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Uw brief

Ons kenmerk PRH2021-05 
Bijiage(n) Geen

onderwerp Ongevraagd advies ombuigingen
De Participatieraad heeft op 7 juni kennis genomen van uw raadsvoorstel met betrekking tot 
ombuigingen voor de periode 2022 - 2025.

De Participatieraad is, met u, bezorgd omtrent de financiële vooruitzichten.

De Participatieraad heeft daarom gemeend er goed aan te doen om een kort ongevraagd advies 
uit te brengen, betrekking hebbend op het Sociaal Domein.

1. Wij ondersteunen de voorgestelde lijn om de minima te ontzien;

2. Wij stellen voor om degenen die hulp of ondersteuning ( WMO en Jeugd ) van de gemeente 
vragen een eigen bijdrage naar rato van inkomen en vermogen te vragen, met uitzondering van 
de minima; wij weten dat voor de WMO op dit moment een abonnementstarief wordt 
gehanteerd; wij dringen er daarom op aan dat, in overleg met VNG en rijk, zo snel mogelijk te 
vervangen door ons voorstel over te nemen. Voor de vraag om hulp bij de Jeugd kunt u dit al 
invoeren.

3. Om diverse redenen is een impuls van de woningbouw gewenst en nodig; daarom adviseren 
wij hier een taskforce voor op te zetten; deze zou ervoor moeten zorgen dat vanaf 2024 (binnen 
de vastgestelde kaders) jaarlijks 2000 woningen meer worden gebouwd dan nu voorzien; dat 
levert winst op voor bewoners, maar ook voor de gemeentekas (o.a. meer OZB);

4. Wij ondersteunen uw voorstel om in de Jeugdzorg versneld door te gaan met het project 
Hestia;

5. U stelt voor om te bezuinigen op de uitgaven voor gezondheid en welzijn ( sport, bewegen, 
maatschappelijke ondersteuning ); recent heeft uw college nog een Preventie akkoord 
getekend. Deze voornemens staan daar haaks op. De corona pandemie heeft aangetoond dat 
een inactieve leefstijl leidt tot slechtere gezondheid, meer psychische en sociale problemen en 
eenzaamheid. Deze bezuiniging zal daarom voor volgende colleges leiden tot veel hogere 
kosten. Kortom wij adviseren u hiervoor een alternatieve dekking te zoeken.
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Tenslotte: wij hebben geconstateerd dat het Rijk voor 2022 een aanzienlijke impuls wil geven 
aan de dekking van de kosten van de Jeugdzorg. Aanzienlijk meer dan waar u rekening mee 
heeft gehouden. Het is ons inziens nog niet genoeg, maar een nieuwe stap in de gewenste 
richting. Wij bevelen u aan daarom op dat punt de cijfers te actualiseren.

Omdat u ons heel weinig tijd heeft gegeven om onze inbreng te leveren sturen we dit advies 
ook direct naar de leden van de gemeenteraad, via de griffie.

Met vriendelijke groeten,

G. Hille, Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer


