
 

 

 

Bezuinigingen 

in het sociaal domein 
 

Uitwerking van een korte enquête  
uitgezet onder lokale belangenorganisaties  

van en voor mensen met een beperking en chronische ziekte 
 

januari 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
30 januari 2021 

Door Ieder(in), belangenorganisatie  
voor mensen met een beperking en chronische ziekte 

  



2  Bezuinigingen in het sociaal domein – korte enquête – januari 2021  

 

 

Overzicht 
 

1 Aanleiding    3 

 
2 Verantwoording en startvraag 3 

  
3 Wmo     4 

 
4 Jeugdwet     6 

 
5 Participatiewet    6 

 
6 Overige bezuinigingen  7 

 
7 Inspraak     8 

 
8 Gemeenten    9 

 

9 Slotopmerkingen   10 
 

10 Conclusie    12 
  



3  Bezuinigingen in het sociaal domein – korte enquête – januari 2021  

 

 

1) Aanleiding 
 

Verschillende lidorganisaties die zich richten op lokale belangenbehartiging trokken in het najaar 

van 2020 bij Ieder(in) aan de bel vanwege – soms ingrijpende - bezuinigingen op het sociaal 

domein in hun gemeente. Ook kwamen er bij Ieder(in) individuele signalen binnen over 

gemeentelijke bezuinigingen en de gevolgen hiervan. In dezelfde periode verschenen steeds meer 

nieuwsberichten over de tekorten in gemeenten op het sociaal domein.  

 

Bezuinigingen op maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatievoorzieningen raken 

mensen met een beperking of chronische ziekte direct en belemmeren hen in hun deelname aan de 

samenleving. Reden voor Ieder(in) om korte vragenlijst uit te zetten naar haar lidorganisaties die 

het meest zicht hebben op deze gemeentelijke bezuinigingen. 

 

2) Verantwoording en startvraag 
 

Deze mini-enquête over de bezuinigingen in het sociaal domein is nadrukkelijk bedoeld als peiling 

en niet als uitgebreid en representatief onderzoek. De enquête, die openstond van 5 tot en met 26 

januari 2021, is uitgezet onder lokale belangenorganisaties van mensen met een beperking en 

chronische ziekte, die lid zijn van Ieder(in). Er hebben 41 personen aan deelgenomen. 

 

Als eerste is gevraagd of de gemeente van de respondent bezuinigt op het sociaal domein. 

Ongeveer vier op de vijf respondenten (78%)  beantwoordt deze vraag bevestigend. Eén op de vijf 

geeft aan dat er geen bezuinigingen op het sociaal domein plaatsvinden in zijn of haar gemeente. 

 

Tabel 2.1: 

Gaat jouw gemeente in 2021 bezuinigen op het sociaal domein? (N=41)  Aantal % 

Ja 32 78 

Nee 9 22 

 

Deze mensen hebben hierop een aantal vragen gekregen over bezuinigingen op respectievelijk 

maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatievoorzieningen. Daar gaan we in deze 

uitwerking verder op in. Daarnaast is de correspondenten gevraagd of zij voldoende inspraak 

hebben bij gemeentelijke besluiten. Ook dat volgt later in deze uitwerking. 
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3) Wmo 
 

Van alle respondenten die de vraag ‘bezuinigd jouw gemeente op Wmo-voorzienigen’ hebben 

beantwoord (N=30) geeft 80%, oftewel 24 personen, aan dat hun gemeente bezuinigt op de Wmo. 

Er geeft 10% (3 personen) aan dat er niet wordt bezuinigd op de Wmo. 10% geeft aan dit niet te 

weten. 

 

Tabel 3.1: 

Bezuinigt jouw gemeente op Wmo-voorzieningen? (N=30) Aantal % 

Ja 24 80% 

Nee 3 10% 

Weet ik niet 3 10% 

 

Er zijn grote verschillen op welke Wmo-voorzieningen gemeenten bezuinigen. Deze vraag is 

beantwoord door 21 personen. Met stip op nummer één staat hulp bij het huishouden: 15 

respondenten (71%) noemen dit. Op de tweede plaats staan hulpmiddelen. 11 respondenten 

(52%) zeggen dat hun gemeente hierop kort. Op de derde plaats staat het aanvullend openbaar 

vervoer. Dit wordt door 8 respondenten (38%) aangegeven. Begeleiding en woningaanpassingen 

staan op een gedeelde vierde plaats (7 respondenten, 33%). 

