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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Goedenavond allemaal in deze kamer Sociaal. We hebben een
presentatie van de Wielborgh. Het voorstel is om punt 2, 3 en 4, het vaststellen
van de besluitenlijst, de behandelvoorstellen en de openstaande voorraad, te
bespreken aan het eind van de avond en de vragen aan het college te stellen als
we beginnen met punt 7, Mantelzorgcompliment. Heeft iemand anders nog een
mededeling?
De heer Van Verk Voorzitter, mag ik een voorstel doen? Kunnen wij niet
voortaan punt 2, 3 en 4 altijd aan het eind van de agenda zetten zodat eerst de
inhoudelijke punten besproken worden?
De voorzitter Ik vind het een goed plan. Wat vindt de commissie? Ja? Oké, dus
bij deze vastgesteld dat we dat voortaan op het eind bespreken.
8. BEANTWOORDING DOOR HET COLLEGE VAN DE VRAGEN EX ART. 40
RVO VAN DE FRACTIE CDA OVER OPRUIMEN ZWERFAFVAL STICHTING
WIJK VOOR WIJK (1503687)
De voorzitter Bij het vaststellen van de agenda wil ik het even over punt 8
hebben, beantwoording door het college van de vragen van de artikel 40 vragen
van het CDA over het opruimen zwerfafval Stichting Wijk voor Wijk. Deze zijn
door BETER VOOR DORDT aangehouden om te bespreken, alleen de koppeling
vonden wij een beetje lastig. Mevrouw Mous, wilde u daar wat over zeggen?
Mevrouw Mous Ja, inderdaad. Wij hadden ook gezien dat het samen was en
eigenlijk heeft het helemaal geen relatie tot elkaar. Dus hoe we dat toen bedacht
hebben weet ik ook niet meer. Daarbij zijn deze vragen eigenlijk achterhaald. Ik
heb een mailtje gestuurd naar de wethouder om te vragen of wij geüpdatet
konden worden over de stand van zaken nu, maar zij is er natuurlijk niet, dus
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dan was het handiger om dat als technische vraag te beantwoorden. Dus dat
zullen we op die manier afhandelen. Wat mij betreft kan het zelfs van de agenda.
De voorzitter Dat voorstel had ik ook, om het van de agenda te halen, omdat
mevrouw Reynvaan niet aanwezig is en er schijnt een nieuwe brief aan te
komen. Is de commissie het eens? Dan halen we die eraf.
Punt 8 wordt afgevoerd van de agenda.
STUKKEN TER BESPREKING
6. GESPREK MET DE WIELBORGH (1600648)
De voorzitter Aan tafel zijn de heer Nierstrasz en de heer Baanvinger. De heer
Baanvinger heeft een kleine presentatie over de Wielborgh. Op de tribune zitten
leden van de Raad van Toezicht en we hebben twee gasten van de Journalistieke
Opleiding. Die gaan een verslag maken over mantelzorg, dus die wil ik ook even
welkom heten en de ambtenaren die aanwezig zijn en de mensen thuis. Ik geef
het woord aan de heer Baanvinger; hij geeft een korte presentatie van een
minuut of 5 a 10. Het was 20 zelfs, maar dat vonden we iets te lang en daarna
kunt u vragen stellen. Bij de presentatie mag iedereen vragen stellen. Ik geef u
het woord.
De heer Baanvinger Pieter Baanvinger van de Wielborgh. Goedenavond. Fijn dat
wij hier ook kunnen zijn vanavond, naar aanleiding ook van de briefwisseling die
ik ook gehad en gelezen heb, onder andere de brief van het college aan de
fractie en vandaar dat jullie ook vanavond aanwezig zijn om een stand van zaken
te geven, zoals die geloof ik zo heel mooi instond, en toe te lichten in ieder geval
de ontwikkelingen die nu gaande zijn binnen de Wielborgh. Waarom ik het in
ieder geval kort zal toelichten, is: mijn functie binnen de Wielborgh is manager
Wonen en Welzijn en dat betekent heel concreet dat ik verantwoordelijk ben voor
de plinten, of de onderste stukken van de gebouwen van de Wielen, in deze het
Stadswiel, het Sterrenwiel, het Waterwiel en het Polderwiel en ook Sta-Pal valt
daar onder. Het is inderdaad een ontwikkeling, ik kan hier ongeveer 2,5 uur over
praten, met heel veel vuur en passie; dat ga ik niet doen. Ik denk dat het heel
duidelijk is dat er de afgelopen maand, maanden zeer veel gebeurd is in Dordt
en dat ook deze discussie vrij breed gevoerd is. Wat ik wel wil doen, is in ieder
geval aan geven wat op dit moment de stand van zaken en de ontwikkelingen
zijn, waar wij van de Wielborgh op dit moment mee bezig zijn. Ik heb een aantal
punten ook er uit gehaald. Ik kan ook niet vertellen wat we allemaal aan het
doen zijn, intern in de organisatie, en met name de rol van de plinten, hoe we
daar nu mee bezig zijn en die past eigenlijk van nature in ons plan, wijkgericht
werken, waar we samen met het Spectrum al een jaar of drie mee bezig zijn, ik
denk bij een aantal van u ook wel bekend, waarin we ook zeggen: we zouden
heel graag, dat staat ook in de brief, met elkaar die plinten op de één of andere
manier zo goed gaan ontwikkelen dat ze ook levensvatbaar blijven en zijn. Op dit
moment, en dan zal ik een kleine schets geven waar we vanuit de plinten mee
bezig zijn om te kijken hoe we die op orde kunnen en gaan brengen. Daarnaast
zijn we natuurlijk bezig met het organiseren en het anders organiseren van de
zorg, zowel op de dag als in de nachtsituatie, ook één van de punten die
aangegeven zijn in de brief. Op dit moment liggen er dus overal plannen onder.
Aan de ene kant: de plinten hebben vooral de wijkfunctie, de mensen die er
boven wonen hebben natuurlijk allemaal zorg en die zorg zullen wij omdat we
een thuisorganisatie zijn op andere manier moeten gaan organiseren. Dat
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betekent dat al die mensen gewoon nog steeds hun zorg en ook hun nachtzorg
zullen blijven krijgen, alleen zal het op onderdelen anders georganiseerd gaan
worden. Dat geldt voor de plinten en voor de functie die de plinten nu hebben is
dat eigenlijk hetzelfde. Vanuit het verleden, wat ook in de brief genoemd is, zeer
veel externe financiering gekregen om die plinten in de lucht gehouden; dat is er
gewoon niet meer. Dat betreuren wij ook, maar de situatie is nu dat we daar nu
mee moeten dealen. We moeten kijken hoe we op één of andere manier zorgen
dat we het goed krijgen en daar hebben we ook de woningbouwcorporaties en de
gemeente en alle partijen in de wijk hard bij nodig. Die gesprekken lopen ook,
ook met de gemeente, staat ook aangegeven in de brief. Er zijn absoluut
intenties om ook de wijkteams in twee van de vier plinten onder te gaan brengen
en die zitten ook al in de Prinsemarij in Nieuw Krispijn. Dat is wel één van de
onderdelen en de hoekstenen van ons nieuwe concept, het wijkgericht werken.
De maaltijdvoorziening, waar wij normaal gesproken als Wielborgh niet
verantwoordelijk voor zijn omdat het een thuiszorgorganisatie is maar die wij wel
ons aantrekken; dat betekent dat we er over aan het nadenken zijn om ook het
maaltijdconcept, in ieder geval een concept voeding te gaan implementeren om
te zorgen dat de mensen die dat graag willen, ook gewoon eten aan huis kunnen
krijgen. De hoop natuurlijk is dat we die plinten, die onderste stukken van de
gebouwen ook in de lucht kunnen gaan houden, maar dat kunnen we niet alleen
en we zullen met alle partijen ook mee aan de slag moeten. Wat niet wegneemt
dat wij ons in die zin ook wel verantwoordelijk voelen voor het in stand houden
van dit soort functies. Alleen, op de manier waarop het nu georganiseerd is en
gefinancierd wordt, is dat gewoon niet mogelijk. Daarnaast zien wij nu in de
plinten de ontwikkelingen ontstaan, met name in de Prinsemarij en in het
Sterrenwiel dat de voorliggende en algemene voorzieningen, de vrijwilligers, de
onderkant, samenlevingsprojecten die er overal spelen en de samenwerking met
allerlei soorten doelgroepen, dat betekent de gehandicaptenzorg, de G.G.Z., de
ouderenzorg, steeds meer vormen gaat aannemen en absoluut in mijn beleving
levensbestendig is en vanuit Trivire en Woonbron is er nu een opdracht gegeven
aan een bureau om te onderzoeken, en gelukkig ook in contact met ons, om te
kijken: hoe kunnen we daar nu samen in optrekken en welk plan kan er zowel
sociaal, maatschappelijk als economisch aan ten grondslag komen te liggen? Dus
eigenlijk is dat in vogelvlucht, nogmaals echt in vogelvlucht, even de lijn die we
aanhangen en waar we nog steeds achter staan. Wel om aan te geven dat het op
dit moment nog niet de ontwikkelingen zijn die we zo kunnen door laten lopen;
als thuisorganisatie moeten we op verschillende onderdelen wel in gaan grijpen.
Was dat binnen de tijd, mevrouw de voorzitter?
De voorzitter Nog sneller, zelfs. Heeft iemand een vraag voor de heer
Baanvinger, of de heer Nierstrasz of voor de wethouder?
Mevrouw Nijhof Ik heb een vraag aan meneer Baanvinger, aansluitend bij uw
verhaal, zeg maar. U zegt dat er vanuit de woningbouwvereniging een opdracht
is gegeven dat een bureau onderzoek gaat plegen naar de invulling van de
plinten. Door wie wordt dat bekostigd?
De heer Baanvinger De corporaties hebben de opdracht gegeven aan het
bureau om vanuit Woonbron en Trivire te gaan onderzoeken op wat voor manier
ze met die plinten om kunnen gaan, omdat zij natuurlijk wel de verhuurder zijn.
De voorzitter De heer Van Verk.
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De heer Van Verk Ik hoor een gloedvol betoog van de heer Baanvinger over
wijkgericht werken; een verhaal wat ik al wel wat langer ken van hem. Dan
doemt bij mij wel de vraag op of er een aantal jaren geleden, toen allerlei
buurtvoorzieningen werden gesloten, er contact is geweest met het
Spectrum/Wielborgh over de overname van dat soort activiteiten in de wijken. Of
heeft u toen niets gehoord van de gemeente?
De heer Baanvinger Wat ik weet vanuit destijds de situatie rond de Prinsemarij,
met name rondom sluiting van de Ducdalf destijds, is dat ik heb begrepen, maar
nogmaals, ik ben ook maar een mens, dat de gemeente heeft aangegeven: wij
gaan niet meer investeren in stenen, maar wel in activiteiten en dat in ieder
geval de Prinsemarij en in die tijd dat ook het sociale wijkteam binnen is
gekomen, dat we daar ook in feite meer die wijkfunctie hebben kunnen
ontwikkelen, de afgelopen jaren. Maar die vraag gold toen niet voor de
Wielborgh; tenminste, in die tijd was het in ieder geval mij niet bekend.
De voorzitter Zijn er nog vragen? De heer Roggekamp.
