Debat Koersdocument Sociaal Domein 18-07-2018
Voorzitter,
Wij als PvdA fractie spreken onze waardering uit voor het ambtelijk apparaat dat vlot zo’n
koersdocument heeft opgesteld.
Ook willen we onze waardering uiten voor de griffie die ons twee maanden lang als raad heeft
meegenomen in dit gebeuren. Zo hebben zij verschillende forums georganiseerd met de wethouders,
ambtenaren, verschillende organisaties en ook een voorbeeld gemeente als Alphen aan den Rijn.
Dank hiervoor.
Voorzitter, helaas is het sociaal Domein net als de natuur, nooit af. Wij moeten blijven verbeteren,
vernieuwen en dat zal ook onze inzet zijn de komende jaren. Alleen door te innoveren en ons te
ontwikkelen kunnen we ervoor zorgen dat elke inwoner op ons kan rekenen, op ons kan blijven
rekenen.

Alliantie WMO
Het vormen van een alliantie mbt WMO lijkt ons, gezien de huidige omstandigheden, de juiste keuze.
Deze vorm van aanbesteding zorgt er voor dat de zorgaanbieders verantwoordelijk worden voor de
kosten. Tegelijkertijd geeft het ze de ruimte om zelf invulling te geven aan de zorgvraag. De vorming
van een alliantie en daarmee ook de afschaffing van het indiceren heeft ook impact op de
bedrijfsvoering bij de Gemeente Leeuwarden. Net als de aanpassingen die we vragen van de
zorgaanbieders verwachten we ook aanpassingen in de werkzaamheden bij de gemeente. Vervolgens
moeten dezen leiden tot kostenbesparing. Er zullen minder administratieve werkzaamheden verricht
worden (op termijn), geen beschikkingen, geen rapportages, geen actualisatie van de werkprocessen,
geen beleidstukken, geen werkinstructies, minder berichtenverkeer en minder facturatie…
Verder gaat het college
Van indiceren naar arrangeren;
Van zorg naar ondersteuning;
Van individueel naar collectief en verbinding
Het enige wat nodig is voor het college, zijn geschikte partijen die bereid zijn deze uitdaging aan te
gaan. Wij zijn in ieder geval blij om te horen dat verschillende zorgpartijen hebben aangegeven dat
ze het vertrouwen hebben om deze uitdaging aan te gaan. Maar een goede samenwerking tussen
deze partijen is de sleutel tot het succes. Ze zullen goed moeten samenwerken om de kwaliteit van
de zorg te handhaven en te verbeteren.
Wat ik jammer vind, is dat we weer kijken naar een geschot model. WMO, jeugd en participatie
worden apart aangevlogen. Het is absoluut niet klantgericht en past ook slecht bij aanbesteding per
gebied. Je krijgt weer allemaal grijze vlakken en onduidelijkheden wat waar onder valt. Wij hopen
dat totale ontschotting toch de stip op de horizon wordt en de komende jaren, al is het in kleine

stappen, wordt gestreefd naar nog meer ontschotting en opheffing van bureaucratie. Dat zal de
grote winst voor ons als samenleving zijn. Daar zijn we hartstikke blij mee!
In het document ontbreken er voorbeelden hoe integraal te werk kan worden gegaan. Problemen bij
kinderen hebben vaak te maken met problemen van de ouders (zoals armoede, onvoldoende
taalvaardigheid, opvoedingsonmacht, psychische problematiek, schulden, spanningen binnen de
relatie, werkloosheid of ziekte). Daarom is samenhang nodig in de aanpak van de problematiek.
Doordat op de gemeente een wettelijke zorgplicht rust, moet zij altijd voldoende voorzieningen
beschikbaar hebben. In het kader van alliantie, kan het gebeuren dat er onvoldoende alternatieven
zijn. In wat voor moeilijke bochten moet de gemeente zich wringen voor overnames zonder dat
personeel en met name cliënten er last van hebben? We hebben het hier namelijk wel over hele
kwetsbare mensen, die geen extra sores kunnen gebruiken.
Verder heeft mijn fractie vernomen dat er vanuit 2 grote zorgaanbieders een extra claim van 9
miljoen mbt de huishoudelijke hulp wordt geclaimd.
VRAAG: Wat voor impact heeft dit op de alliantie?
In het koersdocument wordt aangegeven dat als een burger niet tevreden is met de aanpak vanuit de
alliantie deze een PGB kan aanvragen. Het blijkt dat Alphen ad Rijn na de alliantie ook een toename
van het PGB heeft gezien.
VRAAG: Waarom is dit niet meegenomen in de risico analyse? Is hier niet aan gedacht of heeft een
dergelijke ontwikkeling weinig tot geen impact?

