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Geacht College,
Op 2 oktober ontvingen wij de voorgenomen ombuigingsmaatregelen 2021-2024
Sociaal Domein.
Deze kortingen op het sociaal domein zijn onderdeel van een gemeente-breed
bezuinigingspakket.
Wij hebben besloten om geen gedetailleerd advies per maatregel te geven, maar
u een aantal meer algemene opmerkingen mee te geven bij de invoering van dit
bezuinigingspakket.
U geeft aan wat deze bezuinigingen op korte termijn opleveren en wat de
verwachte impact hiervan is voor Edese inwoners. Echter, bezuinigingen op korte
termijn kunnen mogelijk in de toekomst tot gevolg hebben dat de kosten voor de
betreffende of andere programmaonderdelen extra stijgen. Wij missen de risico
inschatting op langer termijn.
Wij hebben alleen kennisgenomen van de voorgenomen bezuinigingen op het
sociaal domein. Wij kunnen dan ook niet beoordelen of de overige
bezuinigingsmaatregelen indirect van invloed zijn op het welzijn van Edese
burgers.
De afgelopen maanden hebben wij op uw verzoek advies uitgebracht over
meerdere beleidsvoornemens betreffende het sociaal domein. In uw reactie op
onze adviezen geeft u onder andere aan, dat u het belangrijk vindt dat burgers
bij hun ondersteuningsbehoefte kunnen rekenen op maatwerk. Juist daar waar
door deze bezuinigingen individuele burgers bovenmatig nadeel ondervinden, is
het belangrijk dat zij kunnen rekenen op een maatwerkgesprek waarbij in
gezamenlijkheid naar maatwerkvoorzieningen wordt gezocht. Houdt u er rekening
mee, dat deze maatregelen mogelijk juist leiden tot een toename van vragen om
maatwerk?
Na twee forse bezuinigingsrondes op het sociaal domein volgt nu dit derde pakket
aan maatregelen. Wij vinden het belangrijk dat getoetst wordt wat de impact
hiervan is voor Edese inwoners met een ondersteuningsbehoefte. Wat zijn de
effecten (ook financieel) zowel op korte als op langere termijn? En hoe wordt er
(financieel) bijgestuurd?
Wij willen graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.
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