 

Tabel 3.2: 

Op welke Wmo-voorzieningen bezuinigt jouw gemeente? (N=21) Aantal % 

Hulp bij het huishouden 15 71% 

Hulpmiddelen 11 52% 

Aanvullend openbaar vervoer (AOV, doelgroepenvervoer) 8 38% 

Begeleiding 7 33% 

Woningaanpassingen 7 33% 

Dagbesteding 6 29% 

Anders, namelijk...* 4 19% 

 

*Bij het antwoord ‘Anders, namelijk…’ noemen respondenten: 

• Men heeft door de regio een aantal maatregelen laten voorstellen en per gemeente wordt 

nu gekeken wat er ingevoerd gaat worden. Zeker lijkt minder HH (d.w.z. strengere eisen 

toegang), idem voor begeleiding en dagbesteding (meer inzetten op algemene voorziening 

in de wijk). Doelgroepenvervoer lijkt de dans te ontspringen, maar hogere eigen bijdrage is 

mogelijk. 

• Verhoging eigen bijdrage en stopzetten forfaitaire vergoeding chronisch zieken en 

gehandicapten. Scootmobielen worden een algemene voorziening  

• Hulp in de huishouding is nog een discussie punt. Heeft met de bijdrage vanuit Den Haag te 

maken. 

• PGB 
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De manier waarop gemeenten bezuinigen lijkt verschillend te zijn. Om met de hulp in het 

huishouden te beginnen: 15 personen (71%) melden dat de gemeente het aantal uren vermindert. 

4 personen (19%) rapporteren dat hun gemeente een budgetplafond instelt. Hetzelfde aantal geeft 

aan dat de gemeente de wachttijden laat oplopen.  

Verder geven 9 personen (bijna 43%) aan dat hun gemeente het aantal uren begeleiding 

vermindert. Hetzelfde percentage noemt het ontmoedigen van het persoonsgebonden budget. Ook 

bezuinigen gemeenten op de regelingen voor inwoners met een minimuminkomen, die daardoor 

minder of geen eigen bijdrage hoeven betalen. Dit wordt door vijf personen vermeld. Dit is wel een 

ietwat vertekend beeld, omdat drie van hen uit één en dezelfde gemeente komen.  

 

Tabel 3.3: 

Hoe bezuinigt jouw gemeente op de Wmo? (N=21) Aantal % 

Vermindering aantal uren voor hulp bij huishouden 15 71% 

Vermindering aantal uren voor begeleiding 9 43% 

Ontmoedigen Persoonsgebonden budget 9 43% 

Afschaffen regeling eigen bijdragen voor inwoners met minimuminkomen 5 24% 

Budgetplafond voor hulp bij huishouden 4 19% 

Laten oplopen wachttijden voor hulp bij huishouden 4 19% 

Verhogen ritprijs AOV 4 19% 

Aanmoedigen Persoonsgebonden budget 4 19% 

Anders, namelijk...* 7 33% 

 

*Bij het antwoord ‘Anders, namelijk…’ geven respondenten aan: 

• Mogelijke maatregelen HH: Versoberen levering en aanscherpen toegangscriteria, 

normenkader HHM toepassen, algemene voorziening thuisondersteuning. 

• Voor Begeleiding en Dagbesteding: Eenvoudige zorg bij complexe situaties (pilot), Toegang 

aanscherpen, algemene voorziening, sturen op arbeid ipv zorg. 

• Wmo-vervoer: verhogen EB. Dit moet allemaal nog besloten worden. Er zijn ook 

maatregelen niet opgenomen: budgetplafonds bijv. 

• Alleen het hoogst noodzakelijke aan  hulpmiddelen vergoeden, zonder maatwerk.   

• WMO vervoer tarieven verhoogd en max aantal kilometers verlaagd 

• Strengere beleidsregels voor toegang vervoer, uren hulp bij huishouden, toekenning 

woonaanpassingen. 

• Men gaat de mogelijkheden die de VNG de gemeenten aanreikt in bijgaande brief 

onderzoeken. 

• Ik zou graag jullie mening over deze gang van zaken horen want nu wordt de burger als 

proefkonijn gebruikt om te kijken hoever men kan gaan via de rechter. Dit lijkt mij ver 

buiten het wettelijke boekje!!! 
• Hulp in de huishouding wordt nog een discussie. 

