
 
 

 
PvdA	  ziet	  	  bezuinigen	  op	  ambtelijk	  apparaat	  als	  enkeltje	  herindeling!	  

Onlangs	  heeft	  de	  SP	  Doesburg	  via	  de	  media	  en	  de	  raad	  	  vergadering	  van	  30	  oktober	  laten	  weten	  dat	  
zij	  wil	  bezuinigen	  op	  het	  ambtelijk	  apparaat!	  Liefst	  zo	  snel	  mogelijk	  want	  reorganiseren	  kost	  tijd	  en	  

we	  willen	  snel	  een	  bezuiniging	  van	  zo’n	  half	  miljoen	  invullen,	  aldus	  de	  SP	  in	  de	  laatste	  
raadsvergadering.	  Voor	  2014	  is	  de	  begroting	  nog	  sluitend	  maar	  voor	  2015	  lukt	  dat	  niet	  tenzij	  er	  al	  	  
bezuinigingen	  bekend	  worden	  gemaakt	  voor	  2015.	  De	  SP	  stelt	  dat	  de	  Provincie	  dit	  zal	  zien	  als	  een	  

ticket	  naar	  herindeling.	  	  

Maar	  dat	  is	  een	  misvatting,	  de	  werkelijkheid	  is	  tegenovergesteld.	  Bezuinigen	  op	  de	  het	  ambtelijk	  
apparaat	  is	  juist	  een	  risico	  om	  in	  de	  toekomst	  zelfstandig	  te	  kunnen	  blijven.	  Wil	  Doesburg	  als	  

zelfstandige	  Stad	  doorgaan	  dan	  kunnen	  we	  het	  ons	  niet	  veroorloven	  een	  ambtelijk	  apparaat	  te	  
hebben	  die	  overal	  tekort	  gaat	  schieten	  wegens	  onderbezetting.	  De	  laatste	  jaren	  is	  er	  al	  vaak	  te	  horen	  
in	  de	  raad	  dat	  de	  ambtelijke	  capaciteit	  ontbreekt	  om	  tijdig	  het	  gewenste	  beleid	  te	  maken.	  Zo	  heeft	  

de	  WMO	  beleidsnota	  7	  jaar	  op	  zich	  laten	  wachten	  en	  is	  het	  ouderen	  beleid	  al	  jaren	  niet	  beschreven.	  	  

De	  SP	  stelt	  voor	  personeel	  te	  schrappen	  zonder	  aan	  te	  geven	  welke	  taken	  er	  dan	  geschrapt	  moeten	  
worden.	  Dat	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  er	  dure	  interim	  krachten	  ingehuurd	  moeten	  worden	  om	  de	  taken	  
als	  nog	  uit	  te	  voeren	  en	  dan	  ben	  je	  duurder	  uit.	  Als	  PvdA	  Doesburg	  vinden	  we	  dat	  niet	  alleen	  een	  

slecht	  financieel	  beleid,	  maar	  ook	  geen	  sociaal	  beleid.	  De	  SP	  regisseert	  met	  hun	  bezuinigingsvoorstel	  
een	  verdringing	  van	  vaste	  banen	  naar	  tijdelijke	  banen	  en	  dat	  kan	  toch	  niet	  de	  bedoeling	  zijn!	  

Over	  waar	  we	  niet	  moeten	  bezuinigen	  zijn	  we	  het	  wel	  eens.	  Niet	  op	  de	  buurtacademie	  en	  0313!	  Deze	  
zijn	  in	  de	  toekomst	  hard	  nodig	  bij	  een	  sociaal-‐	  en	  zorg	  (WMO)	  beleid,	  waarmee	  bezuinigingen	  als	  

gevolg	  van	  een	  slimme	  manier	  van	  organiseren	  	  kunnen	  worden	  bereikt	  .	  

De	  PvdA	  staat	  voor	  bezuinigen	  met	  beleid.	  Niet	  voor	  klakkeloos	  gaan	  hakken.	  	  
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