
 
 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2017 

 

PvdA Standpunt 

 

Voorzitter, collega’s,  

 

We praten al heel lang over de vraag hoe de zorg anders kan. Hoe we mensen 

meer zeggenschap kunnen geven over hun eigen zorg, passend bij hun eigen le-

ven. Hoe we de professionals in de zorg weer ruimte kunnen geven om te bepa-

len hoe zij op de beste manier zorg kunnen bieden. Hoe we los kunnen komen 

van de doorgeslagen ingewikkeldheid.  

 

Overbetuwe is een gemeente, die veel aandacht heeft voor zorg voor ouderen, 

jongeren en gehandicapten. We leven ook nog in een land dat het meeste geld 

uitgeeft aan de zorg voor deze mensen. 

Dus iedereen die beweert dat de zorg in Overbetuwe wordt afgebroken, kletst 

maar wat! Die maakt mensen bang. Die durft de ruimte voor zorgvernieuwing 

niet te pakken.  

 

Die inhoudelijke verandering van de zorg staat voor de PvdA centraal. We wil-

len af van de formulierenbrij, waarmee zorgmedewerkers zich moeten verant-

woorden. Af van ingewikkelde indicaties, af van versnipperde hulp en af van 

productieprikkels in de zorgfinanciering. 

 

De PvdA is graag eerlijk. De zorgveranderingen zijn ook om financiële redenen 

nodig. Het Rijk wil bezuinigen. Mensen met de laagste inkomens en de meest 

kwetsbaren worden de dupe als we het zorgsysteem in de soep laten lopen. En 

dat wil de PvdA niet laten gebeuren. Daarom is de grote aandacht voor dit Be-

leidsplan Sociaal Domein helemaal terecht en nodig.  

 

Voorzitter, dan over de stukken, die voorliggen.  

 

In de voorronde van 14 oktober hebben wij een drietal onderwerpen benoemd, 

die voor de PvdA erg belangrijk zijn in de besluitvorming: 

 

1. De toegang tot de zorg: voorop staat om duidelijkheid te geven aan de inwo-

ners. Waar kan ik terecht met mijn vraag om ondersteuning? en laat me als-

jeblieft mijn verhaal maar één keer hoeven te vertellen. In de ogen van de 

PvdA bestaat een sociaal kernteam in ieder geval uit wijkverpleegkundige, 

sociaal werker en een medewerker van de gemeente.  



 

 

 

 

 

 

Verder moeten er over de toegang tot de zorg goede afspraken worden ge-

maakt over samenwerking en betrokkenheid daarbij met zorgverzekeraars, 

de eerstelijnszorg, zorgadviesteams uit het onderwijs en de tweedelijnszorg.        

De voorgestelde taakverdeling tussen het zorgloket en de sociale kernteams 

vindt de PvdA niet goed en onwenselijk. Ook de rol van vrijwilligers moet in 

onze ogen anders en meer gericht zijn op het geven van informatie en advies 

en inzet bij algemene voorzieningen.  

2. De vormgeving van de organisatie van de zorg en de participatie van cliën-

ten: hoe ziet de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraars eruit? 

hoe sluiten eerstelijnszorg, welzijn, preventie en publieke gezondheidszorg 

op elkaar aan? 

3. De regionale samenwerking. Ik hoef maar te noemen de onduidelijke rol van 

de raad richting bestuurlijk regionaal overleg sociaal domein, het Werkbe-

drijf, de risico’s rond Presikhaaf Bedrijven. 

 

Voorzitter, collega’s,  

 

Ook de PvdA heeft kennisgenomen van het onderzoeksrapport „Zorgen om de 

dag van morgen?” van de rekenkamercommissie over de decentralisaties jeugd-

zorg en Wmo/AWBZ in Overbetuwe. Binnenlands Bestuur heeft het rapport lan-

delijke aandacht bezorgd.  

 

Het rapport is in de meest vriendelijke woorden aan ons gepresenteerd. Maar de 

conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn fors voor college en raad. 

De rekenkamer vindt het ontbreken van meetbare doelen en het formuleren van 

maatschappelijk gewenste uitkomsten een gemis.  

 

De PvdA vindt dat ook. En we stellen vast dat de raad niet in staat is geweest en 

ook niet in staat is gesteld om dit voor elkaar te krijgen. Ons herhaalde pleidooi 

om serieuze en gedetailleerde planningen te krijgen, was er op gericht om meer 

grip op dit proces te krijgen. De PvdA kreeg geen steun hiervoor. 

 

Voorzitter, de PvdA is stomverbaasd over de reactie van het college op het rap-

port van de rekenkamercommissie.  

Vooral als het gaat over de reactie op het niet beschrijven van financiële risico’s 

in de programmabegroting en het ontbreken van adequate beheersingsmaatrege-

len. 