• Er is niet echt sprake van ontmoedigen, zoals men zelf zegt. Er komt wel een andere 

manier van omgaan met het pgb die me nu nog niet bekend is. 
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4) Jeugdhulp 
 

De vraag of de gemeente kort op jeugdhulp is beantwoord door 26 respondenten. Van hen zeggen 

12 personen (46%) dat dit het geval is, terwijl drie (12%) hierop het antwoord ‘nee’ geven. 11 

respondenten weten niet of hun gemeente bezuinigt op jeugdhulp. 

 

Tabel 4.1: 

Bezuinigt jouw gemeente op jeugdhulp? (N=26) Aantal % 

Ja 12 46% 

Weet ik niet 11 42% 

Nee 3 12% 

 

Een deel van de respondenten – 12 van de 26 – heeft aangegeven hoe de gemeente bezuinigt op 

jeugdhulp. Het merendeel, 9 personen (75%) meldt dat de gemeente langer verwijst naar de inzet 

van eigen kracht. 7 respondenten (58%) rapporteren dat de gemeente minder 

maatwerkvoorzieningen toekent. En 4 personen (33%) geven aan dat hun gemeente de definitie 

van eigen kracht oprekt en evenveel respondenten melden dat het Pgb wordt ontmoedigd. 

  

Tabel 4.2: 

Hoe bezuinigt jouw gemeente op jeugdhulp? (N=12) Aantal % 

Langer verwijzen naar eigen kracht 9 75% 

Door minder maatwerkvoorzieningen toe te wijzen 7 58% 

Door de definitie gebruikelijke zorg op te rekken 4 33% 

Door het ontmoedigen van het persoonsgebonden budget (pgb) 4 33% 

Mondjesmaat of te laat inzetten van respijtzorg 2 17% 

Anders, namelijk...* 3 25% 

 

Bij ‘Anders, namelijk…’ antwoorden respondenten: 

• De verordening is aangepast, moeilijker om ondersteuning in te zetten 

• Een gedragsdeskundige moet voorkomen dat er minder vaak naar 2de lijns zorg wordt 

doorverwezen 

• Korten op de financiering van de Jeugdvoorziening 

 

 

5) Participatiewet 
 

Op de vraag of hun gemeente bezuinigt op de Participatiewet hebben 26 respondenten antwoord 

gegeven. De helft van hen – 13 personen - antwoordt deze vraag bevestigend. Eén persoon meldt 

dat de gemeente niet kort op participatievoorzieningen en 12 respondenten (46%) weten dit niet. 

 

Tabel 5.1: 

Bezuinigt jouw gemeente op de Participatiewet? (N=26) Aantal % 

Ja 13 50% 

Weet ik niet 12 46% 

Nee 1 4% 
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Van de 26 respondenten gaan er 12 in op de vraag waarop de gemeente precies bezuinigt. Het 

meest worden genoemd meer of strengere eisen om in aanmerking te komen voor 

participatievoorzieningen en de bijzondere bijstand (beide door 7 personen, 58%). Verder noemen 

6 respondenten (50%) dat de gemeente bezuinigt op re-integratievoorzieningen. 5 personen 

(42%) noemen dat beschutte werkplekken niet worden gerealiseerd en 3 personen stellen dat de 

gemeente minder werkplaatsaanpassingen of vervoersvoorzieningen toekent.  

 

Tabel 5.2: 

Hoe bezuinigt jouw gemeente op de Participatiewet? (N=12) Aantal % 

Meer of strengere eisen om in aanmerking te komen voor 

participatievoorzieningen 
7 58% 

Bezuinigingen op bijzondere bijstand 7 58% 

Minder budget voor re-integratievoorzieningen (zoals scholingstrajecten, job 
coaching, proefplaatsingen) 

6 50% 

Beschut werkplekken worden niet gerealiseerd 5 42% 

Minder toekenning werkplaatsaanpassing of vervoersvoorziening 3 25% 

Anders, namelijk...* 2 17% 

 

Twee respondenten geven een antwoord bij ‘Anders, namelijk…’: 

• Er wordt geen aandacht aan gegeven 

• Passief in veel opzichten. Wethouder met initiatief.  

