De 4 colleges van de BUCH gemeenten hebben de BUCH-werkorganisatie een
bestuursopdracht gegeven om te komen tot beheersmaatregelen zodat de colleges en raden
vroegtijdig inzicht hebben in en grip gaan krijgen op de kostenontwikkelingen binnen het
Sociaal Domein.
Bij deze opdracht is er voor gekozen om eerst de zogenaamde korte termijn
beheersmaatregelen maatregelen (passend binnen de bestaande beleidskaders en direct te
kwantificeren) te ontwikkelen zodat deze met de begroting 2021 konden worden verwerkt.
Daarna zouden de zogenaamde lange termijn maatregelen (evt. benodigde aanpassing
huidige keuzes, beleidskader etc. en die lastiger te kwantificeren zijn) worden ontwikkeld ook
op basis van een diepere analyse van de cijfers 2018 t/m 2020.
Uit de presentatie van de korte termijn maatregelen kwam naar voren dat de diverse raden
liever eerder in het traject waren betrokken geweest dan nu geval was bij de korte termijn
beheersmaatregelen. Deze waren namelijk zonder inbreng vooraf reeds ontwikkelt en
verwerkt.
Om hier aan tegemoet te komen is nu het verzoek om voor de aanbieding van de lange
termijn beheersmaatregelen vooraf uw raad reeds te betrekken zodat u indien gewenst dan
al richting kunt geven aan de mogelijke lange termijn maatregelen. Hiervoor wordt dan ook
gevraagd om 25 maart 2021 met uw raad van gedachte te wisselen over zaken die u wilt
meegeven zodat u reeds aan de voorkant bent betrokken.
Na deze bijeenkomst is de planning dat e.e.a. verder wordt uitgewerkt, eind april er
besluitvorming plaatsvindt in het college waarna het college e.e.a. zal aanbieden aan uw
raad. In mei kunnen dan de presentatie/toelichting aan u plaatsvinden waarna de
behandeling/besluitvorming in uw raad kan geschieden. Op deze wijze kunnen de gemaakte
keuzes van uw raad worden meegenomen in de besluitvorming rondom de kadernota 2022
en verder.
Tijdens de avond zal worden begonnen met een korte presentatie van de concept analyse
op hoofdlijnen en de lange termijn beheersmaatregelen die de BUCH-werkorganisatie op
basis hiervan in concept heeft geformuleerd. De presentatie zal worden gehouden door de
projectleider van de Bestuursopdracht de heer L. Göttgens.