De heer Roggekamp Dank u wel. In het begin toen mensen in die verschillende
Wielen en zo zijn komen wonen, hebben heel veel mensen een contract moeten
tekenen dat ze alleen bij de Wielborgh zorg afnamen omdat er ook zoveel meer
geboden werd. Als er nu niet zoveel meer geboden wordt, blijven die contracten
dan bestaan, of worden die dan ook teruggedraaid zodat iedereen zelf weer
keuzes kan maken wat ze willen gaan doen?
De heer Baanvinger Het interessante in deze discussie is dat wij dat niet alleen
kunnen bepalen. Punt 1 heeft de woningcorporatie, als het gaat over de
contracten er sowieso een relatie ook met ons in. Dat betekent dat we met de
woningcorporatie moeten gaan nadenken, ook op basis van de plannen die zij
met de gebouwen hebben, hoe hard dit soort afspraken zullen zijn of zullen
blijven. Ik kan op dit moment wel ja of nee tegen u zeggen, maar dat hangt ook
heel erg af van de partijen die met ons daarin op moeten gaan trekken.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Even naar aanleiding van de vraag van de heer Roggekamp. Als
het gaat om de uitvoering van de zorg, daar heeft de woningbouwcorporatie
denk ik weinig mee van doen en ik neem aan dat bewoners ook contracten
hebben met de Wielborgh in dit geval, over die uitvoering van de zorg. Nu hier
heel veel verandering, of enige verandering in komt, naar aanleiding van de
vorige vraag: wat gaat daar dan mee gebeuren? Ik kan me ook voorstellen dat
mensen op een gegeven moment de vrijheid hebben om voor andere
zorgaanbieders te kiezen.
Mevrouw Stolk Voorzitter, aansluitend daarop. Volgens mij is het ook altijd zo
dat als je dingen gaat veranderen, dat dat niet eenzijdig veranderd kan worden,
maar dat er altijd meerdere partijen voor nodig zijn. Het is niet zo dat de
Wielborgh kan zeggen: we gaan dingen veranderen. Dat geldt hetzelfde voor die
bewoners die dat contract getekend hebben. Een contract teken je met zijn
tweeën, dus dat kan je ook weer opzeggen; dat kan niet alleen van één kant
natuurlijk.
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De voorzitter M eneer Van Verk.

De heer Van Verk Voorzitter, ik wil dat toch wel een beetje relativeren, die
gedachte. Er zijn zat mensen die een contract voor het leven denken te tekenen
en ook aan de deur worden gezet. Dus ik denk dat op het moment dat er sprake
is van overmacht, calamiteiten, dat het wel degelijk eenzijdig kan worden
opgezegd.
De voorzitter Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Dat bedoel ik. Dat was ook mijn verhaal:, dat als er dingen
veranderen, dat dat dan ook voor die bewoners geldt en niet alleen voor de
Wielborgh.
De voorzitter Meneer Nierstrasz, u wilt daar op reageren zag ik?
De heer Nierstrasz Er zijn twee verschillende dingen gaande in de Wielborgh.
Dat zijn de contracten over de plinten en dat zijn de contracten die één op één
door zowel Wielborgh als de woningcorporatie met individuele huurders zijn
afgesloten. De Wielborgh heeft pro forma de plintcontracten opgezegd. Dat wil
zeggen dat de plinten langzamerhand leeg staan omdat, als je iets opzegt, dan
moet je eruit zijn als je niet meer tot een vergelijk komt. Pieter Baanvinger heeft
net al gezegd: de corporaties zijn bezig te bedenken hoe zij die 4.000 vierkante
meter weer willen gaan invullen. Ik vind dat ook heel logisch dat ze dat willen,
want dat krijg je maar één keer, die kans, dat het leegstaat. Dan moet je goed
nadenken op wat je de volgende 20 jaar met die 4.000 meter wil. Wij hopen dat
we daar een rol in spelen, dat is één. Het andere is, dat de contracten boven, de
individuele contracten niets te maken hebben met die plintcontracten en wij dus
met Trivire dan wel Woonbron moeten gaan kijken of dat nou invloed op elkaar
heeft. Naar ons idee heeft het dat niet. Dat heeft Trivire ook niet, maar we gaan
het nog even beter uitzoeken. Meneer Roggekamp zei net dat er nogal wat
geboden werd op basis van die contracten. Dat is niet helemaal niet waar. Het is
geboden op, laten we zeggen, er werd extra geld betaald door bewoners voor
contracten voor, inderdaad, alarmering en dat soort dingen. Dat is een apart
contract van de eigenlijke zorgovereenkomst, die we dus ook hebben met
iedereen. Ik zie iedereen knikken. Dan heb ik het kennelijk goed gezegd.
De voorzitter Mevrouw Nijhuis.
Mevrouw Nijhuis Ik knikte wel, maar even op de vraag die ik zojuist stelde: dus
het is in principe mogelijk dat op het moment dat de situatie ontstaat dat
mensen zorg van anderen af willen nemen, dat ze van die contracten af kunnen?
De heer Nierstrasz Dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat de
contracten voor de plint niets te maken hebben met de zorgcontracten boven en
dat je je kunt afvragen of die ontbonden zouden moeten worden, boven. Ik zou
niet weten waarom. De plint is de plint en boven huurt iedereen individueel. Wij
zijn als partij de Wielborgh gebonden aan de partij Trivire. Wij zijn boven aan
iedere individuele bewoner gebonden, net zoals Trivire dat is en dat heeft niets
met elkaar te maken. Je kunt je gaan afvragen of het in de toekomstige tijd nog
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juist is om het te doen; dat ben ik wel met u eens, maar voor de huidige
bewoners zijn de contracten gewoon, staan vast en blijven bestaan.
De voorzitter Heeft iemand nog een vraag? Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Ik heb de heer Baanvinger en corrigeer me maar als ik het
verkeerd heb, ook horen zeggen dat er ook op het gebied van de zorg dingen
gaan veranderen en niet alleen voor de plinten.
De heer Baanvinger Dat klopt. Ik heb ook niet gezegd dat de zorg niet gaat
veranderen. Ik heb aangegeven met name dat we de zorg anders moeten gaan
organiseren om hem ook in stand te kunnen houden. Wij zijn punt 1 een
thuiszorgorganisatie, we leveren zorg op afspraak en we hebben daarnaast een
dienst, die heet alarmering. Dat betekent, dat blijft gewoon in stand. Dat blijven
we doen, alleen, dat zullen we op een andere manier moeten organiseren. Als
het misverstand dreigt te ontstaan dat we daarmee geen zorg meer gaan leveren
aan die mensen: dat is absoluut niet aan de orde. Wij blijven de nachtzorg
leveren en we blijven ook gewoon de reguliere zorg leveren. Is dat voldoende
antwoord op uw vraag?
Mevrouw Stolk Nou, ik zit nog even te denken. Er verandert wat, dat geeft u zelf
aan en hoe je die zorg op een gegeven moment in gaat kleden, dat is natuurlijk
aan jullie, want jullie zijn van de uitvoering. Wij zijn niet van de uitvoering, maar
meer van de kaders. Het zou mij wat meer gerust stellen als u zou zeggen van:
alle zorg die er geleverd moet worden, die blijven wij ook op die manier
uitvoeren, dat niemand buiten de boot valt.
De heer Baanvinger Dan kan ik u vertellen: alle zorg die wij moeten leveren op
basis van een indicatie die mensen hebben zullen wij ook blijven leveren.
De heer Nierstrasz Misschien is het geruststellend om te zeggen dat niet alle
zorg in de Wielen geleverd kan worden.
Mevrouw Stolk Dan gaan we een hele andere discussie voeren. Laten we het nu
gewoon even over de Wielen houden. Er wordt gezegd: er veranderen dingen,
die dingen worden anders, dat gaat anders ingevuld worden. Dan ben ik toch wel
benieuwd hoe dat dan ingevuld gaat worden en wat voor ideeën jullie daarbij
hebben, hoe jullie dat in de toekomst vorm gaan geven. Want als je minder geld
krijgt, dingen op een andere manier in gaat vullen en ik ga niet zeggen dat het
dan ook verkeerd is als je dat anders gaat doen, want dingen kunnen anders en
kunnen beter en kunnen misschien ook goedkoper, maar als je het anders gaat
doen met minder geld, kun je dan wel die zorg blijven leveren die nu geleverd
wordt?
De heer Nierstrasz Ja; absoluut wel. Het anders organiseren is nu juist gedaan
om het slimmer te doen, efficiënter te doen. De zorg zal daar zelf niet onder
lijden. Ik denk dat u moet bedenken dat een thuiszorgorganisatie het op zich zelf
moeilijk heeft in Nederland. Dat geldt voor heel Nederland; ook voor Dordrecht,
ook voor andere partijen in Dordrecht. Daar is de Wielborgh natuurlijk geen
uitzondering, maar dat wil niet zeggen dat die zorg ineens in elkaar kukelt. Dat is
ook helemaal niet de bedoeling. Mijn opmerking van daarnet was bedoeld als: in
de Wielborgh wonen mensen die eigenlijk meer zorg nodig hebben dan de
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Wielborgh als thuiszorgorganisatie kan leveren. Dat is heel wat anders dan dat
dat ingewikkeld is en hier niet ter sprake zou moeten komen. Het moet juist wel
ter sprake komen. De Wielborgh heeft hele zware patiënten, bewoners zo u wilt,
die hun bed soms niet uit kunnen en dan kun je je afvragen of dat goed is. En
daar moet Nederland ook aan gaan wennen: dat we, en wie dat dan ook is, niet
alles meer op kan nemen met een beperkt budget en ook een beperkte indicatie
en dat is in de Wielborgh vroeger anders geweest. Wij gaan de mensen die daar
zijn nu, natuurlijk niet met een boterham in het park zetten. Die worden gewoon
nog steeds op dezelfde manier verzorgd en verpleegd. Alleen in de toekomst
moet je je afvragen of dat nog wel kan. Eigenlijk kan dat niet meer en dat is wat
ik bedoel: dan zijn er andere instituten voor waar je dergelijke mensen zou
kunnen verzorgen en verplegen, met een andere manier van doen. Wat u
bedoelt: u doelt op het anders werken van de zorg. Wij hebben vier locaties en
nu zijn er vier zorgteams. Die hebben allemaal hun eigen aansturing, die hebben
allemaal hun eigen secretaresse, die hebben allemaal eigen roostering, die
hebben allemaal hun eigen mensen. Dat is niet handig; echt niet. Dus wij gaan
één centraal roosterpunt, één centraal secretariaat maken; dat scheelt mensen.
Die mensen moeten we ontslaan, natuurlijk, dat zeg ik hier ook, dat mag ook in
de notulen en dat gebeurt niet morgen of overmorgen. Dat gebeurt een keer en
dat komt alleen maar aan de zorg ten goede. Want het is op het ogenblik niet
efficiënt georganiseerd. Dat bedoelen wij met anders: dat we dus vanuit één
locatie gaan werken, maar dat maakt voor de zorg op zichzelf, laten we zeggen
achter die voordeur, niets uit. Dus het is een overhead probleem, er is gewoon
heel veel niet zorg aanwezig in de Wielborgh, niet-zorgmensen en dat moeten we
eigenlijk veranderen. Dat is het andere ervan.
Mevrouw van Bekhoven Ik hoor u zeggen dat er bewoners zijn die eigenlijk een
zwaardere indicatie hebben dan dat ze bij u kunnen blijven wonen. Hoe gaat u
daar mee om? Hoe werkt dat dan precies?