 

6) Overige bezuinigingen 
 

De vraag naar overige bezuinigingen in het sociaal domein is door 34 personen ingevuld. Van hen 

melden acht respondenten (23%) dat er nog andere bezuinigingen zijn, vier personen (bijna 12%) 

zeggen dat dit niet het geval is, terwijl 22 personen (bijna 65%) hiervan niet op de hoogte is. 

 

De open vraag naar de aard van de overige bezuinigingen levert een divers beeld op. Twee 

respondenten hebben geantwoord dat er op hulpmiddelen wordt gekort, een onderwerp dat valt 

onder de Wmo. Anderen verwijzen naar subsidies, buurthuizen, studietoelage en personeelsbeleid. 

 

Tabel 6.1: 

Zijn er andere zaken in het sociaal domein waarop jouw gemeente bezuinigt? (N=34) Aantal % 

Weet ik niet 22 65% 

Ja, namelijk...* 8 24% 

Nee 4 12% 

 

*Antwoorden op de open vraag ‘Ja, namelijk…’:  

• Subsidies (2 keer genoemd) 

• Individuele voorzieningen/scootmobiel 

• Scootmobielen wordt een algemene voorziening en wordt niet meer verstrekt uit de Wmo 

• Algemene buurthuizen voor ontmoeting e.d. worden verkocht. Geen goed toegankelijke en 

betaalbare plaats meer voor ontmoeting, vergadering of het organiseren van 

bijeenkomsten 

• Er ligt nu veel onder de aandacht. Het is niet exact bekend wat er allemaal gaat gebeuren 

Ambtelijk wordt er nu aan gewerkt en ik hoop dat alles wordt voorgelegd aan ons platform 
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• Personeelsbeleid 

• De studietoelage die per 1-1-2021 gelijk getrokken zou worden in iedere gemeente, 

houden ze vast tot breed offensief, dus nog steeds €35.= Per maand 

 

7) Inspraak 
 

Hoe zit het met de inspraak door lokale belangenbehartigers? Is er voldoende ruimte om mee te 

praten over het beleid op het sociaal domein? Van de 33 personen die deze vraag hebben ingevuld, 

melden 17 respondenten (ruim 51%) dat dit niet het geval is en 16 personen (ruim 48%) dat dit 

wel het geval is. 

 

Tabel 7.1: 

Ervaar je als lokale belangenbehartiger voldoende ruimte om mee te praten  
over beleid op het sociaal domein? (N=33) 

Aantal % 

Ja 16 48% 

Nee 17 52% 

 

De respondenten die aangeven dat er voldoende inspraak mogelijk is (N=16) melden dat zij 

participeren in overleggen en bijeenkomsten van de gemeente en dat ze goed worden 

geïnformeerd en actief betrokken. Een aantal personen plaatst echter een kanttekening: er wordt 

weinig gedaan met hun voorstellen, bijvoorbeeld door de financiële situatie in de gemeente. 

 

Degenen die aangeven dat ze onvoldoende inspraak hebben, antwoorden dat er geen of te weinig 

overleg plaatsvindt of dat de gemeente de belangenbehartiger te laat in het proces betrekt of hun 

adviezen niet opvolgt. Anderen noemen dat de gemeente bezuinigt op de lokale 

belangenorganisatie, dat zij niet vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad of deze is opgeheven en 

dat besluiten op regionaal niveau worden genomen. 

 

Open antwoorden voldoende ruimte voor inspraak op beleid in het sociaal domein (N=16) 

• We participeren in veel (bestuurlijke) overleggen, worden veel gevraagd voor advies 

• Door deel te nemen aan belegde bijeenkomsten door de gemeente 

• Goed direct contact met beleidsmedewerker  

• Ik ben lid van de adviesraad voor het Sociaal Domein 

• Er is een nieuwe Wmo Leidraad ontwikkeld voor casemanagers.  

• We worden steeds geraadpleegd. 

• De werkgroep Toegankelijk Groningen is uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner van 

de gemeente Groningen 

• we krijgen wel de ruimte om mee te praten maar er wordt niets of te weinig met onze 

voorstellen gedaan, of te weinig concrete informatie gegeven 

• Regelmatig overleg plus inzage in vraagstukken 

• Op alle thema’s zijn we aanwezig samen met de andere partners 

• Er is wel een participatie orgaan maar de financiële situatie is zo slecht ( we staan onder 

verscherpt toezicht van de Provincie) dat alle argumenten van tafel worden geveegd. Zelfs 

het argument van gelijkwaardigheid (VN-verdrag) komt in het geding... Je vind geen 

gemotiveerde mensen meer die zich hier nog voor willen inzetten. Tamelijk hopeloos dus... 