Dat kun je toch niet afdoen met een eenvoudige mededeling dat het college met 

de auditcommissie gaat overleggen of zij een rol voor zichzelf ziet weggelegd 

bij de conclusies. 



 
 

 

 

 

 

De raad wordt hier op een onaanvaardbare afstand gezet. Zo kan dit niet. 

 

Voorzitter, de rekenkamercommissie maakt ook opmerkingen over de regionale 

samenwerking. 

 

Het college zegt in reactie hierop:  

„Binnenkort bespreekt de Bestuurlijke Regiegroep Sociaal  

Domein-overleg, het BRESDO, of het wenselijk is om regionaal afspraken te 

maken over risicoverdeling bij grote schommelingen in de zorgafname per ge-

meente. Als er voldoende draagvlak is om dit te gaan onderzoeken, informeren 

wij u actief over de onderzoeksopzet”. 

 

Dat laatste is een dooddoener.  

Strekking van de nota verbonden partijen is immers, dat de raad eerder in de ge-

legenheid wordt gesteld een mening te geven over standpunten van Overbetuwe, 

die bij deze partijen worden ingenomen.  

Is het college met de PvdA van mening dat eerst moet worden onderzocht of er 

draagvlak is binnen de raad?  

 

 

Voorzitter, de rekenkamercommissie heeft zeer serieus te nemen kritiek geuit. 

Er worden vingers gelegd op pijnlijk grote risico’s. 

De PvdA fractie vindt dat de gesignaleerde risico’s in beeld moeten komen en, 

wethouder financiën, van cijfers voorzien. 

 

Dan denken we aan het volgende: 

• welke gevolgen zou een regionale risicoverdeling voor Overbetuwe kunnen 

hebben? 

• welke overgangen worden waarom verwacht van ZIN naar PGB en welke ge-

volgen zou dat kunnen hebben? 

• waarom zijn er geen budgetplafonds genoemd en welke gevolgen zou dat kun-

nen hebben? 

• hoe biedt het college inzichtelijke informatie over de contractering van zorgin-

koop? 

• hoe krijgt de raad inzicht in de risico's en verplichtingen door regionale sa-

menwerking? (Bresdo, RTA); 

• hoe wordt gedacht over het instellen van een 3D-reserve, waardoor een buffer 

ontstaat, waarmee de risico's kunnen worden gedempt en waarmee in de tijd, 

over de jaren heen, kan worden gestuurd. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Voorzitter, het sociaal domein gaat over mensen, hun toegang tot de zorg, en 

gaat ook over heel veel gemeenschapsgeld. 

De raad heeft op dit moment nauwelijks een idee hoe we financieel gaan uitko-

men. Het gaat wel om het budgetrecht van de raad. Hoe gaat het college de raad 

in staat stellen hierover tot verantwoorde besluitvorming te komen? 

 

De PvdA vindt de routes van audit-commissie, BRESDO en uitstel niet toerei-

kend en vindt dat de raad beter in positie moet worden gebracht. 

 

 

Voorzitter, ten aanzien van de beslispunten uit de Beleidsnota wachten wij de 

reactie van het college af op onze opmerkingen. 
 

Bij beslispunt 1 herinneren wij aan de motie die op 8 juli is aangenomen aan-

gaande de toegangspoort tot de zorg . De PvdA gaat er vanuit, dat deze motie 

van CDA en VVD, gesteund door zes raadsfracties, wordt uitgevoerd. 

 

Bij beslispunt 4 eigen bijdragen…. 

motie volgt bij begrotingsbehandeling. 

 

 

Wat staat er in de begroting: 
 

"Gelet op o.a. de nog niet sluitende meerjarenraming en de grote structurele fi-

nanciële risico's rond de drie D's wordt het structurele weerstandsvermogen ge-

kenmerkt als: niet zonder zorgen een aanleiding tot actie en waakzaamheid." 

 

op p.57, een nieuwe waarschuwing: 

"In paragraaf 1.4. van deze begroting is een toelichting gegeven op de grote 

structurele risico's die kunnen voortvloeien uit de omvangrijke nieuwe taken die 

de gemeente per 01-01-2015 erbij heeft gekregen op basis van de drie decentra-

lisaties. Dit vormt een groot structureel financieel risico, waarvan de omvang op 

dit moment niet is te kwantificeren."  

 

paragraaf 1.4.4. levert op: 

 

"de onzekerheid over de ontwikkeling van de zorgvraag (aantallen burgers met 

een zorgvraag) en de vertaling daarvan in vormen van ondersteuning (de ge-

wenste verschuiving naar goedkope zorgvormen) in relatie tot de beschikbare 

budgetten." 