De heer Nierstrasz Mensen hebben nu een zwaardere indicatie dan toen ze
opgenomen werden, of gingen wonen. Die zijn in de loop der tijd meer
zorgafhankelijk geworden. Er is een beleid in de Wielborgh om zo lang mogelijk
die mensen te verzorgen en te verplegen. Aan de andere kant is er ook een
beleid in de Wielborgh wat ze niet erg te gelde maken, om met die mensen in
gesprek te gaan en de familie, om te zorgen dat die mensen op een plek terecht
komen die meer geschikt voor de kwaal die ze hebben.
Mevrouw Stolk Voorzitter? Even aanvullend daarop. Als u zegt, die mensen
kunnen dus niet meer eigenlijk in de Wielborgh blijven, waar kunnen die mensen
dan naartoe? Kunt u ons daar een inzicht in geven? Ik heb daar zelf wel een idee
bij, maar ik hoor het graag van u.
De heer Nierstrasz Misschien denkt u ook aan een verpleeghuis; daar denk ik in
ieder geval wel aan. Maar je kunt ook andere vormen van zorg in de Wielborgh
gaan doen die nu nog niet ontwikkeld zijn. Er komen in Nederland meer zware
zorg-thuisachtige situaties voor, waar je budget voor kan krijgen en watje ook
kunt doen. Alleen, zorgverzekeraars, zorgkantoren zijn daar niet happig nog op,
omdat dat relatief heel veel geld is om dat bijna per adres te gaan leveren. Het is
uiteraard logischer om in een setting met honderd anderen, zoals je een
verpleeghuis zou kunnen omschrijven, met artsen aanwezig, is dat efficiënter te
organiseren dan dat allemaal thuis te doen. Maar wij willen wel gaan kijken of wij
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niet de zware zorg, als ik het dan even zo mag noemen, meer in de Wielborgh te
gaan verlenen. Maar dat is niet makkelijk; nogmaals, dat kost meer geld en de
verzekeraar zit daar nog niet op te wachten. Wij zoeken daar wel naar.
Mevrouw Stolk Voorzitter, sorry hoor. Zijn die gesprekken nu al gaande met de
zorgkantoren, C.A.K. en noem allemaal maar op, al die organisaties die daar bij
horen? Hoe ver zijn jullie daarin? Want ik hoor u zeggen dat er mensen bij de
Wielborgh zitten die eigenlijk zorg nodig hebben die de Wielborgh eigenlijk nu
niet kan bieden. Voordat we zoiets voor elkaar hebben zijn we, neem ik aan, nog
wel een jaar of twee jaar verder, voordat we dat daar georganiseerd hebben.
Hoe gaan we dat dan de komende periode opvangen?
De heer Nierstrasz Binnen de Wielborgh wordt dat opgevangen door de extra
zorg te leveren die men nu ook krijgt. Dat is één van de problemen: die mensen
hebben eigenlijk meer zorg nodig dan wij budget krijgen. Dat is natuurlijk, dat
begrijpt u ook wel, dat is niet heel lang vol te houden. Het kan overigens heel
snel gaan met een andere zorgsoort, op zichzelf. Als je met het zorgkantoor
overeenkomt dat dat over een paar maanden er kan zijn, dan krijg je dat geld
ook. Dan moetje nog wel organiseren hoor en dat klinkt altijd heel makkelijk:
dan moet er een dokter naartoe en nog wat andere mensen. Dat klinkt allemaal
simpel, maar dat is het natuurlijk niet, dus daar heeft u gelijk in, maar het is wel
te doen. Het is ingewikkeld, maar niet heel ingewikkeld. Laat ik het zo zeggen.
Dus dat is wel de bedoeling.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Nu zegt u zelf dat de thuiszorgorganisatie, de
Wielborgh, de mensen niet heeft die die zorg kunnen leveren, die zwaardere
zorg, zeg maar. Meneer Baanvinger gaat nee schudden. Want, er is de situatie
dat de Wielborgh in erg zwaar weer verkeert. Er komt wellicht een fusie, maar in
het licht van wat u nu zegt, van dat er eigenlijk mensen zitten die eigenlijk een
veel zwaardere indicatie zouden moeten hebben: hoe verhoudt zich dat dan tot
elkaar, vraag ik me af? Ook de fusie, want op dit moment is er niet méér geld
om mensen in dienst te nemen, neem ik aan, die die specialistische hulp kunnen
verlenen.
De heer Baanvinger Daar wil ik heel kort iets op zeggen. Los van de fusie:
mensen hebben een thuiszorgindicatie en daar zit een bepaald maximum aan. Op
een gegeven moment en dat is een discussie die we overal voeren, niet alleen bij
de Wielborgh hoor: mensen kunnen tot een bepaald moment thuis blijven
wonen. Dat willen we allemaal, dat doen we ook allemaal, dat vinden we ook
heel belangrijk, dat doen we tussen de woonvormen als de Wielborgh, doen we
ook gewoon bij de mensen thuis. Dat doen we in Nederland ook bij de mensen
thuis. Op een gegeven moment komt er een punt dat het niet meer houdbaar is,
één en er ontstaat een nieuw soort tussenvorm, waarbij het eigenlijk gaat om:
kunnen we behandeldiensten, zoals de heer Nierstrasz dat ook zei, zouden we
die op een manier kunnen aanbieden en die mensen extra ondersteuning bieden?
Ik wil even terug naar uw eerste opmerking: wij hebben de mensen wel die de
zorg kunnen leveren. Dat is het niet. Het gaat erom datje op een gegeven
moment in situaties komt waarin er bijvoorbeeld externe of meer expertise nodig
is om die mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Dus niet de verzorgende
of de verplegende, maar dat zijn een casemanager voor dementie, een
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behandelaar, fysiotherapeut, een specialist oudergeneeskunde. Dat is een project
wat in Nederland en ook bij ons al separaat loopt. Dus die mogelijkheden zijn er
wel, maar u moet zich denk ik wel realiseren: wij kunnen mensen met een
thuiszorgindicatie tot een bepaald moment helpen. Dat kunnen we overal en ook
in de Wielen. En er zal dus een moment moeten komen dat we met elkaar in
gesprek moeten gaan. Want het is géén verpleeghuis.
De voorzitter Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Daarop inhakend, ook op wat we allemaal gehoord hebben. Al
vanaf het begin van deze raadsperiode hebben we eigenlijk aangedrongen, als
raad ook, op een integrale visie op ouderenzorg. Ook hebben we aan de
wethouder gevraagd om integraal in gesprek te gaan, eigenlijk. Nu zie je
inderdaad allerlei thuiszorgorganisaties omvallen; jullie zijn vast niet de enige in
Dordrecht die deze problemen hebben als thuiszorgorganisatie. We hebben al
eerder gezien dat organisaties zijn afgeslankt. Er zijn zoveel overlappingen. Hoe
is dat gesprek inderdaad, met de andere organisaties? Zijn die ook gaande, of is
dat heel selectief met de groepering met wie je wil samenwerken? Hoe ver is dat
inmiddels?
De heer Nierstrasz Kunt u iets explicieter zijn? Met wie zouden wij moeten
samenwerken? Wat bedoelt u?
Mevrouw Mous Nou ja, ik weet niet of u moet samenwerken, maar er zijn
natuurlijk ook andere thuiszorgorganisaties, andere organisaties, de
Merwelanden, weet ik....
De heer Nierstrasz Daar hebben we intensief contact mee. Wat dat betreft is
het probleem redelijk universeel, mag ik wel zeggen, in Dordrecht en dat kunnen
we ook hier niet oplossen. Hoewel we natuurlijk in de krant hebben gelezen dat
we weer wat geld erbij krijgen, evenals voor de verpleeghuizen. Ik heb wel
contact met de bestuurders van andere organisaties, vrij veel zelfs en ook over
al dat soort dingen, hoewel je daar natuurlijk een zekere terughoudendheid moet
hebben omdat er dan weer mensen gaan zeggen datje concurrentie aan het
vervalsen bent, weet ik wat allemaal. Nou, dat zal wel, maar we leren ook wel
veel van elkaar op dat gebied. Mevrouw Nijhof had het ook over de fusie en u
heeft het daar ook wel misschien een beetje over, dat voor de Wielborgh het
cruciaal is om toch te kijken of er een partner in de stad is die verder wil met de
Wielborgh, omdat de Wielborgh het alleen niet redt. Dat klinkt dramatisch; dat is
het op zichzelf natuurlijk ook, maar het is niet anders. Het is een kleine
organisatie, die dus inderdaad vrij veel overhead moet hebben om alle
regelgevingen en al het management te organiseren. Dat lukt niet met zo'n
kleine organisatie, dus men heeft in ieder geval een andere organisatie nodig,
een partner nodig om te overleven. Zo staan de zaken er voor. Wij moeten ook
wel met anderen praten. Op het ogenblik is het Spectrum degene waar we vooral
mee praten, natuurlijk. De woningbouwcorporaties Woonbron en Trivire zijn dan
degenen waar we proberen om het leuke wat we nu hebben, op een manier en
die zal afgeslankt moeten zijn, vol te houden. Alleen, Pieter zei het net ook: die
hebben we niet aan een touwtje. Trivire en Woonbron zijn dus autonoom bezig
om te bedenken hoe zij de Wielen een gezicht moeten geven. De plinten in de
Wielen, bedoel ik dan. Er is geen vierkante meter van de Wielborgh en dat is
geloof ik ook wel voor de stad, als ik het zo mag noemen, even schrikken
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geweest. Want dat heeft men helemaal niet door gehad. De Wielen heeft geen
vierkante meter in één van de gebouwen. Dat is allemaal van andere mensen en
dat is 20 jaar geleden gehuurd en op zich is dat een glorietijd geweest van de
Wielen en voor de bewoners van Dordrecht ook. Het is een geweldig concept
geweest. Alleen, het is nu wat uit de tijd langzamerhand; het is gewoon niet te
betalen. Dat heeft te maken met het feit dat het te mooi is. Gewoon, het concept
is te mooi in deze tijd. Daar kunnen we lang of kort over praten, maar we
hebben de centen er niet voor. Dus wij zijn afhankelijk van anderen en dat zijn
primair de corporaties en als we willen samenwerken, dan zullen we dat ook
graag met de gemeente doen, om daar in die Wielen, in die plinten nog wat te
maken en hetzelfde te hoop te kunnen maken als we nu hebben.
De voorzitter Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Voorzitter? Even daar op aanhakend. Het klopt helemaal wat de
heer Nierstrasz natuurlijk zegt: dat de woonorganisaties de eigenaar zijn en dat
de Wielborgh die plinten natuurlijk gehuurd heeft. Maar er zingen ook al wat
verhalen rond door de stad en laat ik dat hier gewoon benoemen, dat die plinten
dadelijk misschien heel anders ingevuld gaan worden. Dat er een hele andere
invulling aan gegeven wordt. Dan kijk ik de wethouder even aan, want ik denk
dat ik voor wat betreft de gemeente daar moet zijn, hoe uw contacten op dit
moment zijn met die woningcorporaties en wat voor invloed u daarop uit kan
oefenen. Dat we dadelijk niet voor een voldongen feit staan dat die
woningcorporaties zeggen 'we gaan er gewoon iets heel anders mee doen'. Dan
is het kwaad al geschied.
