
 

 

 

 

 

Voorzitter, in de voorrondebehandeling van de verordeningen 
heeft de PvdA kritische opmerkingen gemaakt over de heel 
ruime overdracht van bevoegdheden van de raad aan het col-
lege. 
Om als burger te weten hoe enkele belangrijke onderwerpen, 
zijn geregeld, moet je gaan grasduinen in de zogeheten nadere 
regels, die het college formuleert. 

Volgens het college zou dit passen binnen de filosofie van „los-
laten, vertrouwen geven en op hoofdlijnen sturen” door de 
raad. Ook zouden de regels sneller gewijzigd kunnen worden. 
Deze argumenten overtuigen onze fractie niet.  
Bij deze onderwerpen, die van zo’n groot en direct belang zijn 
voor het persoonlijke leven van mensen, ziet de PvdA het stel-
len van regels door de raad, als het sturen op hoofdlijnen.   
 
De PvdA heeft verder moeite met de keuze van het college om 

in de verordeningen geen inhoudelijke regels op te nemen over 
de procedure, zoals die moet worden doorlopen. 
Wij vinden dat de rechtszekerheid van burgers hiermee onvol-
doende aandacht krijgt van de raad. Bij een zo ingrijpende wij-
ziging moeten burgers door het hoogste orgaan van de ge-
meente worden beschermd en gewezen op de spelregels die 
gelden.   
 
Onze opvatting vindt steun in de opmerkingen van de rekenka-

mercommissie. Wij horen graag uitleg van de wethouder 
waarom voor deze kale verordeningen is gekozen? 
 
Voorzitter, deze verordeningen moeten de nieuwe manier van 
werken mogelijk maken, die wij met elkaar voorstaan: dichtbij 

mensen en met oog voor hun persoonlijke omstandigheden.  

Daarom vindt de PvdA het erg belangrijk dat in de verordenin-
gen wordt beschreven welke stappen moeten worden doorlopen 

als iemand voor hulp aanklopt bij de gemeente. Als we het over 
de Wmo hebben, dan wordt eerst gekeken wat iemand zelf kan, 
dan wat de omgeving kan, vervolgens of een algemene voorzie-

ning voldoet en tot slot of een maatwerkvoorziening nodig is  



 

 

 

(al dan niet met persoonsgebonden budget). Deze beschrijving 
vindt de PvdA nu onvoldoende terug in de verordeningen. En 

dat betreuren wij. 

De nieuwe manier van werken vraagt meer van mantelzorgers 
en dat betekent dat waardering voor hun inspanningen van 
groot belang is. De PvdA vindt het van groot belang dat man-

telzorgers goed worden ondersteund bij hun taken. Een jaar-
lijkse blijk van waardering hoort daar ook bij. 

Voorzitter, collega’s, 

In de nieuwe Wmo wordt met eigen bijdragen gewerkt. Voor 
ons als PvdA is het van belang dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. Daarom staan wij achter de mogelijk-
heden die de verordening biedt om inkomens- en ook vermo-

gensafhankelijke bijdragen te heffen.  

Wat betreft de hoogte van de eigen bijdragen hebben gemeen-
ten een aantal knoppen, waaraan ze kunnen ‘draaien’. De ge-
meente heeft de vrijheid om parameters anders vast te stellen. 

Het is mogelijk om het startpunt van het inkomensafhankelijk 
deel te verhogen, waardoor mensen pas bij een hoger inkomen 
de inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen.  

De PvdA kiest ervoor om van deze mogelijkheid gebruik te ma-
ken en het startpunt van het inkomensafhankelijke deel te ver-
hogen naar het grensinkomen voor zorgtoeslag (€ 28.482).  

Ter dekking van deze aanpassing kan hiervoor een deel worden 
ingezet van de middelen die Overbetuwe krijgt van het Rijk in 
verband met afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico 
(CER). 

Bij de begrotingsbehandeling zullen wij hiervoor een motie in-
dienen. 
 
Voorzitter, tot zover in eerste termijn. 


