Gemeente Houten
t.a.v. College van B&W
Datum: 1 mei 2020
Betreft: Vervolgadvies Sociale Koers 2020 - 2023

Geacht College,
Op 8 april jl. hebben wij uw verzoek ontvangen om advies uit te brengen over de aangepaste versie
van de Sociale Koers 2020 – 2023, dit naar aanleiding van kritische opmerkingen die gemeenteraad
bij de behandeling van dit document heeft gemaakt.
In ons advies van 2 januari jl. zijn wij al op een groot aantal aspecten uit de Sociale Koers 2020-2023
ingegaan. Na lezing en bespreking in de Adviesraad zien wij geen aanleiding om de hoofdlijnen van
ons advies bij te stellen ook niet na de enigszins schrale reactie d.d. 30-01-2010 van uw College.
Volledigheidshalve verwijzen wij dan ook naar ons eerder advies dat dus ook onderdeel blijft
uitmaken van dit advies.
Mede naar aanleiding van de actuele aanpassingen in de nieuwste versie van de Sociale Koers 20202023 willen wij aanvullend graag de volgende opmerkingen maken:
1. Inhoudelijk:
Naar onze opvatting bent u in het aangepaste document er niet in geslaagd om de doelstellingen
afdoende te concretiseren. Aan de gebruikelijke SMART-eisen (Specifiek, Meetbaar, Acceptatie,
Resultaat en Tijdgebonden) komt u niet toe. Door duidelijke afspraken te maken over het te behalen
resultaat mist u de kans om open eindjes en vrijblijvendheid ten aanzien van de te bereiken
doelstellingen te voorkomen en dat leidt dus eerder tot verwarring dan dat het duidelijkheid schept.
Illustratief hierbij is de goedbedoelde passage over de LHBTI-gemeenschap waarin wel het belang en
de problematiek wordt benoemd, maar niet aangeeft wat u concreet gaat doen.
Waarschijnlijk heeft dit alles te maken met de totale opzet van de Sociale Koers. Enerzijds betreft het
hier een visiestuk (stip aan de horizon: Hoe sociaal wil Houten zijn en blijven en wat vinden wij daarin
belangrijk?), anderzijds worden al direct beleidsmatige voorstellen gepresenteerd die niet in alle
gevallen uitgewerkt en/of geconcretiseerd zijn. Door deze onevenwichtigheid komen, naar het
oordeel van Adviesraad, zowel de visie als de (samenhangende) beleidsvoorstellen niet tot hun recht.
Wellicht is hier een heroverweging op zijn plaats, mede gezien de huidige en toekomstige
consequenties van de coronacrisis op de Houtense samenleving (zie ook hier verder).
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2. Financiële context:
Eén van de uitgangspunten van de Sociale Koers is het gegeven van de ‘’inhoud gestuurde
kostenbeheersing’’.
In uw reactie op ons 2e advies inzake de Sociale Koers 2020-2023 benadrukt u dat het beschikbare
budget nooit bepalend is en dat u garandeert dat iedereen die dat nodig heeft passende hulp krijgt
en dat de gronden daarvoor uitsluitend inhoudelijk zullen zijn. Wij verzoeken u om dit cruciale
grondprincipe in een expliciet besluit vast te leggen en hierover nadrukkelijk te communiceren met
de inwoners van Houten.
In ons vorige en ook eerdere adviezen hebben wij gepleit dat u – samen met andere gemeenten – via
het VNG de druk op de 2e Kamer en het kabinet zou moeten opvoeren om extra gelden beschikbaar
te stellen voor het sociaal domein (o.a. WMO en Jeugd). Enig positief resultaat daarvan hebben wij
helaas niet kunnen constateren. Blijkbaar waren de financiële zakken van de minister van Financiën
toen niet zo diep!
Nu de coronacrisis zo onverbiddelijk toeslaat is de kans dat u daarin alsnog in zult slagen miniem
geworden. Ook al zegt onze minister-president dat het kabinet nu niet denkt aan een nieuwe
bezuinigingsoperaties, het neemt onze zorgen niet weg, integendeel. Het is onvermijdelijk dat de
rekening hiervoor vroeg of laat gepresenteerd gaat worden en dat de Nederlandse gemeenten – en
dus haar inwoners - de gevolgen zullen voelen. En dat hierbij de meest kwetsbaren inwoners de
grootste kans lopen daarvan de dupe te worden is naar het oordeel van de Adviesraad
onaanvaardbaar.
Wij adviseren daarom dat uw College – proactief – aan de slag gaat om een visie (kansen en
bedreigingen) te ontwikkelen die inspeelt op de consequenties van de coronacrisis op het dagelijks
leven van de inwoners van Houten en de kwetsbaren in het bijzonder. Tegelijkertijd is hierbij een
financiële visie, met uitgewerkte praktische en toepasbare scenario’s van groot belang.
Tot slot:
Vanzelfsprekend zijn wij bereid om over ons advies een nadere toelichting te geven en vervolgens
daarover met u in gesprek te gaan.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein

Marc Faber
Voorzitter ASD.
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