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Geachte dames en heren, 

 

Naar aanleiding van het betoog van de heer Arthur Brand van de S-BOS (inspreker op dinsdag 3 

maart tijdens de oordeelsvormende vergadering op 3 maart jl.) wil ik u graag informeren welke 

stappen wij in het proces voor vaststelling van de begroting heb ondernomen en wie wij bij dit 

proces betrokken hebben. Ter sprake kwam dat de samenwerkende ouderenbonden niet 

gekend zijn in het besluit het ouderenpakket af te schaffen. 

 

Proces 

Op uw verzoek is vorig jaar door de vakafdeling  Samenleving een Zero Base Analyse opgesteld, 

waarin een beschrijving is gegeven van de verschillende producten, de wettelijke taak, kosten 

en wat een mogelijke bezuiniging zou kunnen zijn en betekenen. Op grond hiervan hebben wij 3 

besloten beeldvormende bijeenkomsten in de maanden augustus en september georganiseerd, 

waarin wij samen met u mogelijke bezuinigingscenario’s hebben onderzocht. Dit heeft geleid tot 

een voorgenomen besluit van het college om onder andere het ouderenpakket af te schaffen. 

Vervolgens heeft het college de begroting op 10 oktober aan u aangeboden. En is daardoor 

openbaar geworden. 

Tijdens een bijeenkomst op 23 oktober hebben de wethouders het voorstel van de voorgestelde 

bezuinigingen aan de adviesorganen van het college; Wmo- en jeugdhulp adviesraad Schagen 

en de Cliëntenraad Participatiewet, toegelicht. Hierna hebben wij geen formele reactie van de 

raden ontvangen. Vervolgens heeft u de begroting op 5 november vastgesteld. 

 

Na besluitvorming op 5 november hebben wij op 15 november tijdens het halfjaarlijks overleg 

met de S-BOS uw besluit gedeeld. Ook nu hebben wij nadien van de S-BOS geen schriftelijke 

reactie ontvangen. 

 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 

Raadsinformatiememo 