• We kunnen ons verhaal kwijt bij de leidinggevende en deze neemt het mee in het overleg 

met gemeente. 



9  Bezuinigingen in het sociaal domein – korte enquête – januari 2021  

 

 

• Als raadslid heb je de mogelijkheid om voortdurend de problemen van de inwoners te 

verdedigen. 

• De adviesraad wordt actief betrokken 

 

Open antwoorden onvoldoende ruimte voor inspraak op beleid in het sociaal domein (N=21) 

• Niet onvoldoende, maar het zou wel wat meer mogen zijn 

• Omdat er geen overleg meer plaats vindt 

• Veel zaken worden regionaal voorbereid en ondanks toezeggingen daarover worden de 

betrokken, lokale adviesraden regelmatig 'vergeten'. 

• Wmo raad is adviseur college; we worden wel (indirect) door wmo raad of gemeente 

betrokken, maar adviezen worden niet persé opgevolgd, of het is meer lobbyen dan inzet 

ervaringsdeskundigheid. 

• De Adviesraad Sociaal Domein behartigt deze belangen, doch we zijn hierin niet 

vertegenwoordigd. 

• Zit al anderhalf jaar op gesprek te wachten 

• Er is een nieuwe Wmo Leidraad ontwikkeld voor casemanagers. Deze Leidraad is eerst 

opgesteld, pas daarna mag je er wat van vinden. Meepraten heeft pas zin als je dat mag 

doen vóórdat iets opgesteld is.  

• Wij worden als platform ook (weg) bezuinigd 

• Er was een Asd raad maar die heeft zich zelf opgeheven. En nu kijkt de gemeente naar hoe 

ze dat gat kunnen invullen. 

• Door de corona zijn de inspraakmogelijkheden zeer beperkt. Het is voor de gemeente nu 

niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. 

• Beleid wordt vastgesteld en daar moet ik het mee doen. 

• De gemeente wenst niet mee te werken aan Inclusief beleid en Agenda, zij zegt dat zij 

weet dat dit bestaat maar zij zegt er geen boodschap aan heeft. 

• Omdat men niet van constructieve kritische bijdrage houd  

• Het is voornamelijk een taak van de Adviesraad WMO-Jeugdhulp en cliëntenraad 

Participatie wet om mee te praten en te adviseren. Zij worden actief geïnformeerd en 

benaderd. Het is vooral een kwestie van goed opletten wat er wordt gepubliceerd. Wel 

hebben we een zetel in de cliëntenraad PW maar niet in die van de WMO-adviesraad.  

• Achteraf info 

• De gemeente prevaleert de bezuinigingsopdracht, voor het belang van goede zorg aan 

kwetsbare burgers. En schiet daarmee nog meer in de reflex van beheersing en 

bureaucratisering 

• Als je aanbied om mee te praten/mee te denken, wordt er niet op in gegaan 

 

8) Gemeenten 
 

Van de 41 respondenten hebben 29 ingevuld in welke gemeente ze wonen. De peiling beslaat 24 

verschillende gemeenten. Voor 4 gemeenten heeft meer dan één persoon de enquête ingevuld. 

Sommige provincies zijn beter vertegenwoordigd in de enquête dan andere. De meeste 

respondenten die de gemeente waar zij wonen hebben ingevuld, wonen in Noord-Brabant (7 

gemeenten), gevolgd door Limburg en Noord-Holland (met beide 3 gemeenten). Uit de provincies 

Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Zuid-Holland zijn elk 2 gemeenten vertegenwoordigd 

en uit de provincie Groningen 1. Er waren geen respondenten uit de provincies Utrecht, Friesland 

en Zeeland. 
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Grote gemeenten met een inwonertal van meer dan 100.000 zijn oververtegenwoordigd: 14 

gemeenten. De overige respondenten komen uit 6 middelgrote gemeenten (30.000-100.000 

inwoners) en 4 kleine gemeenten (<30.000 inwoners). 

