
Op 11 mei ontvingen wij uw aanvullend advies op het verschijnen van de perspectiefnota 2021-
2024. U heeft hierover ongevraagd advies uitgebracht. In uw brief geeft u aan dat dit te maken 
heeft met het ingrijpende karakter van de maatregelen in het Strijdplan en de (financiële) 
gevolgen van ontwikkelen die genoemd worden in de PPN.

In uw brief gaat u in op 3 onderwerpen: de gevolgen van de coronacrisis, financiële grondslagen 
Perspectiefnota en de samenvoeging met Haaren. Naast deze drie onderwerpen sluit u af met 
enkele overige opmerkingen. 

In de paragraaf over de gevolgen van de coronacrisis vraagt u bijzondere aandacht voor de 
financiële gevolgen van de crisis voor het sociaal domein. Meer burgers zullen werkloos worden, 
meer kwetsbare burgers zullen een beroep doen op voorzieningen omdat hun draagkracht 
terugloopt, meer kwetsbare burgers zullen om extra ondersteuning vragen op sociale of 
psychische gronden. Op dit moment wordt door vrijwilligers en mantelzorgers veel 
ondersteuning geboden. Daarmee wordt de kracht van onze samenleving zichtbaar. Deze 
ondersteuning vanuit de basisstructuur kent echter grenzen. Uw oproep om deze grenzen te 
(h)erkennen is ook benoemd in uw advies op het strijdplan. U heeft uw zorgen helder onder 
woorden gebracht. Op dit moment zijn er geen signalen dat de basisstructuur overvraagt wordt. 
We houden dit voor de toekomst sterk in de gaten. Dit doen we door sterke monitoring qua 
cijfers over doorverwijzingen in de basisstructuur, daarnaast halen we kwalitatieve gegevens 
actief op bij (vrijwilligers)organisaties. 

In de paragraaf over de financiële grondslagen beschrijft u dat het lijkt alsof het Sociaal Domein 
harder wordt getroffen door bezuinigingsmaatregelen dan andere terreinen. Een Taskforce is 
aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de financiële situatie en het voorbereiden van 
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een pakket aan maatregelen. Dit zorgt ervoor dat we zowel op korte en lange termijn een 
gezonde financiële situatie te bereiken. Deze maatregelen bevinden zich op 9 verschillende 
terreinen, dus zeker overstijgend aan het Sociaal Domein. 

Vanuit de samenvoeging met Haaren benadrukt u dat we moeten voorkomen dat dit zorgt voor 
extra kosten en dat er hierdoor mogelijk een noodzaak ontstaat tot extra bezuinigingen in het 
sociaal domein van de huidige gemeente Oisterwijk. 

In een toelichtend gesprek op 4 juni jongstleden met Juul Willemsen en Kelly Andres gaf u aan 
dat u zich ernstig zorgen maakt over de impact van deze drie ontwikkelingen op Oisterwijkse 
inwoners (vooral op lange termijn). Uw pleidooi richt zich vooral op het ontzien van het Sociaal 
Domein mochten er verdere bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. Een heldere boodschap waar 
we graag met u over in gesprek gaan. 

Graag nodigen wethouder Dion Dankers en wethouder Stefanie Vatta u uit om dit onderwerp 
nader te bespreken. U ontvangt een uitnodiging voor dit gesprek.
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