Wethouder Lambrechts Wij hebben morgenochtend een gesprek met de
woningcorporaties, collega Reynvaan en ik en de corporaties hebben ons
inmiddels gevraagd ook om input te leveren om mee te denken. Dat eerste
gesprek gaan wij morgen aan.
De voorzitter U wilde hier nog op ingaan, mevrouw Stolk?
Mevrouw Stolk Ik zou het prettig vinden, als de wethouder die gesprekken heeft
gehad, deze commissie daarvan op de hoogte te stellen hoe die gesprekken zijn
verlopen, zodat we in ieder geval de vinger aan de pols kunnen houden en dat u
de commissie zo snel mogelijk informeert over deze gang van zaken.
De voorzitter Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Ik zal de vraag die ik net stelde aan meneer Nierstrasz, ook aan
de wethouder stellen, hoe het is met die samenwerking, zeker nu we al die
thuiszorgorganisaties om zien vallen, bijvoorbeeld ook TSN, een grote, die zit
dan niet hier, maar een grote thuiszorgorganisatie, zou het wel belangrijk zijn
dat we een totaalbeeld krijgen van de situatie in Dordrecht. Zou de wethouder
daar ook voor kunnen zorgen?
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Lambrechts Dank u wel. De samenwerking is goed, zeg maar. We
spreken elkaar. Mij hebben nog geen signalen bereikt dat anderen ook in de knel
zitten. TSN heeft op zich wel vijf klanten hier die ze bedienen, maar er is
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voorlopig geen probleem met die klanten en anders kunnen ze overgenomen
worden door anderen. Ja, volgens mij had u die vraag al eerder gesteld tijdens
de begrotingsbehandeling, om inderdaad dat aan te kaarten en dat heb ik ook in
het vorige transitieoverleg al gedaan. Dat doe ik waar mogelijk, maar mij hebben
nog geen signalen bereikt dat anderen ook in die problemen zitten.
Mevrouw Stolk Voorzitter? Ja, sorry. Maar er gaan toch ook geluiden door de
stad en laat ik die dan ook maar hier benoemen, dat de Merwelanden in zwaar
weer zit, Crabbehof, Internos en dan zegt u: de samenwerking gaat goed. Dat is
mooi, dat die samenwerking goed gaat en dat er veel gesproken wordt, maar
wat komt daar concreet uit? Want als ons die signalen bereiken en ik zie mijn
collega's instemmend knikken, dat die die signalen ook hebben ontvangen: het
komt bij mij dan niet helemaal geloofwaardig over dat die signalen u niet hebben
bereikt.
Wethouder Lambrechts In het laatste transitieoverleg heb ik die vraag nog ook
op tafel gelegd en gezegd: meld je alstublieft als je problemen ondervindt, dus
daarmee heb ik ze uitgenodigd om dat te doen. Daar zitten niet alle partijen aan
tafel, maar wel alle vertegenwoordigers, dus ik heb ook gevraagd of ze dat door
willen geven aan hun organisaties. Als ik ze spreek; ik heb die vraag van u wel
onthouden van de begroting, dan breng ik die vraag op tafel. Dus ik heb ze
uitgenodigd om als ze problemen hebben, zich te melden en dat hebben ze nog
niet actief gedaan.
Mevrouw Stolk Voorzitter? Als u dat nu in de commissie hoort, wat is dan uw
proactieve houding daarin? Gaat u dan zelf naar die organisaties? Want u bent
wethouder Ouderen, u staat voor de ouderen in de stad. Hoe gaat u dat de
komende periode dan aanpakken? Nu zitten we met de Wielborgh aan tafel,
maar het kan zomaar zijn dat we volgende week met de Merwelanden zitten en
die week daarop met Internos. Kijk, nu is de situatie zo dat het bij de Wielen niet
goed gaat, maar en dan ben ik het met mevrouw Mous eens dat ze zegt: breng
nou eens in kaart hoe het hier in Dordrecht zit.
Wethouder Lambrechts Wat ik al zei, ik heb proactief die vraag gesteld en
gezegd, meld je als je problemen hebt. Ik vertrouw erop dat ze dat dan ook doen
en dat we dan samen kunnen kijken wat er precies aan de hand is. Welkom voor
alle organisaties inderdaad om een gesprek aan te gaan als er een probleem is.
Zolang ik geen signaal heb gekregen, kan ik ook niet actief aan de slag gaan om
er iets mee te doen.
De heer Van Verk Voorzitter? Ik hoor nu de discussie even zo aan en mij
bekruipt toch het gevoel dat er een vrij passieve houding is. Als u zegt van: ja,
als u een probleem heeft, dan komt u maar, dan werkt het bij de meeste
organisaties en bij de meeste mensen zo dat ze denken: als het echt de
spuigaten uit loopt en boven mijn oren stijgt, dan ga ik misschien klagen, want
dan verzuip ik namelijk bijna in het probleem. Ik begrijp dat mevrouw Stolk
eigenlijk aandringt op en ik zou dat wel willen ondersteunen, op een proactievere
houding waarbij je zegt, ambtenaren ga nou eens even naar die organisatie toe
en ga nou eens even een goed gesprek aan hoe de stand van het gewas is. Want
wij hebben het gevoel op basis van wat wij horen in de stad, zoals mevrouw
Stolk dat zo mooi uitdrukt, dat het niet allemaal meer hosanna en halleluja is.
Laten we daarom eens goed gaan onderzoeken wat er nou wel aan de hand is,
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zodat we inderdaad gesteld zijn voor eventuele problemen die in de komende tijd
en we voelen op onze klompen aan dat die er aan zitten te komen, dat we die
dan ook adequaat kunnen opvangen.
Wethouder Lambrechts Ik heb uw signaal uit de begroting natuurlijk ook aan de
mensen van de Sociale Dienst meegegeven, die de gesprekken voeren met die
aanbieders. Dus op meerdere terreinen uitgezet van: kijk of je iets hoort wat er
aan de hand is. Maar ik wil mensen natuurlijk ook geen probleem aanpraten als
ze het nog niet hebben. Ik heb in ieder geval gezegd: kijk wat er aan de hand is
als jullie een gesprek hebben en ook aan henzelf gevraagd van: meld je als er
wat is. Dus volgens mij heb ik alle kanalen opengezet om het gesprek aan te
gaan. Ook bij de Sociale Dienst zijn ze er van bewust dat het probleem breder
ligt; op aanraden van meneer Rovers heb ik dat ook gemeld aan de mensen die
de contacten onderhouden met de aanbieders.
De heer Van Verk Voorzitter? Ik blijf me toch altijd weer verbazen over dit
eiland. Het is toch een hele bijzondere oase in Nederland dat hier alle problemen
die in de rest van het land wel spelen, dat die hier altijd voorbij gaan over het
water wat langs onze kade stroomt.
Wethouder Lambrechts Wij hebben natuurlijk dingen ook anders georganiseerd.
De heer Van Verk Ik denk dat de werkelijkheid anders is. Ik vind dat het college
in zijn algemeenheid veel te optimistisch is in dit soort gevallen en veel te passief
reageert. Ga er nou eens flink achteraan en kijk nou eens wat er aan de hand is
en vraag door. Zo'n vraag stellen van: gaat het allemaal wel goed? Natuurlijk
gaat het. Vraag de eerste de beste burger op straat of het goed met hem gaat,
dan zegt hij: ja natuurlijk, het gaat goed, al zit hij tot over zijn oren in de shit.
Wethouder Lambrechts U heeft waarschijnlijk gehoord dat in andere gemeenten
heel veel problemen zijn en dat wij die niet hebben gehad, ook op het gebied van
huishoudelijke ondersteuning, omdat wij zaken anders georganiseerd en
geregeld hebben. Ik ben er vooral niet voor om mensen problemen aan te
praten, maar de mensen die ik heb en die de contacten hebben, die weten dat dit
zou kunnen spelen en die letten daar zeker op; dat kan ik u verzekeren.
Mevrouw Stolk Voorzitter? Dus de wethouder kan nu met droge ogen vertellen
dat er niets aan de hand is bij Internos, dat er niets aan de hand bij de
Merwelanden en dat er niets aan de hand bij Crabbehof? Dat kunt u met droge
ogen nu vertellen?
Wethouder Lambrechts Dat kan ik natuurlijk nooit. Ik moet ervan uitgaan dat
zij me op de hoogte brengen, ook als ik direct het gesprek aanga, van hun
problemen. Dus dat kan ik natuurlijk nooit garanderen.
Mevrouw Stolk Dus u vertrouwt die mensen wel op de blauwe ogen?
Wethouder Lambrechts Niemand op de blauwe ogen, maar ik vertrouw er wel
op, als ik duidelijk aangeef aan de mensen die de contacten met hen hebben en
ook de contacten zelf heb, dat als er problemen zijn, dat wij die boven tafel
krijgen. Dat is niet op de blauwe ogen, maar gewoon omdat ik het aangegeven
heb. Dat is toch iets heel anders.
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De voorzitter M eneer Van Verk.

De heer Van Verk Voorzitter? Als ik dit nou zo hoor. Als je nou van de week
leest wat er in dit land gebeurt met die hele grote thuiszorgorganisatie, TSN
heet die geloof ik, is dat dan voor u aanleiding om te zeggen tegen uw
ambtenaren: jongens, hoe zit dat hier in Dordt? Het kan toch niet zo zijn dat we
hier dit probleem niet hebben?
Wethouder Lambrechts Dat hebben we direct gedaan, op vrijdagavond en daar
geef ik u net van terug dat hier vijf klanten zijn die onder TSN vallen.
De heer Van Verk Dat bedoel ik niet. Het feit dat TSN problemen ondervindt
omdat ze feitelijk verliesgevend draaien op de huishoudelijke hulp - als ik de
krantenberichten lees, ligt daar de oorzaak van het feit dat die organisaties gaan
omvallen, zou aanleiding kunnen zijn voor u om tegen uw ambtenaren te zeggen
van: jongens, hoe zit dat nou in deze stad met Internos, hoe zit dat met weet ik
veel welke thuishulporganisaties?
Wethouder Lambrechts Dat had ik dus al eerder gedaan naar aanleiding van het
verhaal van de begroting van meneer Rovers. Dus dat had ik voor die tijd al
gedaan.
De heer Van Verk Ik geef het op.
Mevrouw Stolk Voorzitter? Volgens mij komen we hier niet uit.
De voorzitter Mevrouw Stolk, ogenblikje. Heeft iemand nog vragen aan de heer
Nierstrasz en de heer Baanvinger? Ja? Dan wil ik even daar mee doorgaan en
dan daarna met de wethouder, omdat we ook nog brief A. er op hebben zitten,
Ontwikkelingen binnen de Wielborgh, de brief van het college. Dus het lijkt me
handig als we daarna met de wethouder verder gaan. Dus eerst even de vragen
voor de heer Nierstrasz en de heer Baanvinger. Wie heeft er nog een vraag?
Mevrouw van Bekhoven.
Mevrouw van Bekhoven U bent in gesprek met Spectrum. Afgezien van het
moeten overleven: zijn er meer voordelen te behalen in zo'n fusie voor u en wat
verwacht het Spectrum van u, waar u aan voldoet?
