeenteraad hebben er nog geen 
definitieve beslissingen over genomen. We willen uw van harte uitnodigen om op deze plannen te 
reageren. 

Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen geen bijeenkomsten organiseren. In deze brief 
vindt u daarom een aantal vragen die wij u willen stellen over de plannen. U kunt per email 
(begroting2021@nijkerk.eu) reageren tot en met 7 oktober 2020. We realiseren ons dat er niet veel 
tijd is om te reageren, maar we zitten er helaas aan vast dat de gemeenteraad op 12 november een 
besluit moet nemen over de programmabegroting1. 

Nu eerst een uitleg over de plannen:
Op 12 november 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2021-2024. 
Hierin staat beschreven waar de gemeente de komende vier jaar haar geld aan uitgeeft. De komende 
jaren heeft de gemeente een stevige uitdaging om de begroting rond te krijgen. Op het gebied van 
jeugdzorg en ondersteuning krijgt de gemeente van het Rijk namelijk te weinig geld. De gemeente 
moet daarom op verschillende onderdelen ambities bijstellen of bezuinigen. Ook is het echt 
noodzakelijk om onze zorg en ondersteuning op een andere manier te organiseren. Specifiek voor het 
sociaal domein moeten we de komende jaren structureel € 2,6 miljoen euro minder gaan uitgeven.

1 Indien het voor u echt niet mogelijk is voor deze datum te reageren, neemt u dan s.v.p. even 
contact met ons op. In dat geval is in onderling overleg wellicht enkele dagen uitstel mogelijk.
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Natuurlijk moeten bezuinigingen heel zorgvuldig gebeuren, want we willen er zijn voor mensen die 
echt hulp nodig hebben. We moeten wel keuzes maken. In de Voorjaarsbrief aan de gemeenteraad 
hebben we hiervoor uitgangspunten opgeschreven:

 Een structureel sluitende programmabegroting 2021-2024, dat wil zeggen: geen tekorten;
 Geen extra verhoging van de OZB;
 Op het gebied van jeugdzorg, ondersteuning, werk en inkomen en welzijn moeten we € 2,6 

miljoen minder uitgeven.

Transformatieplan
We hebben een transformatieplan gemaakt, zoals dit jaar de bedoeling was. Hierin staat hoe we 
jeugdzorg en ondersteuning nog beter kunnen organiseren. Dit plan helpt ons ook om beslissingen te 
nemen over bezuinigingen. Hoe kunnen we er beter voor zorgen dat het geld voor jeugdhulp en 
ondersteuning terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben? 

We hebben daarvoor als eerste kritisch naar onszelf gekeken. Hoe kunnen wij mensen beter helpen? 
Hoe kunnen we beter in de gaten houden of de hulp en ondersteuning goed werkt? Hoe zorgen we er 
voor dat er geen geld wordt uitgegeven aan hulp die niet zo goed werkt? 

We kijken ook kritisch naar de aanbieders van hulp en ondersteuning. Ook van hen verwachten we 
dat ze meehelpen om minder geld uit te geven en er voor te zorgen dat het geld goed terecht komt. 

Tenslotte doen we ook een beroep op inwoners zelf. Hulp en ondersteuning van de gemeente is er 
alleen voor mensen die het echt nodig hebben. Het is niet bedoeld voor mensen die het zelf wel 
redden, alleen of bijvoorbeeld met hulp van familie.

Vragen Transformatieplan: 
1. Wat vindt u van het transformatieplan? 
2. Welke onderdelen vindt u, gezien uw eigen ervaring, het meest belangrijk om de komende 

jaren de hulp en ondersteuning goed te blijven organiseren? 
3. Hebt u aanvullingen op het plan?

Lijst besparingen en bezuinigingen
Om goed te kunnen besluiten waar we minder geld aan uitgeven, hebben we een uitgebreide lijst 
gemaakt van onderwerpen. Het zijn nadrukkelijk mogelijkheden, waarover we graag uw reactie horen. 
Het gaat om grote en kleine bedragen. Veel willen we bereiken door anders te gaan werken. Bij een 
aantal voorstellen gaan we iets nog wel doen, maar minder of anders. Soms stellen we voor een heel 
onderwerp te schrappen. Voor ons is en was daarbij belangrijk dat inwoners er zo min mogelijk van 
merken dat we minder geld uitgeven.

Vragen bezuinigingen en besparingen
1. We ontkomen niet aan bezuinigen van 2,6 miljoen in het sociaal domein. Wat adviseert u het 

college en de raad als het gaat om de keuzes die gemaakt moeten worden? Zijn er gevolgen 
die wij mogelijk niet overzien? Zo ja, kunt u dat toelichten?

2. Ziet u nog andere mogelijkheden om, met behoud van kwaliteit, geld te besparen of efficiënter 
te werken?

3. Welke bijdrage kan uw organisatie, mogelijk in samenwerking met andere partijen, aan dit 
alles leveren? 

Alle plannen kunt u lezen op de website van de gemeente Nijkerk in de vergaderkalender van de raad 
van 24 september 2020 (agenda gemeenteraad 24 september). De Voorjaarsbrief, met daarin de 
uitgangspunten voor de programmabegroting, leest u bij de raadsvergadering van 2 juli 2020.

Mocht u geen mogelijkheid zien om alle plannen door te lezen of de vragen te beantwoorden, maar 
wilt u ons wel wat meegeven? Schroom dan niet om een reactie te mailen of telefonisch contact met 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijkerk/368552c4-5ec7-4079-b766-66718bafc1e2
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ons op te nemen.

Vervolg
Voor zover u in de afgelopen weken over dit onderwerp nog niet met het college hebt
gesproken, stelt u daar alsnog prijs op? 
U kunt een afspraak maken binnen de periode 28 september tot en met 7 oktober. 
Neem hiervoor uiterlijk dinsdag 28 september contact op met het bestuurssecretariaat, via 
telefoonnummer 14 033.

U kunt tot en met 7 oktober reageren via begroting2021@nijkerk.eu. Uw reactie sturen wij door naar 
de gemeenteraad. Als u dat wilt kunt u uw reactie toelichten tijdens een commissievergadering van de 
gemeenteraad, op donderdag 5 november. Meer informatie hierover vindt u op de website van de 
gemeente (luisteren-meepraten-inspreken). Op donderdag 12 november neemt de gemeenteraad een 
besluit over de plannen.

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

mailto:begroting2021@nijkerk.eu
https://www.nijkerk.eu/luisteren-meepraten-inspreken

