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Het AdviesNetwerk Zeist (ANZ) heeft de voorstellen die opgesteld zijn door de Inwoners Advies 
Commissie (IAC) en het College met aandacht gelezen. Het ANZ heeft specifiek die voorstellen 
bestudeerd die hun weerslag hebben op de sociale voorziening voor inwoners binnen het sociaal 
domein van de gemeente Zeist.  

Tijdens onze vergaderingen worden we regelmatig bijgepraat door beleidsambtenaren. Het Sociaal 
Domein is breed, kent vele onderwerpen en treft ook veel inwoners. Inwoners die gebruik maken van 
voorzieningen of deze krijgen toegewezen. Als uitgangspunt heeft de gemeente Zeist, iedereen moet 
mee kunnen doen, met als motto "Samen in Balans". Wij als Adviesraad willen daaraan toevoegen, 
"Samen merkbaar beter". 

De voorstellen van het IAC en het College verwoord in "Samen in Balans" hebben zijn effecten en de 
vraag is welke gevolgen hebben deze voorstellen voor het sociale domein. Het gaat onder andere 
over de punten nummer 64, 65, 78, 79, 81, 82 en 83 met een totaal bezuinigingsbedrag van € 
1.226.000. Bezuinigingen raken altijd op een of andere wijze de inwoners die gebruik maken van 
deze sociale voorzieningen en/of ondersteuning. Ons motto Samen merkbaar beter komt naar ons 
idee in het gedrang. 

Voor het ANZ is het met de gegeven informatie niet mogelijk een gewogen advies te geven. Wel ziet 
het ANZ twee soorten besparingen. Enerzijds zijn dat de beleidsmatige besparingen en anderzijds zijn 
het besparingen door het verlagen van of stoppen van subsidie. Wij hebben er het volste vertrouwen 
in dat de genoemde beleidsmatige besparingen in het sociale domein te zijner tijd door het ANZ 
beoordeeld gaan worden op de impact op de samenleving van Zeist. 

Subsidies worden echter door het ANZ niet beoordeeld op de gevolgen voor het sociale domein. 
Daarom de vraag van het ANZ aan het college om de impact aan te geven die het stoppen dan wel 
het verlagen van subsidies hebben in het sociale domein.  

Het ANZ begrijpt en respecteert de redenen van de gemeente om ook de komende jaren een 
gezonde financiële begroting te hebben en wil constructief meedenken. 

Graag zien wij van u een uitnodiging of voorstel tegemoet. 