De heer Nierstrasz We zijn al heel lang in gesprek met het Spectrum en we
werken al vijfjaar samen met het Spectrum. Het gaat heel goed. Heleboel
samenwerkingsprojecten, werkt heel geweldig. Dus het is een logische partner
voor ons, het Spectrum en wederzijds kun je elkaar een boel leren. De plinten
van de Wielen is ontzettend interessant en het Spectrum heeft andere zaken die
interessant zijn, waaronder veel know how over zware zorg. De Prinsemarij is
van het Spectrum, daar gelden dezelfde voorwaarden en problemen als binnen
de Wielen, dus je kunt wel met zijn allen beter weerstand bieden aan alle, toch
van buitenaf komende, problemen. Ik vind het terecht overigens, als ik dat mag
zeggen mevrouw de voorzitter - ja, u weet niet wat ik ga zeggen natuurlijk, dat
is ook spannend natuurlijk. Nou, ik hoorde net zo hier en een paar mensen
zeiden het echt letterlijk: het gaat slecht met de Wielborgh, en ja.... het gaat
slecht met de Wielborgh. Als we dat allemaal gaan vertellen, dan gaat het ook
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slecht met de Wielborgh en dat vind ik wel een beetje jammer, eerlijk gezegd. Er
zijn op het ogenblik enorm veel mensen bezig in de Wielborgh, van buitenaf, om
te zorgen dat de zaak op orde komt. Er komt een heleboel op het ogenblik op
orde; dat heeft vooral met geld te maken. We proberen echt de begroting voor
2016 rond te krijgen. Dat is een hele toer, want wéér, u weet dat, worden de
tarieven naar beneden geschroefd en ook het aantal uren en toch hebben we op
50.000 euro na het ogenblik de begroting voor 2016 in orde. Dat is een
behoorlijke kluif als je kijkt dat we dit jaar nog drie a vier ton verlies maken. Dus
dat gaat echt veel beter. En als u dan vraagt, wat heeft het Spectrum daaraan,
wat heeft dus inderdaad die thuiszorg er aan: thuiszorg met het Spectrum is een
interessante ketenontwikkeling. Dat is op zich zelf aan alle kanten goed.
Spectrum heeft een revalidatieafdeling die heel erg veel nut heeft en baat heeft
bij thuiszorg van de Wielborgh, bijvoorbeeld.
Mevrouw Stolk Voorzitter? Mag ik even interrumperen? U zegt, wij zijn in
gesprek met het Spectrum en corrigeer me maar weer als ik het verkeerd heb: u
bent toch bestuurder van het Spectrum? Dus u bent met uzelf in gesprek?
De heer Nierstrasz Inderdaad en de ene is bezoldigd en de ander is
onbezoldigd. Dan weet u dat ook nog.
Mevrouw Stolk Ik denk: het kan maar even duidelijk zijn.
De heer Nierstrasz Maar het is heel duidelijk; het is goed dat u het zegt. Het
heeft allemaal te maken met het feit dat, een externe meneer in de Wielborgh
zou zo ontzettend veel geld kosten, dat er op een andere manier gekeken is hoe
het georganiseerd kan worden en dat is deze manier. Er zijn meer mensen van
het Spectrum bezig voor de Wielborgh. Meneer Baanvinger is ook in dienst van
het Spectrum en we hebben dat allemaal natuurlijk juridisch uitgezocht, maar
ook met de NZA overlegd, de Nederlandse Zorg Autoriteit, of dat mag en men
heeft toch gezien dat, laat ik zeggen, de maatschappelijke plicht die nu op de
Wielborgh rust eigenlijk, het feit dat het moet, dat gaat boven alle andere - laat
ik zeggen, wat moeizame verhoudingen. Wij vinden dat ook; wij vinden als
Spectrum dat ook belangrijk om maatschappelijk dingen te doen voor de
Wielborgh en ik denk dat het heel goed gaat. Ik laat net al zien wat we aan doen
zijn op financieel terrein en het tweede is dus inderdaad wat Pieter net zei: we
zijn de zorg aan het reorganiseren. Daar moeten we het van hebben en die moet
goed in orde zijn. Dat gebeurt ook; dat kost alleen wel wat langer. Dat zal
halverwege volgend jaar zijn voordat de zaak op orde is. Dat is ook helemaal niet
erg. Dan is de derde pijler waarop wij moeten schieten, dat zijn die plinten, waar
we eigenlijk met alle partijen, dat bent u, de corporaties, het Spectrum en de
Wielborgh moeten in die plinten toch nog wat gaan doen. Wij zijn daar niet
autonoom in en dat is een lastige positie, ook. Afhankelijk zijn van anderen is in
zo'n geval vervelend. Mevrouw de voorzitter, ik zeg dit even allemaal om de
beeldvorming ietsje bij te stellen. Het gaat niet goed met de Wielborgh, maar als
we allemaal ook maar zeggen en blijven zeggen, dan is het ook niet leuk
natuurlijk. Ook niet voor de mensen die daar werken trouwens.
Mevrouw Stolk Voorzitter, als ik daar even op in mag gaan, op die opmerking?
Wij zitten hier niet om te zeggen dat het slecht gaat met de Wielborgh. Wij zitten
met elkaar te kijken hoe het beter kan met de organisaties en voor de inwoners
van die instellingen. Maar we moeten het beestje wel bij de naam noemen, want
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we moeten eerst kijken hoe het er voor staat en dan kunnen we pas aan
oplossingen gaan werken. En dat geeft deze commissie en de raad dan ook de
ruimte om daarin keuzes te maken. Het doet niet helemaal recht aan, als u zegt
van - want we zijn ons terdege bewust dat er heel veel hard gewerkt wordt, dat
iedereen zich daarvoor inzet, en niet dat er niets gedaan wordt, want dat doet
het personeel ook geen goed, dat ben ik helemaal met u eens - maar we zullen
we eerst met elkaar moeten kijken: waar zitten de pijnpunten en waar kan het
beter, anders kunnen we niet tot een oplossing komen. Dus dat wilde ik u wel
even meegeven.
Mevrouw Nijhof Nog even over de fusie en de gevolgen daarvan. Wat wij uit
meerdere bijeenkomsten hebben begrepen, is dat er januari een besluit wordt
genomen of die fusie levensvatbaar is of niet. Mocht het nou zo zijn dat die fusie
niet doorgaat: wat heeft dat uiteindelijk voor consequentie?
De heer Nierstrasz Voor de Wielborgh zou dat rampzalig zijn. Dan zullen ze op
zoek moeten naar een andere partij. Dan is het dus niet rampzalig als je die
vindt, maar die moet je dan wel vinden. In januari zal er gekeken worden of de
Wielborgh voldoet aan de eisen die het Spectrum stelt; dat begrijpt u ook wel.
Het Spectrum moet natuurlijk wel kijken of de Wielborgh zo'n partij is dat je daar
ook echt hier aan kan overgeven, want anders is het ook niet goed. Dat mag ook
helemaal niet, omdat, Waarborgfonds Zorgsector en onze zorgautoriteit kijken
mee en het Spectrum is niet autonoom in haar beslissing omtrent een fusie. Dan
moetje ook als Wielborgh in orde zijn. Dat is ook waarom ik het rampzalig
noem. Als dat dus niet zo is, dan zullen ook andere partijen daar heel veel
moeite hebben op landelijk niveau om te gaan fuseren. Het is dus een enorme
strijd om de Wielborgh op orde te krijgen. Dan wordt er over het algemeen toch
eigenlijk naar het geld gekeken, dus dat wij daar nu als eerste naar kijken, dan
kun je zeggen: ja, geld, geld, geld, het gaat om de zorg, natuurlijk, maar als het
zooitje niet betaald kan worden, ja, dan heb je niets meer. Dus wij kijken heel
erg naar het geld op het ogenblik. Dus vandaar dat ik heel, ik zeg het tegen u
ook, over die begroting: dat is voor ons wel heel cruciaal, ja. Mevrouw Stolk, ik
verdenk u niet ervan om hier verkeerde dingen te zeggen; ik zeg alleen wel, we
moeten oppassen, heel in het algemeen. Ik hoor ook berichten: de Wielborgh is
failliet, is al omgevallen - nou. u begrijpt, dat soort verhalen, dat is dus helemaal
niet aan de orde op dit moment. Dat probeer ik wel te voorkomen, overal waar ik
zit, door te vertellen: natuurlijk gaat het niet goed, maar het is niet zo dat
morgen het hele zooitje omvalt. Dat is helemaal niet waar. Het is een prima
organisatie. Dat wil ik dan nog wel zeggen. Begrijpt u?
De voorzitter Ik wil eigenlijk om 21.00 uur dit deel afronden. Graag de laatste
vragen. Mevrouw van Bekhoven nog een laatste vraag.
Mevrouw van Bekhoven U heeft het over eisen waar u aan moet voldoen.
Behalve het geld ben ik dus heel benieuwd welke eisen dat dan nog meer zijn
De heer Nierstrasz De organisatie van de zorg moet efficiënter ingericht zijn.
Dat is bijvoorbeeld iets. De ICT-systemen van de Wielborgh zijn ook niet op
orde; moeten op orde zijn, of moeten in ieder geval de potentie vertonen om
binnen een halfjaar op orde te komen. De overhead van de Wielborgh is ver
boven het landelijk gemiddelde. Die moet op een landelijk gemiddelde komen, of
iets hoger. Aan dat soort eisen moet u denken. Het zijn toch eigenlijk allemaal
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bedrijfsmatige, als ik het zo mag noemen, eisen. Verder de begroting op nul voor
2016 en in ieder geval voor 2017, want dat heb ik zelf maar aan toegevoegd. Ik
wil voor 2017 ook al een sluitende begroting kunnen laten zien. Ik vind het
belangrijk - je moet ook op de iets langere termijn wat kunnen laten zien, dus
inderdaad kijken, het is niet alleen dit jaar komt het goed, maar volgend jaar
komt het nog beter. Dat soort zaken zijn eisen van het Spectrum geweest waar
de Wielborgh aan moet voldoen. Die hebben daar helemaal niet zoveel tijd voor,
dus dat is nog een aardige race, ja.
De voorzitter Mevrouw Nijhof nog een laatste vraag.
Mevrouw Nijhof Meneer Nierstrasz, als ik het goed heb, dan betekent dat dat er
in januari een plan moet liggen wat getoetst gaat worden en wat voldoende
garanties biedt, èn voor het Spectrum, maar ook voor de Nederlandse Zorg
Autoriteit, dat er verder gewerkt kan worden. Is dat hoe dat gaat?
De heer Nierstrasz De bestuurder gaat iets heel korts opstellen. Die gaat op de
vragen zoals net, wat ik als eisen formuleer tegen mevrouw van Bekhoven, gaat
hij zeggen: dat is wel of niet voor elkaar. Ik ga daar niet plannen over schrijven;
dat doe ik niet. Zo zit ik niet in elkaar. Dat kan ik ook heel slecht, maar ik kan
wel goed zien: komt het op orde? Dat presenteer ik aan mijn raad van toezicht
en die zal moeten besluiten, gaan wij nu naar het Spectrum toe om te zeggen,
de zaak is, laat maar zeggen voor 80% op orde, ik noem maar eens wat. Ik ga
niet hele grote plannen schrijven; dat heeft helemaal geen zin. Er zijn een paar
eisen waar we aan moeten voldoen en dat is ja of nee of een beetje en dan is het
eigenlijk aan de raad van toezicht om te zeggen: hier durven wij wel mee naar
het Spectrum te lopen. Ja?
De voorzitter Heeft iemand anders nog een laatste vraag? Nee? Dan sluit ik dit
deel hierbij af. Dan wil ik u danken, meneer Nierstrasz en meneer Baanvinger
voor uw inbreng en voor alle antwoorden die u heeft gegeven en ik wens u veel
succes.
