
Vernieuwing Sociaal Domein

De veranderingen in het sociale domein zijn enorm: er heeft nog nooit eerder een dergelijke 
overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten plaatsgevonden.

In de raadsbrede motie van 24 september hebben we als Raad onze zorgen hierover uitgesproken: 
plannen zijn nog onuitgewerkt en de financiële onderbouwing klopt niet. Let wel: met deze 
opmerking leveren we géén kritiek op het werk van de wethouder en de ambtenaren. Onze kritiek 
geldt zeer nadrukkelijk de Rijksoverheid. Die overheid zadelt ons met veel problemen op.

Dat er iets moet gebeuren om de kosten voor de zorg te beheersen is duidelijk. Dat de zorg beter af 
is bij gemeenten is een uitgangspunt dat we steunen. Maar wie haalt het in zijn hoofd om zoveel 
taken tegelijk over te dragen en tezelfdertijd stringente bezuinigingen door te voeren? In de 
veronderstelling dat gemeenten zoveel efficiënter kunnen werken? Het eerlijke verhaal is dat de 
landelijke PvdA hier mede verantwoordelijk voor is.  Voor ons als lokale vertegenwoordigers van de 
PvdA is dat een lastig verhaal want we hebben grote moeite met de uitwerking van de zogenaamde 
decentralisaties.

Alle vragen en bedenkingen die het Beleid-en uitvoeringsplan vernieuwing sociaal domein 2014-
2015 gemeente Ten Boer oproept zijn eigenlijk niet voor de verantwoording van de wethouder, hij 
voert de - nog steeds niet op alle punten duidelijke plannen - van het Rijk uit.  Met die gedachte in 
het achterhoofd spreken we onze zorgen uit:

1. We willen graag meer informatie over de privacy. Hoe wordt die gegarandeerd? Dit mede 
naar aanleiding van de opmerking in paragraaf 3.2.4 dat de samenwerking met Menzis 
geïntensiveerd zal worden.

2. Hoe zal de dagbesteding in Ten Boer eruit gaan zien? De opmerking in paragraaf 3.1.6 dat 
onderzocht zal worden of kleinschalige dagbestedingsactiviteiten binnen één of meer lokale 
voorzieningen zoals dorpshuizen kunnen worden georganiseerd biedt niet veel duidelijkheid. 
Wanneer gaat de dagbesteding in Ten Boer veranderen? Kan Bloemhof een rol spelen? Zal er
rekening gehouden worden met de heel verschillende groepen die gebruik maken van 
dagbesteding? Is al duidelijk welke bezuinigingen op dit punt doorgevoerd moeten worden?

3. Is de 24-uurs crisisopvang voor jongeren met psychische problemen wel geregeld?

4. Voor de jeugd geldt dat er in 2015 recht is op continuïteit van zorg. Hoe moeten we ons die 
continuïteit van zorg voorstellen wetende dat er heel veel gekort wordt op de geestelijke 
gezondheidszorg? Instellingen zoals Accare moeten personeel ontslaan. Is de wethouder met
ons van mening dat er geen continuïteit van zorg is als een jongere zijn behandeling niet 
voort kan zetten bij dezelfde behandelaar?

5. De huisarts mag doorverwijzen naar psychische hulpverleners. Naar onze mening moet dat 
duidelijker verbeeld worden in het schema op pagina 7. Is de wethouder bereid om het 
schema aan te passen?

6. Uit paragraaf 2.1 blijkt heel duidelijk dat de gemeente Ten Boer ook een sterk beroep op de 
bewoners moet doen. We lezen dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar moeten 



nemen. Veel draait om “eigen kracht”. Het programma Zembla ging op 23 oktober 
jongstleden volledig over ouderen en mantelzorg. Wat we zagen was ten hemel schreiend en
dan moet het nog 1 januari 2015 worden. Hoe denkt de wethouder mensen te kunnen 
mobiliseren wetende dat er tegenwoordig al bijna geen vrijwilliger meer te vinden is voor 
bestuursfuncties in verenigingen? Iedereen wil wel eens een handje helpen, maar op 
structurele basis ingezet worden willen de meesten niet. Zoals de ouderen in Zembla zonder 
enige bitterheid constateerden: jonge mensen brengen hun kinderen naar de opvang, ze 
hebben geen tijd voor ons. Een moeder op leeftijd wenste ook geen hulp van haar dochter 
omdat ze niet wil dat haar kind na een lange werkdag nog bij haar langs moet komen. 
Hoogleraar Participatie en Diversiteit, Tineke Abma, stelt dat de participatiemaatschappij een
sprookje is. Wat gaat de wethouder doen als blijkt dat er in Ten Boer veel minder vrijwilligers
zijn dan nodig?

7. Huishoudelijke Hulp 1 loopt voor de huidige cliënten nog door tot 1 juli 2015. Daarna stopt 
ook in Ten Boer de HH1. Alleen voor de allerlaagste inkomens wordt een financiële bijdrage 
geregeld. Kan de wethouder aangeven op welke wijze de aangevraagde vouchers ingezet 
kunnen worden als ze worden toegekend? Wat betekent dat voor de HH1? En voor ons 
tekort op dit punt?

8. Op het financiële vlak constateren we enorme problemen: in 2015 moeten we veel bijleggen 
bij de decentralisaties. Het geschatte tekort is bijna 150.000 euro, maar daar komt 
mogelijkerwijs het bedrag van 120.000 euro voor de PGB’s nog bij. En wat als we minder 
vrijwilligers hebben dan noodzakelijk? En wat betekenen de problemen van Fivelingo voor 
onze begroting? Kan de wethouder een inschatting geven van het totale tekort dat de 
decentralisaties voor ons betekenen?

9. Veel problemen zullen pas tijdens de uitvoering duidelijk worden, dus vanaf 1 januari 2015. Is
de wethouder bereid om een goed monitoringssysteem op te zetten om de Raad van 
adequate informatie te voorzien?

Tot slot: wij zijn heel gelukkig met de vooruitziende blik van deze wethouder. In de vorige 
raadsperiode heeft hij De Deel opgezet en dat blijkt nu van het allergrootste belang. In onze 
gemeente geen buurvrouwen+ die werken vanuit een onderbuikgevoel, maar professionals! 
Daarvoor onze grote dank!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2e termijn

Wij stemmen in met het amendement en de motie van GL. We stemmen ook in met het 
amendement van de CU.

We danken de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Uit die beantwoording blijkt 
duidelijk dat er nog heel veel onduidelijk is. We weten dat dat niet aan de wethouder en de 
ambtenaren ligt.

Het is onvoorstelbaar dat je als raadslid in moet stemmen met onuitgewerkte plannen die financieel 
ook niet te onderbouwen zijn en toch is dat zo: de Rijksoverheid heeft besloten en de gemeente Ten 



Boer moet de besluiten in medebewind uitvoeren. Ook al zie je dat je gemeente financieel nog 
verder onderuit gaat.

Als sociaal-democraten hadden we graag een vlammend betoog gehouden waarin we met deze 
plannen de vloer aanvegen, maar tot onze verbijstering is onze eigen partij er verantwoordelijk voor. 
Tegenstemmen is geen optie: de decentralisatietrein dendert voort en per 1 januari is de gemeente 
hoe dan ook verantwoordelijk. Tegenstemmen zou ook betekenen dat we de andere partijen in deze 
Raad met de verantwoording voor de decentralisaties opzadelen, een vorm van “wij wassen onze 
handen in onschuld” die wij afwijzen. We stemmen dus in, maar met de aantekening “onder 
protest”. 


