Aan het College van B&W
Betreft: [znr 338525] Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte fase 2
Zierikzee, 1 september 2020

Geacht college,
De Adviesraad heeft zich op uw verzoek in zijn vergadering van 27 augustus 2020 gebogen over de
voorstellen m.b.t. het creëren van budgettaire ruimte, die ons op 26 augustus jl. bereikten. De
Adviesraad ervaart als een tekort dat de criteria en overwegingen om juist tot deze keuzes te komen
niet bekend zijn. Evenmin kan de Adviesraad beoordelen of er mogelijk alternatieven zijn voor deze
voorgenomen bezuinigingen.
Hoewel het door de korte termijn niet mogelijk is geweest om onze werkkamers te raadplegen,
meent de Adviesraad gezien de tijdsdruk evenwel toch met een advies te kunnen komen op de
punten die hieronder genoemd worden. Opgemerkt zij verder, dat daar waar wij op onderdelen geen
oordeel uitspreken, dit nadrukkelijk niet betekent dat wij positief staan tegenover de voorgenomen
bezuinigingen op die onderdelen, en wij kunnen ons voorstellen dat er nog aanpassingen zullen
worden gedaan.
6a2 en 6a3: De Adviesraad kan zich vinden in de bezuinigingen op de subsidie aan Stichting Dialoog
en de Inwonerskrant. De Inwonerskrant vinden wij weliswaar belangrijk, maar zien hier geen taak
voor de gemeente om deze te subsidiëren. Voorkomen dient te worden dat ‘wie betaalt, bepaalt’.
6a4 De voorgenomen bezuiniging op het ‘mantelzorgcompliment’: naar onze mening snijden de
overwegingen om tot deze bezuiniging te komen geen hout, nog los van het wettelijk recht van
mantelzorgers. Deze bezuiniging raakt een grote groep burgers, terwijl de overweging er een lijkt van
‘de goeden moeten onder de kwaden lijden’. De gemeente doet er goed aan de criteria om het
predicaat ‘mantelzorger’ te verkrijgen aan te scherpen en representatieve steekproeven te houden.
Onze aanbeveling is om bij andere gemeenten na te vragen welke criteria men daar hanteert en hoe
men dat toetst.
6a6 De voorgenomen afschaffing van de bibliobussen In het kader van de voortschrijdende ontlezing,
verslechtering van de leesvaardigheid en de laaggeletterdheid, die hier beduidend groter is dan
elders (zie onze brief dd. 28 augustus jl.), alsmede de vergrijzing en daarmee gepaard gaande te
verwachten geringere mobiliteit, vindt de Adviesraad de voorgenomen bezuiniging niet
aanvaardbaar, tenzij er een vervangende dienstverlening voor in de plaats zou komen. Wij adviseren
deze bezuiniging te heroverwegen, vanwege het ingrijpende karakter ervan.
6a7 De voorgenomen bezuinigingen op alcohol- en drugspreventie acht de Adviesraad niet
aanvaardbaar; wij refereren hierbij aan ons ongevraagd advies in dezen dd. 27 maart jl., zaaknr.
[270879].
6a8: De voorgenomen bezuiniging op de uitvoeringsgelden vanuit het onderwijsachterstandenbeleid
acht de Adviesraad alleen aanvaardbaar als het onderwijsachterstandenbeleid, waarop de
Adviesraad geadviseerd heeft in zijn advies dd. 26 augustus 2019, onverkort wordt gehandhaafd.

6a11: De voorgenomen bezuiniging op de subsidie van de Stichting Odensehuis: de Adviesraad acht
dit een belangrijke voorziening. Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre de voorgenomen
bezuiniging reëel of haalbaar is zonder de voorziening in gevaar te brengen.
Tot slot willen wij u nog in overweging geven om de toeristenbelasting te verhogen en op te trekken
naar een niveau elders gebruikelijk, om zodoende de voorgenomen bezuinigingen te verzachten, dan
wel overbodig te maken. Een dergelijke verhoging heeft tevens als voordeel dat de gevolgen niet de
bevolking van Schouwen-Duiveland raken.
Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest en wachten uw reactie met belangstelling af,
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