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Aan de voorzitter van de raad.
Vragensteller: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Ontzien van zwakkeren in de samenleving, gezinnen en ouderen
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017 heeft de PCG de vinger gelegd bij
het feit dat sommige bevolkingsgroepen onevenredig zwaar worden getroffen door de
(landelijke) bezuinigingen. De oproep was: ‘Ontzie deze bevolkingsgroepen zo veel
als mogelijk bij nieuwe bezuinigingen’! De wethouder gaf aan dat hier terdege naar
gekeken zal worden. Inmiddels is duidelijk dat gezinnen en ouderen nog weer extra
getroffen worden door de overheidsmaatregelen. De pijn wordt oneerlijk verdeeld…
Heeft het college er bij het opstellen van de ‘Wijkse’ begroting 2014-2017 alles aan
gedaan om de genoemde bevolkingsgroepen te ontzien? Welke instrumenten hebben
we hiervoor? Kortom, heeft de wethouder zijn eerder gedane toezegging waar
gemaakt en waar blijkt dat uit?
2) Het schrappen van subsidies, verhoging ouderbijdragen, verhoging contributies… Het
komt allemaal op het bordje van ouders terecht. Ook ouderen hebben te maken met
kortingen en gevolgen van bezuinigingsmaatregelen. In hoeverre heeft het college
zicht op de stapelingseffecten van de (lokale) bezuinigingsmaatregelen? Heeft u de
effecten van deze ‘stapeling’ betrokken bij de gemeentelijke begroting 2014-2017?
Toelichting:
Bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017 heeft de PCG de vinger bij het feit gelegd
dat sommige bevolkingsgroepen onevenredig zwaar worden getroffen door de (landelijke)
bezuinigingen. De PCG riep het college op om bij een nieuwe bezuinigingsronde de
zwakkeren in de samenleving, ouderen en gezinnen zoveel als mogelijk te ontzien. De
wethouder gaf aan dat hier terdege naar gekeken zal worden. Na de behandeling van de
‘Wijkse Kadernota’ heeft de wereld niet stilgestaan… Uit de nieuwe ‘Haagse’
bezuinigingsvoorstellen blijkt dat de gezinnen en de ouderen de dupe worden. De koopkracht
van gezinnen gaat fors omlaag en de alleenverdieners plukken gemiddeld de zuurste vruchten
van het beleid. Voor alleenverdienende ouders van gehandicapte kinderen zijn de druiven
helemaal zuur. Uit alles blijkt dat de regering weinig oog heeft voor de rol van gezinnen en
de positie van ouderen.
Ik realiseer me dat het zeer lastig is om ‘Haags’ beleid lokaal te corrigeren. Toch wil ik
vooruitlopend op behandeling van de Wijkse begroting 2014-2017 de wethouder herinneren
aan zijn eerder geplaatste opmerking om zwakkeren in de samenleving, gezinnen en ouderen
zoveel als mogelijk te ontzien.
Hans Marchal/PCG