Jeugd:
Op jeugdzorg is lastig te sturen omdat de verwijzing via de huisarts, praktijkondersteuner etc gaat.
Hoe denkt men dan toch zodanig op de kosten te kunnen sturen waardoor de voorgenomen
bezuiniging plaats kan vinden? Alleen door preventief te werken vanuit de scholen?
Wat voor ons, als PvdA fractie, van belang is, is dat de juiste zorg voor het hulpbehoevende kind op 1
staat. Dat kinderen de juiste zorg krijgen wanneer het nodig is. Dat hulp voor ieder kind toegankelijk
blijft en betaalbaar.
Wij constateren dat er ook sprake is van te veel onnodige bureaucratie, zoals wellicht overbodige
indicaties en te gedetailleerde verantwoording van de ingezette uren. Gesprekken met aanbieders
bevestigen dit. Om die reden dienen we een motie samen met D66……
Het dictum luidt als volgt:…….

Participatie:
Daarnaast willen we dat inwoners kunnen participeren in de samenleving;
We willen dat mensen naar vermogen betaalde arbeid verrichten;
We willen graag benadrukken dat we ook oog moeten hebben voor de kwetsbare groepen, en niet
alleen de direct bemiddelbaren, bijvoorbeeld de banenafspraak: Mensen met een arbeidsbeperking

hebben vaak moeite om een baan te vinden. Dit is volgens ons de juiste aanpak om mensen met een
arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers.
Werkgevers zorgen voor circa 54.000 banen, zij zijn cruciaal in de gemeente. Ze zorgen voor
leefbaarheid in de gemeente Leeuwarden, leggen beslag op infrastructuur en alle huidige
beleidsterreinen. Regie vanuit het meest integrale invalshoek is nodig. De ontwikkelingen in het
bijstandsvolume kunnen niet los gezien worden van de ontwikkelingen aan de vraagkant van de
arbeidsmarkt. Het college dient uitkeringsgerechtigden in te schrijven op meerdere competenties.
We pleiten ervoor meer regie op te zetten in de vorm van relatiebeheer met de werkgevers.
Verder dient het college een proactief vrijwilligersbeleid te voeren, in de vorm van een
vrijwilligersacademie: een platform dat de deskundigheid bij alle vrijwilligers in de gemeente
bevordert.
PvdA doet hierbij het volgende voorstel:
Bundel de krachten Wethouder Douwstra, Feitsma, Tjeerdema, Deinum en Van Gelder om
zorgondernemerschap een boost te geven. Het college doet veel om techniek bij de jeugd onder de
aandacht te brengen. Op eenzelfde manier kunnen jeugdigen en mensen die hun baan kwijt zijn
geraakt te geschoold worden voor werk in de zorg. Op deze manier kan de vergrijzing in deze sector
tegengegaan worden. Dit is een vorm van innovatie, die de PvdA fractie in het sociaal domein mist.
Sociaaldemocratische waarden: We willen dat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven wonen. Dat is prettiger voor hen, en het bespaart ook nog eens geld.
Familie, buren en vrienden zijn vaak bereid ergens mee te helpen; en waar nodig is er professionele
hulp. Zo krijgen we sterke buurten, waar mensen weer aandacht voor elkaar hebben en iedereen een
plek heeft.
De PvdA wil dat de zorg weer over mensen gaat en niet over systemen, protocollen en
minutenverantwoording. Geen stopwatchzorg meer, waar een thuishulp maar een paar minuten
heeft om steunkousen te helpen aantrekken.
De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg. Dat was en is een grote opgave, met name de
financiële gevolgen hiervan hebben vaak de krant gehaald. Maar laten we duidelijk zijn:
•

