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Geachte heren Heijkoop en Paans, 
 
Op 2 juli jl. is in de Drechtraad de primaire begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden besproken. Als Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden volgen we dit met grote 
belangstelling. In deze vergadering is door de Drechtraad Amendement A2 aangenomen. Dit 
Amendement is daarna gewijzigd (2A2) en weer aangenomen, zie bijlagen.  
 
Bij het lezen van de amendementen vragen we ons af of we de strekking goed begrepen hebben. De 
taakstelling voor 2020 is 5 miljoen. Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 wordt uitgegaan van dezelfde 
begroting als die voor 2020. In feite komt dat neer op nog meer bezuinigingen.  
We verwachten dat de uitgaven in het sociale domein de komende jaren blijven stijgen. Nu besloten is 
dat de uitgaven niet verder mogen stijgen dan het bedrag dat in de begroting 2020 is vastgesteld, 
lopen de tekorten op en kunnen we niet anders concluderen dat er dus nog meer bezuinigd moet 
worden. Wij maken ons hier grote zorgen over.  
 
In ons advies ‘Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan’ van 13 augustus jl. (zie bijlagen) geven 
we aan dat ons uitgangspunt is dat iedere inwoner van de Drechtsteden die hulp/ondersteuning nodig 
heeft, dit moet krijgen. Daarnaast hebben we bij het punt ‘sturen op kosten of publieke waarden’ (p.6, 
2e alinea in de rechter kolom van de regionale visie) aangegeven dat we vinden dat in de zin ‘Hoeveel 
kan en wil een gemeente reserveren voor de uitgaven in het sociale domein?’, het woord ‘moet’ 
toegevoegd moet worden. Als het gaat over de Wmo, de jeugdzorg of Participatiewet hebben 
gemeenten een wettelijke taak en zijn resultaat plichtig. Is een burger voor een voorziening 
geïndiceerd bijvoorbeeld in het kader van de Wmo dan zullen gemeenten die voorziening moeten 
realiseren, waarbij kwaliteit voorop staat naast doelmatigheid en efficiency. Komende jaren is op alle 
genoemde terreinen een autonome groei te verwachten met als gevolg meer uitgaven. In de 
gemeentelijke begrotingen moet daarvoor ruimte gecreëerd worden.  
 
Als er in de jaren vanaf 2021 nog meer bezuinigd gaat worden, vrezen wij dat inwoners uit de 
Drechtsteden niet meer de hulp/ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 
 
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir. P. (Pieter) Struijs,  
Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 
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