De heer Baanvinger Dank u wel.
De heer Nierstrasz Dank u wel.
De voorzitter Dan kunt u nu nog vragen stellen aan de wethouder en daarbij wil
ik dan betrekken de brief van het college, Ontwikkelingen binnen de Wielborgh.
Als iemand nog vragen heeft voor de wethouder, dan kan dat nu nog, over dit
onderwerp. Meneer Van Verk was eerst.
De heer Van Verk Ik heb niet zozeer een vraag aan de wethouder als misschien
wel aan mijn collega's van BETER VOOR DORDT, want ik vind de toonzetting van
de antwoordbrief nogal opmerkelijk. De zinsnede als 'Vooruitlopend op de
afhandeling van de motie willen wij u graag voorzien van feitelijke informatie die
relevant is in deze kwestie'. Daarmee zeg je dat de brief van BVD niet feitelijk
was en irrelevant. Even omgedraaid, spiegelbeeldig. Zie ik dat nou te scherp, te
negatief of hoe hebben jullie dat ervaren?
De voorzitter Wie wil er op reageren van BVD? Mevrouw Nijhof.
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Mevrouw Nijhof Meneer Van Verk, dat is uw uitleg van het verhaal, zeg maar.
Wij vinden wel degelijk dat er ingegaan is op de zorg die we hebben. Wij wilden
ook eigenlijk voor elkaar krijgen dat men hier om de tafel zit en dat het
probleem gewoon op tafel komt, dus wij zien dat wat anders. Wij zijn blij dat het
onderwerp op tafel is en dat de wethouder het ook meeneemt, zeg maar.
De voorzitter Nog vragen aan de wethouder?
Mevrouw Nijhof In de plinten zitten natuurlijk MEE, volgens mij de ASVZ in het
Sterrenwiel. Er zijn combinaties van instellingen die daar allerlei activiteiten
doen, ook dagbesteding bijvoorbeeld. Die plinten, bijvoorbeeld het Sterrenwiel is
de huur opgezegd. Wordt er ook overlegd met MEE en ASVZ om te kijken of zij
iets bij kunnen dragen in de huur met betrekking tot het voortbestaan van de
plint?
De voorzitter Wethouder.
Wethouder Lambrechts Zoals u net hoorde, is de huur van alle plinten
opgezegd. Dat is natuurlijk een soort voorzorgsmaatregel. Eentje nog niet, dat
contract loopt pas af in 2020, Polderwiel, uit mijn hoofd gezegd, maar voor de
andere plinten is wel opgezegd. Natuurlijk is het de bedoeling van de corporaties
om zo veel mogelijk betalende huurders daar te krijgen. Dus: ja, alle
organisaties die daar aan mee zouden kunnen doen, daar wordt natuurlijk naar
gekeken, maar dat is waarschijnlijk het plan wat wij morgen zullen bespreken
met de corporaties, van: wat kan jullie inbreng zijn, wat kan inbreng zijn van
andere partijen? Dus daar hoop ik vooral na morgen meer over te horen, maar ik
weet al wel dat natuurlijk vooral gezocht wordt naar betalende huurders. Wij
hebben al aangeboden, al voordat dit speelde, ook een deel van ons sociaal team
onder te brengen in die plinten. Hoe meer betalende huurders er zijn, hoe meer
er gedaan kan worden op andere terreinen. Dus waar mogelijk wil ik ook met
andere partijen wel kijken wat mogelijk is om daar als betalende huurder te
zitten.
De heer Van Verk Voorzitter? Als u het sociaal team vestigt in de plinten, een
loffelijk streven, trekt u dan weer niet ergens anders een gat?
Wethouder Lambrechts Het zou niet persé gaan om het hele team, om het daar
te vestigen. Het kan ook zijn voor een aantal dagdelen per week, omdat u onder
andere ook zelf gezegd heeft van: sommige gebieden zijn wel heel erg groot om
te voorzien voor een sociaal team. Dat geldt bijvoorbeeld in Oost; vandaar dat
wij aan het kijken zijn of wij een aantal dagdelen ook op een andere locatie
zouden kunnen zitten en dan tegen een betaalde huur in de plinten zou dat
natuurlijk heel mooi zijn. Daar komen natuurlijk toch al mensen, daar zijn al
mensen, dus daar is ook al loop.
De heer Van Verk Of ik het inhoudelijk allemaal heel mooi vind, dat weet ik nog
niet. Ik heb daar ook wel mijn vraagtekens bij, met de gedachte dat op het
moment dat je de sociale teams heel erg gaat koppelen aan dit soort complexen,
je het gevaar loopt van wat wij dan noemen het witte-jassencomplex. Oftewel,
mensen die gebruik zouden moeten maken van een sociaal team, maar van
middelbare leeftijd zijn en gezond van lijf en leden, die zeggen: we gaan niet
naar die bejaardenhulp toe. Ik bedoel, dat kan een drempel opwerpen.
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Wethouder Lambrechts Ik begrijp wat u bedoelt, maar bijvoorbeeld bij de
Prinsemarij is dat niet gebleken. Daar komt iedereen binnenstappen, van alle
leeftijden. Maar ik snap wat u bedoelt, inderdaad.
De voorzitter Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Voorzitter, met het dichtgaan natuurlijk van die plinten, 1
januari, hoe ziet dat er voor die mensen uit die daar zitten per 1 januari? Want
het is natuurlijk mooi als je zegt van, we gaan die sociale wijkteams daar in
zetten. Die hebben natuurlijk een hele andere functie als bijvoorbeeld
dagbesteding en activiteiten en denk aan maaltijden en dat soort dingen. Hoe
ziet dat er dan 1 januari uit?
De voorzitter Heeft iemand iets aansluitend hierop? Een vraag, nee?
Wethouder Lambrechts De huren zijn niet per 1 januari opgezegd. We hadden
het de vorige keer er over dat dat in mei en juli is, afhankelijk van de locatie.
Dus we gebruiken juist die tijd ertussen om te kijken wat we kunnen doen. En
het zijn inderdaad andere functies, wat u zegt, maar daarom zijn we juist in
gesprek met elkaar. Het is niet zo dat per 1 januari de plinten dichtgaan.
Mevrouw Stolk Maar worden 1 januari die activiteiten gestopt, zoals
gezamenlijke maaltijden, de keukens - die blijven dus nog open tot 1 mei?
Wethouder Lambrechts Wat u net hoorde: het zou op een andere manier
georganiseerd kunnen worden, maar het is niet zo dat die plinten afgestoten
worden per 1 januari. Maar misschien dat het anders georganiseerd wordt. Een
centrale keuken, anderszins. Maar die ruimten blijven open voor activiteiten.
De voorzitter Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Ik had alleen nog de opmerking: Sterrenwiel zit wel heel erg
dichtbij de Blaauwweg, dus die koppeling zie ik niet zo. Voor het Polderwiel zie ik
hem zeker wel, voor het sociale team.
Wethouder Lambrechts Nee, dat klopt. Wij gaan natuurlijk niet op alle locaties
zitten, maar we kijken waar de mogelijkheden zijn.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ja, laatste vraag nog. Meneer Baanvinger zei net dat er op twee
locaties overleg is geweest over het plaatsen van een sociaal wijkteam. Dat is de
Prinsemarij en welke locatie is dat dan nog meer?
Wethouder Lambrechts Nee, het is niet de Prinsemarij, want daar zitten we al,
in de Prinsemarij. Het Polderwiel en het Stadswiel, volgens mij.
De heer Van Verk Nog een laatste opmerking. Op het moment dat u die sociaal
teams daar gaat onderbrengen, dan gaat dat ook extra kosten met zich
meebrengen. En dan wordt natuurlijk de vraag interessant, a. hoe de stand van
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het gewas nu is en of dat überhaupt mogelijk is zonder dat het ten koste gaat
van de uitvoering van het werk.
Wethouder Lambrechts Ik had u toegezegd dat u die uitgebreide informatie
krijgt voor het Kerstreces. Dat heb ik gisteren voor het eerst gezien; dat komt zo
snel mogelijk naar u toe. We hebben natuurlijk ook extra geld, dat krijgen we
van het Rijk voor die sociale teams, dus we hebben gekeken wat mogelijk is
binnen dat budget.
De voorzitter Ik denk dat alle vragen gesteld zijn. Dan stel ik een korte pauze
voor en dan gaan we daarna verder met de mantelzorg uitvoeringsplannen.
Schorsing
De voorzitter Ik was net nog heel even vergeten, aan het eind, na punt 9 moet
er een evaluatie van de voorzitters komen. Die zijn we de vorige keer vergeten
en die wil ik er nu dan vanavond nog heel eventjes in fietsen. Dan kunt u nog
even tijdens de onderwerpen er over nadenken. Niet alleen mij beoordelen nu,
hè?
5. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Heeft iemand een vraag aan het college? Die wil ik dan nu vast
doen. De heer Rovers.
De heer Rovers Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag die misschien
goeddeels thuishoort in de Drechtraad, maar ik wil hier vast toch aan de orde
stellen dat uit het recente NIBUD-rapport Geldzaken in de praktijk blijkt dat door
hogere vaste lasten steeds meer mensen betalingsachterstanden hebben. Nou
bestaat er een regeling van een regionaal persoonsgebonden minimum budget,
maar mijn vraag kwam op of bij de toepassing van die regeling rekening
gehouden wordt met het feit dat de omstandigheden nu kennelijk zwaarder zijn
voor mensen die het niet zo breed hebben en of er dus een aanpassing van deze
regeling nodig is, of in ontwikkeling is. Ik vraag dat toch ook maar hier omdat de
zo'n 60% van de bijstandsgerechtigden in Dordrecht wonen, dus wij zijn een
belangrijke partner in dit geheel. Ik snap dat die regeling natuurlijk niet alleen
voor Dordt is, maar dat is een vraag: kijk eens of dat niet aangepast moet
worden nu er zoveel meer mensen niet rondkomen.
De voorzitter Wilt u daar op reageren, mevrouw Lambrechts?
Wethouder Lambrechts Ik denk dat het goed is dat ik hem aan mijn collega
stel, aan wethouder Van de Burgt. Ik weet wel: er is natuurlijk een stapeling, dat
mensen die stapel hebben, een stapeling hebben van kosten, dat dat op een
gegeven moment natuurlijk eindig is en dat ze daar niet overheen kunnen gaan.
Maar deze specifieke vraag zou ik niet weten te beantwoorden, dus zal ik hem
doorspelen aan mijn collega. Wilt u daar schriftelijk antwoord op hebben?
De heer Rovers Dat is misschien wel handig.
De voorzitter Dit antwoord komt schriftelijk naar u toe. Heeft iemand anders
nog een vraag aan het college? Nee?
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7. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER UITVOERINGSPLAN MANTELZORG
2015-2016 (1592406)
De voorzitter Wie kan ik het woord geven? Mevrouw van Bekhoven.
