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Voorzitter 

De fractie van de PvdA is positief over de jaarstukken van 2019. Het geraamde 
resultaat viel een half miljoen beter uit dan verwacht.  

De jaarstukken. De organisatie heeft weer een stap gemaakt in de 
professionalisering van de stukken. De grafieken van de kosten en de baten die bij 
de programma’s toegevoegd zijn, geven meteen een goed beeld hoe de kosten en 
de baten zich verhouden tot de begroting.  

De inhoud borduurt goed voort op het collegeprogramma en het Kompas en de 
opbouw is consistent. Naast de vaak besproken moeilijke financiële situatie willen 
we er toch een aantal positieve zaken uit lichten: 

- Het succes van de webshop van het Meedoenfonds; 
- Het stap voor stap terug dringen van de kosten voor jeugdzorg; 
- De goedkeurende verklaring van de accountant, nu ook voor de 

rechtmatigheid als ook de getrouwheid. Hier zie je duidelijk dat er stappen in 
de goede richting gezet worden. 

Op het gebied van bestrijding van criminaliteit en ondermijning wordt regionaal 
goed samengewerkt. Voor ons verdient dit blijvende aandacht. Onze inwoners, 
medewerkers en bestuurders hebben recht op een veilige leefomgeving.  

Sociale teams zijn goed bezig. Gemiddelde kosten per kind zijn gedaald van 
13.000 naar 11.000 per kind. Probleem blijft de Gecertificeerde Instellingen. Er 
is helaas nog geen oplossing gevonden om daar meer invloed op uit te 
oefenen, waardoor de winst die de sociale teams boeken teniet wordt gedaan.  
 
Ook de driehonderd gezinnen aanpak lijkt zich succesvol te ontwikkelen. We 
zien dat de nieuwe manier van werken al resultaat heeft opgeleverd. Heeft het 
college zicht op wat het uiteindelijke resultaat zou kunnen worden als het gaat 
om het terugdringen van de kosten van Jeugdhulp?  

Afrekening RIGG valt gunstiger uit dan gedacht. Is dit inderdaad het gevolg van 
het minder inkopen van zorg of zijn er in 2019 gewoon minder facturen 
gestuurd en komen die later alsnog? (mag tot 5 jaar nadien). 
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WMO blijft vervelend dat door het laten vallen van de inkomensafhankelijke 
bijdrage er een aanzuigende werking op de huishoudelijke hulp is.  We hebben 
begrepen dat onze overheid wel onderzoekt of het tarief omhoog moet of dat 
voor bepaalde onderdelen van de WMO misschien toch een 
inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd moet worden. Wat ons betreft geldt 
hoe eerder hoe liever. 

We moeten, voordat Eigen Kracht meer de standaard is geworden, nog echt 
slagen maken helaas. Misschien toch maar eerst de discussie voeren wat we als 
gemeente eigenlijk onder jeugdzorg verstaan en wat niet. Onze fractie denkt 

hier graag in mee. 

Verrassend vonden we het stoppen van het bezorgen van de reisdocumenten. 
Een mooi voorbeeld van keuzes, die op voorhand erg sympathiek lijken, maar 
in de praktijk geen behoefte kennen.  

Het contactplein scoort goed in haar prestaties. Graag horen we van het college 
met welke aanpak men de rest van de organisatie naar het zelfde niveau gaat 
brengen?  

Voorzitter, 

Hoewel we in zwaar weer blijven, zien we duidelijk de eerste tekenen van grip 
en daarom kan de fractie van de PvdA instemmen met het voorliggende 
raadsvoorstel en de daarin genoemde beslispunten. 

Tot zover!  

Namens de fractie van de PvdA, Henk Flederus 


