
Memo
Aan : gemeenteraad
Van : college, 23 september 2020
Betreft : participatie programmabegroting en transformatie sociaal domein

In de commissievergadering van 17 september jongstleden is bij de behandeling van de 
concept programmabegroting, het Transformatieplan Sociaal Domein en het overzicht van 
de Taskforce Bezuinigingen uitgebreid stil gestaan bij het bijbehorende proces van 
participatie. In deze memo gaan wij op uw verzoek nader op dit onderwerp in.  

Opgave
We staan samen met onze partners en betrokken inwoners voor een belangrijke opgave in 
onze meerjarenbegroting en de doorontwikkeling van het sociaal domein. De transformatie is 
een meerjarig proces dat moet zorgen dat wij ons sociaal gezicht als gemeente Nijkerk 
kunnen behouden. Echte transformatie wordt pas gerealiseerd als het in een samenspel van 
partners, betrokken inwoners en gemeente plaats vindt. Dit vergt een voortdurend gesprek 
en kan ons inziens niet in een tijdbestek van enkele weken worden afgedaan. 

Als college hechten wij, in de lijn van Samen Nijkerk, grote waarde aan participatie en willen 
wij graag in gesprek met partners en betrokken inwoners. Tegelijkertijd hebben wij te maken 
met de beperkingen door de coronamaatregelen en de deadline van 12 november, wanneer 
de raad de programmabegroting 2021-2024 vastgesteld moet hebben. Daarnaast moet wij 
op verschillende onderdelen van onze begroting onze ambities bijstellen of bezuinigen. 
Specifiek voor het sociaal domein moet er een structureel bedrag van € 2,6 miljoen euro 
bezuinigd worden. Over de invulling van de bijgestelde ambities en bezuinigingen is binnen 
de gegeven kaders participatie mogelijk. Dit overziend stellen we voor een pragmatisch 
participatieproces te organiseren. 

Doelgroepen
We maken onderscheid tussen stakeholders en (betrokken) inwoners. 

1. Stakeholders; Stakeholders zijn onze partners, professionals waarmee we vaak al 
jarenlang samen werken. Stakeholders zijn vaak de officiële belangenbehartigers. Dit zijn 
de partijen die we – vanuit hun professie en rol -  zeker willen betrekken om samen tot 
een doordacht transformatieplan en realistische besparings- en bezuinigingsvoorstellen 
te komen.

2. Betrokken inwoners; Betrokken inwoners zijn de mensen die gebruik maken van hulp en 
ondersteuning of voorzieningen of anderszins betrokken of geïnteresseerd zijn.

Participatieproces 
Stakeholders:

 Stakeholders binnen het sociaal domein worden schriftelijk gevraagd te reageren op 
de stukken. Daarvoor is een brief opgesteld met uitleg en concrete vragen. Deze brief 
is op basis van de bespreking in de raadscommissie van 17 september aangepast 
(zie bijlage 1). Reageren kan in de periode 25 september – 7 oktober1. Een lijst met 
aan te schrijven stakeholders is opgenomen in bijlage 2. 

1 De Sociaal Domeinraad heeft op haar verzoek tot 14 oktober de tijd om een advies uit te brengen. Indien 
andere partijen aangeven enkele dagen meer tijd nodig te hebben dan zullen we daar welwillend mee omgaan.



 Stakeholders kunnen indien gewenst een gesprek aanvragen met het college;
 Met de volgende stakeholders zijn/worden gesprekken gepland: Sociaal Domein 

Raad, Sigma, Jeugd- en Jongerenwerk, UVV, Bibliotheek, PCOB en de huisartsen.
 Na besluitvorming op 12 november worden stakeholders betrokken bij de concrete 

uitwerking van de diverse plannen. Dit gaat in de vorm van diverse projecten, waarbij 
per project afstemming met de direct betrokken stakeholders zal worden gezocht.

 Voor stakeholders buiten het sociaal domein geldt de aanpak zoals hieronder bij het 
kopje ‘Betrokken inwoners’ beschreven. 

De opbrengst van de schriftelijke ronde en de gesprekken zal het college verwerken. Er komt 
een reactienota die aan de betrokken partijen zal worden toegezonden. De reactienota wordt 
- samen met een definitieve programmabegroting, Transformatieplan Sociaal Domein en 
aangepast overzicht Taskforce Bezuinigingen - aan de raad aangeboden ten behoeve van 
de commissievergadering en raadsvergadering van 5 en 12 november. Stakeholders worden 
actief geïnformeerd over de mogelijkheid om bij de commissie in november in te spreken.

Betrokken inwoners:
 Zijn via de gemeentepagina in de Stad Nijkerk en de gemeentelijke social media 

kanalen geïnformeerd over de voorgenomen plannen zoals die op 17 en 24 
september in uw raad worden besproken; op deze plannen is inspraak mogelijk; 

 Worden na uw besluitvorming op 24 september via de gemeentepagina in de Stad 
Nijkerk en de gemeentelijke social media op een laagdrempelige en 
publieksvriendelijke manier geïnformeerd over zowel de concept 
programmabegroting als ook de stukken over het sociaal domein; reageren is op de 
volgende manieren mogelijk:

o Reactie naar het college tot uiterlijk 7 oktober; deze input zal worden 
meegenomen in de eerder genoemde reactienota;

o Inloopspreekuur van uw raad op 1 oktober en 29 oktober;
o Bilaterale contacten met uw raad
o Inspraakmogelijkheid voor de raadscommissie van 5 november;

 Daarnaast zal er in de maand oktober wekelijks op onze website en de social media 
een filmpje worden gedeeld. In deze filmpjes zal elk van de portefeuillehouders 
ingaan op de impact van de voorstellen op zijn/haar portefeuille; dit betreft zowel de 
inhoud van de concept programmabegroting als de voorstellen met betrekking tot het 
Sociaal Domein; de filmpjes – die ook aan de lokale media zullen worden 
aangeboden – eindigen met de uitnodiging om indien gewenst ook te reageren via 
één van de eerder genoemde manieren; ook het resultaat van de participatie zal, als 
de aangepaste voorstellen eind oktober aan de raad worden aangeboden, in een 
apart filmpje worden gepresenteerd;     

 Na besluitvorming op 12 november worden direct betrokken inwoners bij de concrete 
uitwerking van de diverse plannen betrokken. Dit gaat in de vorm van diverse 
projecten, waarbij per project afstemming met de direct betrokken inwoners zal 
worden gezocht.


