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Underwerp 
Toezeggingen bezuiniging sociaal-cultureel werk en gespreksverslagen betrokken partijen 
 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 
1. Uitleg over de bezuinigingen op het sociaal-cultureel werk 
2. De gespreksverslagen met de betrokken partijen 

 
Hiermee worden de toezeggingen uit de vergadering van 21 januari afgedaan.   

 
Koarte gearfetting 
Dit voorstel is een uitwerking van twee toezeggingen gedaan door de portefeuillehouder tijdens 
de raadsvergadering van 21 januari 2021. In dit voorstel treft u informatie over de bezuinigingen 
op het sociaal-cultureel werk in onze gemeente. De hieraan toegevoegde bijlage betreft de 

gespreksverslagen van de gevoerde gesprekken met de betrokken partijen in de eerste drie 
maanden van dit jaar.  
 
Ynlieding 
Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2021 – 2024 vastgesteld. 
Eén van de aangenomen ombuigingen was een voorstel om de subsidies aan het sociaal-cultureel 
werk per 2022 te beëindigen. Eind november zijn alle betrokken partijen geïnformeerd over deze 
bezuinigingen. Omdat de bezuiniging ingrijpende gevolgen heeft voor de organisaties zijn wij in 
de eerste drie maanden van dit jaar in gesprek gegaan met betrokken partijen. In de bijlage kunt 
u deze gespreksverslagen terugvinden. We hebben allereerst gesproken met de organisaties die 
de subsidie ontvangen. Daarnaast hebben we ook met enkele dorpshuizen en dorpsbelangen 
gesproken omdat de bezuiniging indirecte gevolgen voor hen heeft.  
 
Histoarje 

De gemeenteraad heeft op 12 november besloten om niet langer budget beschikbaar te stellen 

voor uitvoering van onderstaande subsidieregelingen:  

- Beëindiging subsidies aan het sociaal-cultureel werk per 2022. De subsidieregeling voor 

het sociaal cultureel werk stelt per dorp een maximumbedrag voor activiteiten 

beschikbaar. De bezuiniging levert jaarlijks € 115.000 op, ingaande per 2022.  

- Beëindiging van de Mienskipsinitiatieven per 2021. De subsidieregeling 

Mienskipsinitiatieven is opgenomen in het coalitieakkoord en twee jaar beschikbaar 

geweest. De bezuiniging levert jaarlijks € 60.000 op (€ 50.000 voor de 

Mienskipsinitiatieven en € 10.000 voor de dag van het initiatief). 
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Daarnaast heeft het college voorgesteld om het bestaande subsidiebeleid op gebied van welzijn 
en leefbaarheid, samen met de inwoners van onze dorpen, te herijken per 2023. We stoppen met 
alle subsidies voor welzijnswerk en dorpsbelangen in de huidige vorm per 2023.  
 
In plaats daarvan stellen we per 2023 één budget beschikbaar voor de versterking van de sociale 
basis van circa € 500.000. Dit betreft geen bezuiniging op het budget voor welzijnswerk en 
dorpsbelangen, dat bedrag ligt gelijk aan wat er nu gesubsidieerd wordt. Wel is het zo dat de 
budgetten voor het sociaal cultureel werk en Mienskipsinitiatieven niet langer beschikbaar zijn.  
 

Kearnboadskip 
1. Er is geen budget meer beschikbaar voor Mienskipsinitiatieven (vanaf 2021) en voor 

sociaal-cultureel werk (vanaf 2022). 
2. Budgetten voor andere activiteiten, denk aan mantelzorgondersteuning, opbouwwerk, 

dorpsbelangen e.d. blijven beschikbaar maar worden aan de hand van een nieuwe visie op 
de sociale basis verdeeld. Hier is circa € 500.000 voor beschikbaar.  

 
Konsekwinsjes 
Voor 2022 zal het sociaal-cultureel werk niet langer als subsidiabele activiteiten in de 
subsidieregeling samenleving worden opgenomen. Deze subsidieregeling stelt het college jaarlijks 
vast na behandeling van de programmabegroting in november.    
 
Kommunikaasje 
Om de sociale basis van onze inwoners te versterken hebben we alle organisaties in de dorpen 

nodig. We hopen hiermee uiteindelijk kostenbesparend te zijn op het gehele sociale domein. Het 
totale budget van circa € 500.000 krijgt een andere invulling mede op basis van gesprekken met 
inwoners en de bijdrage die inwoners en organisaties kunnen leveren aan zorgtaken die 
gemeenten hebben op het terrein van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Het startpunt van 
dit traject was de inspiratiesessie ‘Hoe versterken we de sociale basis?’ op 11 maart jongstleden. 
Het verdere proces staat in de startnotitie beschreven die u via de Lijst Ingekomen Stukken hebt 
ontvangen.  
 

 
Ferfolchtrajekt 
Met dit voorstel is aan de gedane toezeggingen voldaan.  
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