De PvdA Leeuwarden laat mensen die zorg nodig hebben niet in de kou staan.

•
Een goede zorg is van waarde voor ieder van ons en voor de samenleving als geheel.
Aandacht, kwaliteit en betaalbaarheid vormen de basis van goede zorg.
•
De PvdA blijft achter de inhoudelijke transformatiedoelstellingen staan om onze inwoners
zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te helpen en kinderen met goede hulp zoveel mogelijk te
laten opgroeien in hun eigen gezin.
•
Er dient structurele aandacht besteed te worden aan de medewerkers van de Sociale Zaken.
Vooral om hen te trainen hoe zij de burgers moeten bejegenen.
•
Wij waren de afgelopen periode regelmatig kritisch op de kwaliteit van de uitvoering. Wij
gaan ook de komende periode positief kritisch de prestaties van Sociaal Domein volgen.

•
PvdA Leeuwarden is trots op de effecten van de pilots als LAB Noord en Inclusieve Stad. Dit
verdient de komende jaren navolging!
•
PvdA Leeuwarden is blij dat het college de steunstructuur van de scholenteams zoals School
als werkplaats, School als Vindplaats en het S-team voort gaat zetten.

Voorzitter,
Onze opgaaf is er, die ligt op straat. Onze idealen zijn er, die moeten omgezet worden in daden.
Aan de andere kant is er het positieve gevoel dat er zoveel mensen zijn die zich voor een ander
inzetten bijvoorbeeld vrijwilligers bij stichting leergeld, van Harte en voedselbank. Dit toont aan dat
er hartverwarmende betrokkenheid van deze vrijwilligers aanwezig is. Hierdoor zien wij als PvdA
fractie meer hoopvolle tekens voor alle Leeuwarders.
Als PvdA Fractie willen wij het beste voor de burgers en wij kijken dan ook naar wat nog beter kan.
Wij als raadsleden willen ons werk alleen maar doen in contact met de mensen om wie het gaat.
Naast de mensen die vinden dat het met hen goed gaat,
-

zijn er mensen die nu in de hoek zitten waar de klappen vallen,

-

mensen die de pech hebben er naast te staan, afhankelijk te zijn van een uitkering of

-

hard werkende mensen die onder bestaansminimum leven.

-

Mensen die wonen in een straat waar het samenleven onder druk staat.

Mensen die zien dat hun kind geen kans krijgt omdat zij gewoon arm zijn of omdat hun kind
verstandelijk wat achterblijft;
Een alleenstaande moeder in de bijstand die aan haar kinderen moet vragen een baantje te
nemen om de energierekening te betalen.
We willen de jeugd evenwichtig, gezond en veilig laten opgroeien zodat zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Als een slimme meid dokter wil worden, dan moet ze daarvoor de kans krijgen. Los van
het feit of haar ouders nu een bijstandsuitkering krijgen of een topsalaris verdienen.
Dit is niet alleen een immense opdracht voor de beleidsverantwoordelijken, elke inwoner, elke
professional en elk raadslid heeft op dat vlak een zekere mate van verantwoordelijkheid. Hierdoor
maken we met zijn allen het verschil. Een verschil maken voor de mensen dit het vandaag moeilijk
hebben en voor de zorgen van morgen.
Kortom, er is de komende jaren nog voldoende te doen om de wereld een beetje mooier te maken,
ook in onze gemeente!
Namens de PvdA fractie Leeuwarden
Mohammed Benmhammed

