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Geachte heer Manschot,
Hartelijk dank voor de brief van de adviesraad Sociaal Domein van 16december. In deze brief geeft de
adviesraad aan op dit moment geen uitgebreid en gedetailleerd advies uit te brengen op de
voorgenomen bezuinigingen, maar zich te beperken tot een eerste en algemene reactie daarop.
De Adviesraad keurt vooralsnog de voorgenomen aanpak, zoals die bij u bekend is, af. De reden
hiervoor is gelegen in het ontbreken van een onderbouwing van de geplande besparingen. Hierdoor is
het voor de Adviesraad niet mogelijk om de gepresenteerde algemene cijfermatige opstellingen te
beoordelen op hun merites. Daarnaast spreekt u een aantal zorgen en aandachtspunten uit.
Voor de verschillende besparingsmaatregelen is een onderbouwing en uitwerking opgesteld. Deze zijn
samengevat en gebundeld. Dit document treft u als bijlage bij deze brief aan, als antwoord op uw
informatiebehoefte op dit moment. In dit document vindt u een deel van de cijfermatige onderbouwing,
en komen ook een aantal zorgen en aandachtspunten van u terug.
Daarnaast verzoek u om tussentijds geïnformeerd te worden wanneer gestelde doelen niet of
gedeeltelijk gehaald worden, om mee te kunnen denken over alternatieve wegen. Net zoals we de
gemeenteraad informeren over de voortgang van deze projecten via de bestuurlijke tussentijdse- en
eindrapportage, sturen we u ook deze rapportages toe. Op basis van deze rapportages voeren we graag
met u het gesprek.
In uw reactie aan Blaricum geeft u aan dat u graag op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen
rondom het waardenstelsel en hierover wilt meedenken en adviseren. Wij maken graag van dit aanbod
gebruik. We zullen u hierover informeren en nodigen u graag te zijner tijd uit voor een lokale bijeenkomst
die in het teken zal staan van dit waardenstelsel.
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In regionaal verband worden op dit moment aanvullende maatregelen verkend. Gelijk aan het HBEL
proces, zullen wij u informeren wanneer duidelijk is wat de aanvullende maatregelen zullen worden. In de
uitwerking van maatregelen wordt u vervolgens, waar passend, om advies gevraagd.
Vragen
Heeft u vragen over deze brief, neemt u dan contact op met Robin Blom, r.blom(~huizen.nl.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder
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