Mevrouw van Bekhoven GroenLinks is heel benieuwd naar de producten in de
mantelzorgcatalogus. Er wordt gesproken over producten en diensten die
praktische ondersteuning bieden. Voor GroenLinks is het belangrijk dat
mantelzorgers het gehele jaar door ondersteund worden. Zij ontlasten tenslotte
de zorg. Hun werk bespaart de samenleving veel geld. Deze degelijke producten
zijn belangrijk en moeten goed toegankelijk zijn. Toch missen wij de waardering,
in de vorm van een cadeau of een bloemetje. GroenLinks zou dan ook graag een
hoofdstuk gewijd zien aan echte waardering in plaats van alleen maar aan
degelijkheid. Het werk van de mantelzorger bespaart geld. Daarnaast heb ik nog
een vraag. Er staat in het stuk dat er wat geld over blijft. Hoeveel blijft er over
en gaat dit geld mee naar 2016 en is het dan geoormerkt? Tot zover.
De voorzitter Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Ja, voorzitter. Wij als CDA, wij hameren altijd heel erg op
mantelzorgondersteuning. Wij vinden dat een heel belangrijk onderwerp. Ik heb
in mijn woordvoering - dat is al geweest bij de eerste begrotingsbehandeling dat
ik in de raad zat, dus in 2014 heb ik aandacht gevraagd voor mantelzorgers.
Daarna hebben we de motie Respijthuis gehad op 11 en 12 november 2014.
Daar is voor gestemd. We hebben artikel 40 vragen voor de ondersteuning van
mantelzorgers ingediend, dat was op 13 april 2015 en per 1 april 2015 is
natuurlijk dat mantelzorgcompliment vanuit het landelijke gestaakt. Het
afgelopen jaar is er, vinden wij, heel weinig gebeurd voor de mantelzorgers. Er
blijft geld over en dat geld gaat dan naar algemene reserve; daar zijn wij het
sowieso niet mee eens. Wij vinden echt dat dat bestemd moet worden voor de
mantelzorgers. Wij zijn echt teleurgesteld dat er echt onvoldoende gedaan is
eigenlijk, in het afgelopen jaar. Dan bedoelen we niet eens het proces, want in
het proces is best een aantal dingen gebeurd. Maar de concrete resultaten, de
concrete ondersteuning - inderdaad, het mantelzorgcompliment van 200 euro is
weggevallen, maar de gemeente heeft nu de verantwoording om voor de
mantelzorgers te zorgen. Nou, er zijn een aantal dingetjes op gebeurd, maar wij
vinden dat echt onvoldoende, terwijl we er echt steeds om vragen en op
terugkomen. Dus dat wilde ik in de eerste termijn wel even van het hart hebben.
De voorzitter Meneer Hofman.
De heer Hofman De grote lijnen van de aanpak zoals nu gepresenteerd, ja, daar
hebben wij niet zoveel moeite mee. De diverse aandachtspunten die daar in
genoemd worden, een beetje in het verlengde van voorgaande vragenstellers,
zou ik toch wel graag, want ik neem aan dat dat bedrag wat dan overkomt en
ook al overgekomen is, dus een globaal bestedingsoverzicht over 2015, dat zal
misschien geen 515.000 euro geweest zijn, dat weet ik niet. Het was kennelijk
niet het hele jaar, maar er is wel een onderuitputting. Dan aansluitend daar aan
gekoppeld een soort globale bestedingsbegroting 2016 en dan bij de
aandachtspunten zag ik iets over de mantelzorgvriendelijkheid van werkgevers.
Mijn vraag is op welke manier de gemeente Dordrecht als werkgever daar tot op
heden invulling aan gegeven heeft.
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Mevrouw Catsburg Voorzitter, ik was het stuk aan het voorbereiden en toen had
ik eigenlijk een beetje het gevoel dat ik naar een soort van bijlage moest zoeken.
Want het stuk; het is een mooi verhaal over wat gedaan is en ik ben het met
mevrouw Mous eens, het onderzoek waar we ook de presentatie over hebben
gehad vind ik zeer leuk; ook de fictieve mantelzorger die er uit is gekomen. Dus
dat zijn absoluut goede dingen. Maar als ik dan vervolgens zie wat nog gedaan
moet worden, ja, dan vind ik het eerlijk gezegd niet zo smart. Ik zou ook graag
willen weten wat het budget nu nog is per mantelzorger, of daar een maximum
aan zit of dat het eigenlijk is: degene die het eerst komt, die het eerst maalt, of
die de grootste behoefte heeft, die het meest krijgt. Dus hoe dat een beetje in
zijn werking gaat. Plus dat die vier aandachtspunten vrij uitgebreid genoemd
worden. Dan hebben we het over vinden, verlichten, versterken, verbinden.
Vervolgens worden daar ook vrij concrete aanbevelingen aan gehangen, maar ik
zie eigenlijk heel weinig van die aanbevelingen terug. De brede voorkant en het
keukentafelgesprek bijvoorbeeld bij vinden komt niet terug, het
expertisecentrum, het versterken van meedenken en regelkracht,
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, wat meneer Hofman ook noemde, dat
vinden wij ook erg belangrijk, maar komt eigenlijk ook niet terug. Het betrekken
van mantelzorgers bij beleidsontwikkeling, uitvoering bij het punt versterken, en
ik vraag me eigenlijk een beetje af waarom al die aanbevelingen wel genoemd
worden uit die onderzoeken die zijn gedaan, terwijl dan eigenlijk zo weinig
daarvan in het uitvoeringsplan terugkomt en dat bovendien aan wat dan de
aandacht krijgt de komende jaren, ook niet een smarte doelstelling wordt
gekoppeld. Want ik weet eigenlijk niet veel meer dan dat ik al wist na het lezen
van deze raadsinformatiebrief, behalve dan dat er een mantelzorgcatalogus gaat
komen. Dus ik had er eigenlijk wel iets meer van verwacht, merk ik. Vandaar ook
mijn opmerking dat ik een beetje zocht naar de bijlage waar wel dat soort
gegevens in zouden moeten zitten, volgens mij.
De voorzitter Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Ja, voorzitter, dank u wel. Ik onderschrijf wel een beetje de
woorden van mevrouw Mous en mevrouw Catsburg. Ik ben eigenlijk, als ik dit
stuk lees, zeer teleurgesteld. Ik vind het vaag, ik vind het niet uitgewerkt en
deze commissie heeft zo vaak in de gemeenteraad, in de commissie aangegeven:
wethouder, ga daar nou eens mee aan de slag. We hebben het in de vorm van
moties gedaan, we hebben het bij de begroting gedaan en als ik dan dit lees en
dat is net wat mevrouw Castburg zegt: je bent op zoek naar 'wat is dat dan, wat
is dat dan concreet, en maak dat dan eens smart', ja, dat vind ik hier totaal niet
in terug. Ook dat geld wat er overblijft, ja, dat geoormerkte geld, daar zou ik ook
wel iets meer over willen weten. Er is mij ook ter ore gekomen, er zijn mensen,
die hebben ons gebeld en ik weet niet of de wethouder daarvan op de hoogte is;
daar zou ik graag een antwoord op willen, dat MEE cheques schijnt uit te delen
van vijf euro als compliment voor mantelzorg. Daar schrok ik toch wel een beetje
van. Dat ik dacht: vijf euro, een cheque van vijf euro. Dan denk ik van: ja, zo
gaan wij toch niet in deze stad met onze mantelzorgers om? Voorzitter, dus ik wil
het heel even hier bij laten voor de eerste termijn.
De heer Van Verk Ja, voorzitter, ik ga in herhaling vervallen. Ook wij zijn
bijzonder teleurgesteld over deze brief. Ik zou het kunnen samenvatten met 'te
laat en te weinig', ware het niet dat er toch ook wel een aantal zaken in staan
waar ik wat extra aandacht voor zou willen vragen. In de eerste plaats zou ik wel
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eens willen weten over hoeveel mantelzorgers we nu eigenlijk praten, want er is
een verschil van ongeveer 12.000 tussen de telling van Timpaan en de mensen
die staan ingeschreven. Als je dat deelt door het bedrag wat beschikbaar is, dan
scheelt dat nogal. 515.000 euro delen door 1.000 mensen, dat is een aardig,
leuk compliment. Als je het door 13.000 mensen moet delen, dan kom je
ongeveer uit bij het bedrag uit wat mevrouw Stolk noemde, ietsje meer, 38 euro
en dat is natuurlijk weer een aalmoes die je dan weggeeft. Wat ik bijzonder
teleurstellend vind, is dat eigenlijk wordt gedaan met de aandachtspunten die
worden gegeven. Daarbij wil ik toch zeker aandacht vragen voor punt 4, bij het
verlichten. Zorg voor compensatie in de kosten die mantelzorgers maken en voor
compensatie bij verlies aan inkomsten. Juist dat soort zaken zijn dikwijls aan de
orde bij mensen die zware mantelzorg geven, want die worden eigenlijk
voortdurend en de hele dag belast en daar lees ik dus helemaal niets van terug,
terwijl we daar verschillende keren ook aandacht voor hebben gevraagd. Goed,
het is al gezegd: veel keren gevraagd om dit voorstel en er ligt eigenlijk niets en
dat vind ik eigenlijk niet kunnen.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Wij sluiten ons ook deels aan bij vorige sprekers. We hebben
hier in maart voor het laatst gesproken over mantelzorgondersteuning en we
hebben afgewacht tot er een uiteindelijk een finaal stuk zou liggen. De catalogus
is er niet; het behoefteonderzoek is uit 2014; de onderliggende notitie is uit het
eerste kwartaal van 2015, dus we vinden hetgeen wat hier ligt eigenlijk erg
mager. De raadsinformatiebrief gaat over het lokale mantelzorgbeleid. De kosten
voor het expertisecentrum: waar worden deze uit betaald, het expertisecentrum
wat hierin genoemd wordt? Het aantal ingeschreven mantelzorgers bij MEE telt,
maar als er meerdere mantelzorgers per zorgvrager zijn, hoe ga je dit schiften?
Ik bedoel: ligt daar iets onder, is daar beleid op gemaakt? Wat zijn de criteria?
Daar hebben we natuurlijk al heel vaak om gevraagd en die zijn nu opnieuw niet
duidelijk. Verder staat er natuurlijk het één en ander in over hoe je
mantelzorgers zou moeten vinden. Wij zouden ook vinden dat bij het
keukentafelgesprek, wat gaat over een maatwerkvoorziening of een ander soort
voorziening, dat daar ook toch gekeken gaat worden naar de mantelzorgers, dat
het mee wordt genomen in het keukentafelgesprek. Dat hebben we ook in de
Drechtsteden al eens benoemd. Je zou dat bijvoorbeeld via een enquête kunnen
doen. Ook bij het sociale team zou je meer aandacht voor de mantelzorger
kunnen vragen. Hoe is het compliment in te zetten met betrekking tot de
dienstencheques die genoemd worden voor mensen die niet in Dordrecht wonen,
dus mantelzorgers die niet in Dordrecht wonen? Dan wordt er genoemd dat er
een tijdelijk iemand wordt aan genomen, een tijdelijke functionaris die
mantelzorgers en vrijwilligers in het kader van de verbinding onder de aandacht
gaat brengen en met het voorveld gaat verbinden. Waar wordt die uit betaald?
Dat is één. Wij vragen ons af of dat niet bijvoorbeeld een taak voor MEE is. MEE
heeft, daar zijn we ook al jaren over bezig geweest, natuurlijk zowel de
vrijwilligers als de mantelzorgers onder zich. Is dit niet een functie die
bijvoorbeeld door MEE uitgevoerd zou kunnen worden, in het kader van
bijvoorbeeld de cliëntenondersteuningen of wat dan ook? Dan natuurlijk de vraag
waar het überhaupt uit betaald wordt. Verder sluiten we ons aan bij de vorige
vragen die er gesteld zijn.