 

Tabel 8.1: 

In welke gemeente woon je? (N=29) Aantal 

Maastricht 3 

Eersel 2 

Gilze Rijen 2 

Tilburg 2 

’s-Hertogenbosch 1 

Alkmaar 1 

Amsterdam 1 

Arnhem 1 

Breda 1 

Den Haag  1 

Emmen 1 

Groningen 1 

Hilversum 1 

Hoogeveen 1 

Lelystad 1 

Noordoostpolder 1 

Raalte 1 

Simpelveld 1 

Twenterand 1 

Valkenswaard 1 

Venlo 1 

Waalwijk 1 

Westervoort 1 

Westland 1 

 

9) Slotopmerkingen 
 

Als laatste hadden de deelnemers de mogelijkheid een slotopmerking toe te voegen. Twintig van 

hen hebben daarvan gebruik gemaakt, van wie negen personen geen aanvullingen hebben. De 

antwoorden van de overige elf respondenten zijn divers, variërend van problemen met 

coronamaatregelen tot een noodkreet over waar dit heen moet. De meesten onder hen benoemen 

echter een probleem waar zij als lokale belangenbehartiger mee worstelen. Om er een aantal te 

noemen: een wethouder die bezuinigingen op eigen initiatief doorvoert, de vraag hoe maatregelen 

te toetsen aan het VN-Verdrag, de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene 

voorzieningen, en het betrekken en ondersteunen van lokale belangenbehartigers en 

ervaringsdeskundigen. 
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Alle extra opmerkingen (N=20): 

• Ben slechthorend, en dat valt niet mee om dan contact met iemand anders te hebben. 

Gewend om naar iemands mond te kijken. Dus vaak niet te verstaan, omdat aangesproken 

persoon mondkapje  niet wil afdoen of op 1,5 meter lukt ook niet  

• Mijn gemeente heeft advies gevraagd over de notitie van de regio, waarin maatregelen 

worden genoemd en doorgerekend.  

• Ergens zag ik staan: voor deze maatregel geen ambtelijk en bestuurlijk draagvlak, maar 

helaas hebben wij een wethouder die op het laatste moment op eigen houtje 

bezuinigingsmaatregelen lijkt in te voegen in de plannen.   

• Ipv bezuinigen streeft Alkmaar naar beheersmaatregelen. Dwz er wordt strenger gekeken 

naar de toegang tot en de toewijzing van om efficiënter en doelmatiger met het 

beschikbare budget om te gaan  

• De toegang tot de regiotaxi met korting wordt steeds meer ingeperkt. Of gebruik wordt 

duurder gemaakt: spitstarieven, abonnementsgeld.  

• Hoe kun je deze maatregelen succesvol toetsen aan het VN-verdrag Handicap? Wat is 

gelijkwaardig vervoer? Het aanhalen van artikel 20 helpt niet, want 

gemeente/vervoersorganisatie interpreteert dit op eigen wijze.  

• Is het in meer gemeentes zo dat de term maatwerk en kijken en handelen naar dat wat de 

aanvrager nodig heeft aan de kant geschoven is? Zie § 3. MaatwerkvoorzieningenWmo 

2015. Dat kost de gemeente namelijk te veel geld wordt gezegd. Bij voorkeur wordt een 

algemene voorziening toegekend of een voorziening die de gemeente zelf heeft uitgezocht. 

Dat is aanbodgericht ipv vraaggericht.  

• Ik ben er van overtuigd dat het direct toekennen van de benodigde voorzieningen of hulp 

(=maatwerk) uiteindelijk goedkoper is dan eerst de aanvraag niet toekennen - bezwaar 

indienen - dossier opnieuw oppakken - bezwaar onderzoeken, enz. 

• Rijk moet meer geld beschikbaar stellen. Het liefst de WMO afschaffen en terug naar het 

rijk 

• De bezuiniging die wij merken gaat veel meer over het niet meegaan in de indexering, de 

CAO voor de sector sluit niet aan bij de 2% verhoging die de gemeente geeft 

• Help de lokale belangenorganisaties om tegenstand te bieden tegen de absurde voorstellen 

van de VNG en geef ons instrumenten om hier lokaal tegen te kunnen vechten! 

• Help!!! waar moet dit heen? 

• er zou veel meer aandacht moeten komen binnen de gemeente voor ervaringsdeskundigen 

en andere belangenbehartigers dan alleen een officieel geïnstalleerde advies/cliëntenraad.  

