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De Zomernota staat dit jaar in het teken van het begrotingstekort en het sluitend maken 

van de begroting door bezuinigingen en lastenverhogingen. 

De adviesraad brengt dit advies uit omdat veel van de voorgestelde bezuinigingen 

betrekking hebben op het sociaal domein. 

 

De adviesraad heeft ten aanzien van de Zomernota twee punten van advies. Deze zijn:  

1.Beperk bezuinigingen die het sociaal domein betreffen zo veel mogelijk. 

2.Verbeter de informatie aan de inwoners van Zuidplas over de oorzaken van de tekorten 

en de keuzes die gemaakt worden om de tekorten op te heffen.  

 

1. Beperk bezuinigingen die het sociaal domein betreffen zo veel mogelijk. 

In de Zomernota worden veel onderwerpen aangedragen waarop bezuinigd kan/moet 

worden om de begroting sluitend te maken. Vele daarvan betreffen het sociaal domein. 

De adviesraad adviseert zeer terughoudend te zijn met bezuinigingen op dit terrein 

omdat bezuinigingen nu leiden tot kostenverhogingen en minder participatie in de 

toekomst. 

 

Ter illustratie: Als er nu gekort gaat worden op de jeugdzorg (o.a. CJG, 

opvoedondersteuning) en leerlingenvervoer kan er minder adequate zorg of onderwijs 

worden geboden. Dit zal leiden tot grotere problemen in de toekomst. Korten op het 

participatiebudget zal op termijn leiden tot minder inwoners die actief zijn in de 

maatschappij met alle problemen van dien.  

Het oplossen van deze problemen zal gepaard gaan met hogere kosten dan die de 

bezuinigen nu op zullen leveren. 

 

De adviesraad begrijpt dat de begroting kloppend moet worden gemaakt. Als dat tot 

lastenverzwaringen leidt, door bezuinigingen of kostenverhogingen, raadt de adviesraad 

u aan deze lastenverzwaringen niet te laten neerdalen op degenen die steun vanuit het 

sociaal domein nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de maatschappij.  

 

2. Verbeteren van de informatie aan de inwoners van Zuidplas over de oorzaken van 

de tekorten en keuzes die gemaakt worden om de tekorten op te heffen. 

In de Zomernota geeft het college aan dat de begroting van de gemeente een tekort 

heeft en dat dit tekort in de komende jaren groter wordt als er niet fors wordt 
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ingegrepen. Het college geeft echter een beperkte uitleg van (de oorzaken van) het 

tekort aan de burger. Terwijl het deze burger is die de consequenties zal ervaren van de 

bezuinigingen en de kostenverhogingen zal moeten dragen. De adviesraad meent dat het 

college meer uitleg zou kunnen en moeten geven over de tekorten, de 

bezuinigingsvoorstellen en de voorgestelde extra inkomsten uit het Herstelplan. 

Als een dergelijke duidelijke uitleg er niet komt zal dat, volgens de adviesraad, leiden tot 

onvrede en (nog) minder vertrouwen in bestuur en politiek. 

 

Ter illustratie: Als één van de factoren die de uitgaven doen toenemen wordt in de 

Zomernota de toename van het aantal inwoners genoemd. Zeer onlangs is ingestemd 

met de ontwikkeling van het vijfde dorp. De eenvoudige conclusie is dat de 8000 extra 

woningen zullen leiden tot extra inwoners in de toekomst en dus tot tekorten en dus tot 

bezuinigingen op het sociaal domein en extra lasten voor de inwoners nu. 

 

Daarnaast vindt de adviesraad dat aan alle inwoners, en met name aan de betrokkenen, 

duidelijk uitgelegd moeten worden waarom specifiek op dat onderdeel van het sociaal 

domein bezuinigd moet worden. Inwoners die begrijpen waarom bepaalde keuzes 

gemaakt (gaan) worden zullen het nog steeds niet altijd leuk vinden wat hen overkomt 

maar zullen wellicht makkelijker begrip kunnen opbrengen voor die keuzes.  

 

De adviesraad adviseert dan ook de informatie aan de inwoners over de tekorten en 

voorgestelde maatregelen te verbeteren. 

 

 

Wij verzoeken u dit advies ter kennis te brengen van de gemeenteraad voor de 

raadsvergadering van 13 juli as. 

 

De adviesraad is graag bereid het advies toe te lichten. 

 

Het advies is na schriftelijke raadpleging van de leden vastgesteld door het dagelijks 

bestuur op 2 juli 2021. 
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