1e deel drieluik (Decentralisatie/Transitie en Participatiesamenleving, Grondexploitatie
Projecten/Complexen en Financiën) over de Gemeente Bunschoten.
Decentralisatie/Transitie en Participatiesamenleving.
Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en
zorg aan langdurige zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel
nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Transitie is een structurele
verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen
op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu.
Participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid
neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de (landelijke) overheid.
M.i.v. 2015 zullen er m.b.t. decentralisatie/transitie en participatiesamenleving nogal wat extra
taken aan gemeenten worden overgeheveld. Met deze nieuwe taakstelling zal het ook op
personeel en financieel gebied de nodige consequenties geven. Aangezien tot op heden nog geen
enkele noemenswaardige informatie van het Rijk aan de gemeenten is verstrekt, zal dit nog wel
de nodige hoofdbrekens bezorgen.
T.a.v. de participatiesamenleving kan niet van iedereen verwacht worden dat hij of zij zich op dat
gebied inzet. Hierbij denk ik o.a. aan het gegeven dat in de gemeente Bunschoten het aantal
ondernemers en zelfstandigen tot één van de grootste in het land behoort. Het aantal uren dat deze
mensen in een week maken om de “kost” te verdienen, is niet te vergelijken met iemand die in
loondienst is. Van hen is dus niet altijd te verlangen dat zij in onze samenleving nu ineens gaan
participeren. Ook in een gezinssituatie van tweeverdieners met kinderen is het natuurlijk niet
altijd gemakkelijk om nog tijd vrij te maken voor mantelzorg e.d. Zo zijn er natuurlijk meerdere
situaties waarin het niet altijd eenvoudig is te participeren. Om dan toch de
participatiesamenleving te kunnen laten functioneren, zal voor dergelijke gevallen van
gemeentewege de nodige personele invulling moeten worden gegeven.
Voor deze nieuwe taakstellingen zal ook de nodige financiering ingevuld moeten worden. De
vraag hierbij is of de zgn. Algemene Uitkering van het Rijk wel voldoende zal zijn. Gelet op de
onzekerheidsfactor hierin lijkt het de Spakenburgse Vrijheidspartij verstandig om, vooruitlopend
op deze Algemene Uitkering, een financiële buffer te creëren, ten einde tegenvallers op te
vangen. Het lijkt de SVP daarom geen slecht idee de in de begroting voor 2014 – 2017 geplande
rotondes te schrappen. Inclusief de rotonde Nijkerkerweg/Zevenhuizerstraat kan hiermede een
bedrag van omstreeks € 1.500.000,00 gereserveerd worden.
De SVP heeft al eerder in de raad deze bezuinigingsvoorstellen gedaan, maar deze werden om
politieke redenen natuurlijk van tafel geveegd. Nu deze voorstellen via de werkgroep van de
kerntakendiscussie opnieuw aan de raad worden voorgelegd als voorstellen ter bezuiniging, krijgt
de raad een tweede kans om kritisch te kijken naar overbodige prestigieuze verkeersprojecten. In
de kerntakendiscussie komen overigens meer voorstellen ter bezuiniging van de SVP voor, maar
dit terzijde.
Mochten er onder de lezers van dit artikel nog meer ideeën bestaan om gelden voor de nieuwe
taakstellingen vrij te kunnen maken, dan houd de SVP zich aanbevolen om daarover in kennis
gesteld te worden, zodat dit in commissie- en raadsvergaderingen in 2014 aan de orde kan
worden gebracht.
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