• wijkteamprofessionals komen nog meer in de rol en positie, om "nee" te verkopen aan 

hulpvragers, ipv aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeftes die mensen hebben. Daarbij 

komt dat niet alleen in het toekennen van hulp, maar ook in duur en doorlooptijd, er steeds 

minder ruimte is voor professionals, om het goede gesprek te voeren 
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10) Conclusies 
 

De enquête is door een beperkt aantal mensen ingevuld en op grond hiervan alleen kunnen geen 

harde conclusies worden getrokken. Een kleine 80% van de respondenten geeft aan dat hun 

gemeente bezuinigt op het sociaal domein. Hoewel niet representatief, geeft dit percentage wel aan 

dat in veel gemeenten bezuinigingsplannen klaarliggen of al uitgevoerd worden. Hieronder volgen 

de belangrijkste uitkomsten. 

Bezuinigingen Wmo 

Op de vraag of de gemeente bezuinigt op de Wmo, geven 24 respondenten (80%) aan dat dit in 

hun gemeente gebeurt. 3 Respondenten (10%) zeggen dat hun gemeente niet bezuinigt op de 

Wmo. Nog eens 3 respondenten weten dit niet. 

 

Van de bezuinigingen in de Wmo springen die op de hulp bij het huishouden eruit. Dit wordt door 

15 (71%) van de respondenten genoemd bij deze vraag. Daarbij is veelal sprake van het 

verminderen van het aantal uren hulp (eveneens 71%). Maar er zijn ook gemeenten die een 

budgetplafond instellen of wachtlijsten laten oplopen. Dit wordt beide 4 keer genoemd (19%).  

Op een goede tweede plaats staan bezuinigingen op hulpmiddelen, dat wordt 11 (52%) genoemd. 

Als derde worden 8 keer bezuinigingen op het aanvullend openbaar vervoer genoemd (38%). 

Bezuinigingen op woningaanpassingen en begeleiding komen beide 7 keer naar voren (33%).  

 

Bij de aard van de bezuinigingen valt verder op dat gemeenten het persoonsgebonden budget 

ontmoedigen. Dat geldt zowel voor maatschappelijke ondersteuning (43%) als voor jeugdhulp 

(33%).  

Bezuinigingen Jeugdhulp 

Volgens 12 respondenten (46%) kort hun gemeente op jeugdhulp, 3 respondenten (12%) geven 

aan van niet. En 11 respondenten (42%) weten dit niet. Respondenten geven bij dit onderwerp 

verder verschillende manieren aan waarop wordt gekort op jeugdhulp. Het meest genoemd 

worden: langer verwijzen naar eigen kracht, 9 keer (75%); minder toekennen van 

maatwerkvoorzieningen, 7 keer(58%); en oprekken van het begrip gebruikelijke zorg, 4 keer 

(33%). In alle gevallen komt het erop neer dat ouders minder een beroep kunnen doen op 

ondersteuning.  

Bezuinigingen Participatiewet 

Meer dan de helft van de respondenten bij deze vraag geeft aan dat hun gemeente bezuinigt op 

participatievoorzieningen. Zij zeggen dat er strengere eisen worden gesteld om in aanmerking te 

komen voor participatievoorzieningen en dat er wordt bezuinigd op de bijzondere bijstand, beide 7 

keer (58%). Ook is er volgens 6 personen minder budget voor re-integratievoorzieningen (50%) en 

volgens 5 personen voor sociale werkplaatsen (42%).  

Overige bezuinigingen  

Respondenten is gevraagd of zij nog andere bezuinigingen zien in hun sociaal domein. Zij verwijzen 

hierbij naar subsidies, buurthuizen, studietoelage en personeelsbeleid. 
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Inspraak 

Respondenten is gevraagd of zij voldoende ruimte ervaren om mee te praten over het beleid op het 

sociaal domein in hun gemeente. Van de 33 personen die deze vraag hebben ingevuld, melden 17 

respondenten (51%) dat dit niet het geval is en 16 personen (48%) dat dit wel het geval is. 

Gemeenten 

De peiling beslaat 24 verschillende gemeenten. Voor 4 gemeenten heeft meer dan één persoon de 

enquête ingevuld. Sommige provincies zijn beter vertegenwoordigd in de enquête dan andere. De 

meeste respondenten die de gemeente waar zij wonen hebben ingevuld, wonen in Noord-Brabant 

(7 gemeenten), gevolgd door Limburg en Noord-Holland (met beide 3 gemeenten). 


