Budgetten onder druk. Wat nu?
De gemeente heeft te maken met flink oplopende tekorten op de maatwerkvoorzieningen. Dit vraagt
om een fundamentele herbezinning binnen het sociaal domein en het maken van pijnlijke keuzes. Dit
kan betekenen minder ambitieus zijn op het gebied van participatie en activering, minder ambitieus
zijn in welke doelgroepen we willen bedienen en hoever we daarin gaan.
Doel is om de Algemene Voorzieningen op grond van de regeling Algemene Voorzieningen 20181
duurzaam door te ontwikkelen voor onze kwetsbare inwoners en risicogroepen. De basis hiervoor is
gelegd in de Transformatieagenda Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 2018-2020.
Over welke functies hebben we het?
We hebben het vandaag over alle subsidieverleningen die we op basis van de Subsidieregeling
Algemene Voorzieningen 2018 verlenen. We onderscheiden binnen de regeling de volgende functies:
- Basisontmoetingsplekken (ca 5 mln.)2
- Arbeidsmatige dagbesteding (ca 2 mln.)
- Inwonersondersteuning (ca 6 mln.)
- Maatschappelijke opvang (ca 0,6 mln.)
- Vrijwilligersondersteuning (ca 1,4 mln.)
- Mantelzorgondersteuning (ca 0,4 mln.)
De vraag die onze bezighoudt: Wat is de juiste verhouding tussen geïndiceerde
maatwerkvoorzieningen en laagdrempelige algemene voorzieningen? Kan het aanbod van Algemene
Voorzieningen een tandje minder? Ook als we gaan bezuinigen op maatwerkvoorzieningen? Voor
welke functies formuleren we bezuinigingsscenario’s en voor welke functies juist niet?
Welke kaders hanteren we bij de bezuinigingen?
Het college heeft de afgelopen maanden diverse maatregelen uitgewerkt om de tekorten op
Jeugdhulp terug te dringen. Ook werken we daar voor de Wmo aan. Daarnaast zijn we druk bezig om
in kaart te brengen welke (onorthodoxe) maatregelen nog meer nodig zijn. Dit werken we voor de
algemene voorzieningen uit in scenario’s. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Wat we willen
voorkomen is dat we nu maatregelen nemen die op korte termijn weliswaar enig effect hebben, maar
grote negatieve gevolgen op lange termijn.
Wij denken aan een aantal kaders voor de bezuinigingsvoorstellen, die wij hieronder hebben
opgesomd. Wij staan open voor uw aandachtspunten, suggesties en aanbevelingen.
Concept kaders:
o We ontzien Vrijwilligersondersteuning en Mantelzorgondersteuning;
o We brengen bezuinigingsscenario’s inclusief risico’s en beheersmaatregelen in kaart voor de
functies:
• Basisontmoetingsplekken en;
• Inwonersondersteuning.
o Daar staat tegenover dat we langer lopende subsidieafspraken maken.
o Daar staat tegenover dat we het Right to Challenge (R2C) en inwonerinitiatieven integraal
(organisatie breed) ondersteunen met een initiatievenmakelaar. Diegene kan interne
budgetten en kennis aan elkaar verbinden, zorgdragen voor een integrale afweging en
initiatieven waar nodig borgen binnen de organisatie. Maar kan ook de verbinding leggen met
crowdfunding en externe fondsen.
o Daar staat tegenover dat we een flexibele aanvulling inrichten binnen de nieuwe
subsidieregeling, zodat we gedurende de looptijd van de subsidieregeling onder heldere
voorwaarden kunnen inspelen op een veranderende vraag.
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Dit betekent dat we het hier niet hebben over Begrotingssubsidies die we verstrekken op grond van de Algemene
Subsidieverordening.
2
Deze bedragen staan vermeld in de gepubliceerde Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd.

Bezuinigingsmaatregelen per 2021?
Het is mogelijk dat de gemeente de subsidieplafonds verlaagt in de subsidieregeling Algemene
Voorzieningen 2021. Een verlaging van de subsidieplafonds voor bijvoorbeeld de functies
Inwonersondersteuning en Basisontmoetingsplekken gaat gepaard met het maken van pijnlijke
keuzes. Vragen die wij hebben:
o Welke gevolgen heeft het verminderen van het aantal Basisontmoetingsplekken?
o Wat als de gemeente bepaalt dat in bepaalde gemeentelijke panden een
Basisontmoetingsplek moet komen?
o Kunnen we de (inwoners)ondersteuning nog meer focussen op onze primaire kwetsbare
inwoners en risicogroepen?
o Wat als we de tarieven die inwoners zelf betalen verder normaliseren? Bijvoorbeeld de kosten
van het samen eten verhogen. Of activiteiten die gericht zijn op sociale cohesie en een brede
doelgroep financieren mensen volledig zelf. Deze activiteiten kunnen eventueel wel
plaatsvinden op een Basisontmoetingsplek.
o Wat als we hoofdaannemers verantwoordelijk maken, inclusief budget?
o Wat als we nog meer inzetten op het ontwikkelen van stadsdeelplannen die de functies
Inwonersondersteuning en Basisontmoetingsplekken verbindt. Met als doel meer gezamenlijk
werken aan één opgave. Daar waar mogelijk een collectief aanbod realiseren i.p.v. individuele
inwonersondersteuning. Wat is hiervoor nodig?
Heeft u een interessant idee? Of ziet u risico’s die samenhangen met bepaalde keuzes. Vertel het ons.
Bezuinigingsmaatregelen per 2020?
Welke maatregelen zou u nemen per 2020 als u in de schoenen van de gemeente gaat staan?
Wij verkennen voor 2020 binnen de Algemene Voorzieningen de volgende maatregelen:
•
•

Bijvoorbeeld wederom de subsidieverleningen op grond van de Subsidieregeling Algemene
Voorzieningen niet indexeren;
Bijvoorbeeld de Initiatievenregeling en het Right to Challenge en de flexibele aanvulling
uitstellen of beperkt vormgeven.

Welke kansen en bedreigingen ziet u? Wij staan open voor uw aandachtspunten, suggesties en
aanbevelingen.
Proces Voorjaarsnota
Begin maart spreekt het college over bijsturingsmaatregelen die in de Politieke Markt van 11 april
2019 aan de orde zullen komen. Of en in welke mate op de Algemene Voorzieningen wordt bezuinigd
per 2020 en/of 2021 zal duidelijker worden bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2019
(besluitvorming gemeenteraad is eind juni gepland). Dan kijkt de gemeenteraad naar de samenhang
op het totaal van de gemeentelijke begroting.
Proces Algemene Voorzieningen
We zijn voornemens om halverwege 2019 een beleidsnotitie met de kaders voor de nieuwe
subsidieregeling Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd 2021 vrij te geven voor inspraak.
Kunt 12 maart niet aanwezig zijn en wilt u ons toch iets meegeven. Mail het ons:
algemenevoorzieningen@apeldoorn.nl

