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In deze algemene beschouwingen bespreken we de jaarrekening 2018, de voorjaarsnota 2019 en de 

kadernota 2020-2022. Dank aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft. 

Een goede financiele uitgangspositie is van groot belang om geen hypotheek op de toekomst te 

nemen, om te zorgen dat we in de toekomst alle kinderen hulp kunnen bieden die dat nodig hebben 

en om een gezonde financiele positie te houden, zodat we aan onze verplichtingen kunnen voldoen. 

Het brede plan van het college om deze tekorten van ongeveer 1,7 miljoen te dekken kan het CDA 

steunen.

Voorafgaande aan een bespiegeling op de bezuinigingen vindt het CDA dat Leusden in 4 jaar tijd 

goede jeugdzorg gerealiseerd heeft waarbij in crisis de regie genomen wordt en dat de 

samenwerking met bijv de burgemeester echt een meerwaarde heeft voor het kind en gezin. Met 

deze kostenreductie dienen we te waken dat we het kind niet met het badwater weggooien. 

Daarnaast is het CDA trots dat er samenlevingsakkoorden zijn. Dat er voortvarend aan 

bouwprojecten gewerkt wordt. Dat er bloeiende bermen zijn, dat we een groene gemeente met 

ruimte zijn. 

In scenario 1 is er een kostenreductie van  420000 euro op het sociaal domein. Dit bereiken we door 

meer zicht op de cijfers en te sturen aan de voorkant. De eerste resultaten zijn daarvan zichtbaar, de 

kosten voor dyslexie lopen nu al terug. De effecten op de ambulante zorg door de GZ psycholoog 

kunnen we nog niet zien. Wij hopen op resultaat in dit najaar. Wat als dit uitblijft? Op welke manier 

gaat het college ingrijpen als de taakstelling niet lukt. 

Daarnaast roepen wij u op om in scenario 1 met hetzelfde budget meer te gaan doen. Daarvoor 

dienen we een motie in: Extra efficiencyslag jeugdzorg. 

In scenario 2 is gezocht hoe we de voorzieningen op peil kunnen houden en toch kunnen besparen. 

De afgelopen 15 jaar is er al 12 miljoen bespaard, bij de organisatie is de rek eruit. De kwaliteit van 

de organisatie vindt het CDA enorm van belang en hier gaan we niet op besparen. Wij kunnen dan 

ook instemmen met de maatregelen die er nu worden genomen. Hoewel we realiseren dat de 

inflatiecorrectie niet toepassen op gesubsidieerde instellingen ook een bezuiniging en afbouw van 

voorzieningen is. We stemmen in met de verkoop van openbaar groen en met het in kosten brengen 

van diensten. 

Als laatste wordt In scenario 3  de OZB verhoogd voor woningen en niet woningen om het resterende 

bedrag te kunnen dekken. We leggen de lasten bij de burger neer. Een maatregel die het CDA 

schoorvoetend neemt en liefst gisteren weer terugdraait. De soladiriteit van deze maatregel vinden 

we van belang en daarom dienen zowel woningen als niet-woningen bij te dragen aan deze 

maatregel. Daarnaast worden woning-eigenaren straks nogmaals belast door een mogelijke 

verhoging van de afvalstoffenheffing. 



Kortom om de zorg voor de kinderen te garanderen en niet jaarlijks de lasten daarvan bij de burgers 

neer te leggen is het van belang dat we maatregelen treffen, daarnaast is het belangrijk dat Leusden 

een gezonde financiele gemeente blijft. . 

Toelichting: 

Motie 1: Extra efficiencyslag. De volumes blijven stijgen de vraag naar jeugdzorg is in theorie maar 

ook in praktijk bijna oneindig. Is het wenselijk dat iedere vorm van lichte zorg en ondersteuning door 

de gemeente betaald wordt als het niet te betalen is? Voor het CDA is het antwoord daarop nee. We 

moeten met elkaar afspreken welke hulp wel en welke hulp niet. 

Ook in 2015 spraken we af dat er minder hulpverleners op gezinnen met multiproblematiek kampen 

werkzaam zouden zijn, daar blijkt nog niets van. Aan u de oproep om de zorg efficiënt in te richten. 

Met minder aanbieders in zee gaat ons helpen om betere afspraken te maken, maar ook grenzen te 

bieden aan de zorg die we leveren. 

Daarnaast is de werkdruk in de jeugdzorg hoog en die komt mede door de administratieve last, 

zonde een kind wordt niet beter van het invullen van formulieren. 

Deze kostenreductie vergt nog al wat en lef om deze transitie vorm te geven. Wij zijn benieuwd hoe 

het college daar tegenaan kijkt. En hoe ze tegen de oproep in de motie aankijkt?