De voorzitter Meneer Roggekamp, wilt u nog?
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De heer Roggekamp Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het meeste is allemaal
al gezegd. De hoofdlijnen kunnen we ons best wel in vinden, alleen details: waar
hebben we het precies over? Dat is heel erg vaag en als er dan bijvoorbeeld in
staat 'het college gaat ook op zoek naar nieuwe, slimme en kostenbesparende
oplossingen'; eigenlijk hoop ik dat het college dat soort dingen altijd doet. Voor
alle dingen, dat vind ik niet apart hiervoor. Ja, ik zou de dingen inderdaad wel
smarter ook willen hebben, ook wetend van: waar kunnen we nou volgend jaar
op afrekenen, dit is gebeurd en dit niet. Dank u wel.
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Ik zie nou iets staan, zeg maar, wat nog niet
genoemd is. Waar is de emotionele ondersteuning van de mantelzorger? Want
daar wordt in hele stuk helemaal geen aandacht aan besteed.
De voorzitter Als ik het even samenvat komen de aanbevelingen niet terug, zijn
er wat vragen over het budget en het geoormerkte geld, de uitwerking is
teleurstellend, er zijn heel veel dingen al gevraagd, zoals moties en de vragen,
wat meer over de details en smart formuleren. Mevrouw de wethouder.
Wethouder Lambrechts Dank u wel, voorzitter. Ja, mantelzorgondersteuning is
natuurlijk een steeds belangrijker taak van ons geworden als gemeente. Met de
taken die overgekomen zijn is dit er ook bij gaan horen en de waardering. We
deden natuurlijk al een hoop op dat gebied. We hebben nu extra geld daarvoor
gekregen. Wij hebben gezegd: we gaan kijken wat mensen echt nodig hebben en
we gaan niet zomaar iets organiseren waar mensen niet op zitten te wachten.
Dat is dat onderzoek geweest waar u het over had van MEE en waar ook die
leuke presentatie van was. Dat was in het voorjaar, volgens mij. Nou, met die
uitkomst daarvan is MEE ook direct aan de slag gegaan; dat is ook verwerkt in
de manier waarop zij mantelzorgers ondersteunen. Misschien heeft u het idee
van: er is niet veel nieuws gebeurd, maar er gebeurde al een hoop. De
resultaten daarvan zijn meteen meegenomen in wat zij doen voor de
mantelzorgers. We hebben ons reguliere beleid en ondersteuning voortgezet, ü
kent Mantelzorg Verwenweek, we hebben extra aandacht gehad bijvoorbeeld
voor jonge mantelzorgers, want de vijf euro cheque die u noemde, dat was met
name voor de jonge mantelzorgers. Om die wat extra's te geven zijn er wat
cadeautjes, presentjes uitgedeeld. We hebben dat verwenontbijt gehad.
Mevrouw Stoik Voorzitter? Even over die vijf euro. De mensen die wij hebben
gesproken, VSP, dat waren niet de jongeren die ons benaderd hebben, maar dat
waren met name de ouderen die ons benaderd hebben.
Wethouder Lambrechts Het was een extraatje, bedoeld voor de jonge
mantelzorgers, want die groeien natuurlijk op in een omgeving die voor hen
natuurlijk heel erg moeilijk is: met een broertje, zusje, vader of moeder die extra
zorg nodig heeft. Dus het was bedoeld als een cadeautje voor de jonge
mantelzorgers, om daar iets extra's voor te doen. Het is niet de bedoeling om
dat bij ouderen terecht te laten komen, maar dat zullen we even checken, of dat
inderdaad ook zo gebeurd is. Maar het was bedoeld voor de jonge mantelzorgers.
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Nu u over die jonge mantelzorgers begint: in het
stuk wordt daar ook eigenlijk niets over gezegd. Je hebt natuurlijk ook migranten
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mantelzorgers. Er zijn toch wel heel veel migrantengezinnen waar kinderen toch
een bijzondere rol spelen. Nou ja, zou daar ook aandacht voor kunnen komen?
Wethouder Lambrechts Ja, dat klopt. Deze brief is volgens mij ongeveer een
maand oud; intussen hebben zich wat nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Zo is
er pas geleden een hele interessante bijeenkomst geweest in Alblasserdam,
meen ik, waar vooral ingegaan werd op de positie van de jonge mantelzorger.
Wij hebben naar aanleiding daarvan gemeend om daar extra in te moeten gaan
zetten omdat, zoals ik net al zei, deze kinderen opgroeien in een moeilijke
situatie en extra ondersteuning nodig hebben. Daar willen we zeker op gaan
inzetten. Dat geldt ook voor de mantelzorgers die te maken hebben met GGZproblematiek en dementerende partners; dat komt vaak natuurlijk redelijk
plotseling voor mensen, anders dan dat ze daar mee opgroeien, dus die hebben
ook extra ondersteuning nodig. Maar de jonge mantelzorgers zijn echt
toegevoegd, maar dat heeft u hier nog niet in teruggezien; dat klopt inderdaad.
Zal ik ingaan op de vragen? Mevrouw van Bekhoven sprak over dat ze de
waardering mist. Misschien dat wij dat hier niet genoeg in terug hebben laten
komen, maar wij doen dat altijd al. Wat ik net noemde: het mantelzorgontbijt,
de Verwenweek voor de mantelzorgers, extra activiteiten voor de jonge
mantelzorgers, die hebben ook het afgelopen jaar gewoon doorgang gevonden.
Worden erg gewaardeerd door mensen. Tijdens het mantelzorgontbijt ben ik heel
per ongeluk naast meneer Zuidweg gaan zitten; die kende ik helemaal niet. Dat
was de meneer waar meneer Van Verk aan refereerde in een eerdere raad over
dat inkomensverlies, dus ik heb met hem uitgebreid bijgepraat en zijn casus
nogmaals voorgelegd aan de SDD, maar dat was geheel per ongeluk. Maar zo
zijn er allerlei activiteiten geweest om te onderstrepen dat wij de mantelzorgers
juist enorm waarderen. Dat hebben we ook gewoon dit jaar weer voortgezet. Dat
willen we ook gewoon in de toekomst blijven doen en dan vooral ook weten van:
vinden mensen dat leuk, hebben ze daar behoefte aan? Dat heb ik zelf ook
steeds gepolst, als ik aanwezig was en volgens mij is dat zeker zo.
Mevrouw Mous Voorzitter? Is dat ook uit dat onderzoek gekomen, dat ze daar op
zitten te wachten? Wij hebben het meer over echt acties als betaald parkeren,
goedkopere huishoudelijke ondersteuning, het Respijthuis, dat soort zaken.
Wethouder Lambrechts Ja, dat zijn praktische zaken waar ze op zitten te
wachten. Dat is vooral uit dat onderzoek gekomen, maar dit is natuurlijk een
stukje waardering voor wat we toch willen geven. Dat is weer iets anders dan die
praktische ondersteuning en sommige mensen zitten meer op het één te
wachten en sommige zitten meer op het andere wachten. Dat is voor iedereen
weer anders, zeg maar. Wat we eigenlijk willen, waar we naar toe willen is dat
we mantelzorgers ook op maat kunnen bedienen. Daarom is ook dat onderzoek
geweest; daarom komt er een catalogus, zodat mensen daar hun product uit
kunnen kiezen waar zij het meeste aan hebben in hun situatie. Ik heb mensen
gesproken die zeggen van, als mijn huis thuis door iemand anders schoon wordt
gemaakt, heb ik meer tijd om bijvoorbeeld bij mijn ouders te zijn, om die te
helpen en sommige mensen zeggen: als ik in de parkeerkosten geholpen zou
kunnen worden, kan ik wat vaker naar de zorgbehoevende die ik verzorg, in de
stad bijvoorbeeld. Dat is voor iedereen echt heel verschillend. Vandaar dat wij
hebben gedacht, we maken zo'n catalogus en wat u hier ziet in deze
raadsinformatiebrief, dat is het eigenlijk het begin. Wij houden u op de hoogte
van: waar zijn we nu, en inderdaad: helaas is zo'n catalogus nog niet gevuld. We
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zijn nu eigenlijk begonnen met die dienstencheques. Dat hebben we in
Drechtstedenverband willen afspreken; dat heeft wat langer geduurd dan wij
gehoopt hadden, maar met deze dienstencheques hopen we juist die praktische
ondersteuning voor mensen te kunnen bieden. Normaal gesproken zouden
mensen hun cheque moeten kopen; nu is zo'n cheque beschikbaar vanaf de
zomervakantie voor mensen met een indicatie, een Wmo-indicatie en 75-plussers
zijn er later bij gekomen. Wij hebben gemeend dat deze cheques ook heel goed
zijn voor de mantelzorger, omdat zij daar een product kunnen kiezen waar ze
behoefte aan hebben, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Normaal betalen mensen
6,50 zelf voor zo'n cheque, van die 21,50. Maar als gemeente Dordrecht zeggen
wij: wij betalen die 6,50 voor die mensen bij en dan kunnen ze een aantal
cheques gebruiken om zelf ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld in hun eigen
huishouden. Dat zijn die dienstencheques die hier in de catalogus worden gezet.
Maar er komen natuurlijk nog meer producten om die catalogus te vullen en dan
kunnen mensen zelf een keuze gaan maken.
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Ik hoor u eigenlijk twee dingen zeggen. Ik hoor u zeggen: wij
doen als gemeente al het nodige aan activiteiten ontplooien die de waardering
uitspreken richting mantelzorgers. Dat is één. Dat had ik dan eigenlijk graag ook
in de brief opgenomen willen zien, want dan waren we misschien niet zo
teleurgesteld geweest. Anderzijds denk ik van: klaarblijkelijk deden we dat uit
een ander budget, niet uit die 550.000 euro die we beschikbaar hebben
gekregen. Wat gaan we nou voor die 550.000 euro doen? We gaan daar een
catalogus uit samenstellen waar mensen een beetje dingetjes uit kunnen halen,
of gaan we daar nou echt structureel een aantal zaken mee regelen? Hoe zit het
met de aanbevelingen die zijn gedaan, hoe gaan we daar verder mee om?. U
neemt ze wel op, maar u zegt er verder niets over. Als u ze niet wil uitvoeren,
dat is een keuze die je kan maken, maar zeg dat dan. Dan kunnen we daar het
debat over voeren. Want nu is het eigenlijk drie keer niets. Er is een hoop, maar
dat weten we niet. Er staan dingen in die nog niet gerealiseerd zijn, maar waar
we wel geld voor hebben. Eigenlijk is het dus echt drie keer niets.
De voorzitter Mevrouw de wethouder, er zijn nog meer mensen die een vraag
willen stellen.
Mevrouw Catsburg Eigenlijk nog even aanvullend op die mantelzorgcatalogus. Is
het nou de bedoeling dat mensen daar de cheques tot een bedrag van 200 euro
uit kunnen kiezen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Of is het dat je een
bepaalde zorgbehoefte of indicatie hebt, datje dan pas iets kan kiezen?
De voorzitter Mevrouw Nijhof, wilt u hier nog een vraag over stellen?
Mevrouw Nijhof Ik had hem al gesteld, maar ik denk, hij past hier gewoon mooi
bij. Wat doe je nou met mantelzorgers die buiten Dordrecht wonen? Die een eind
weg wonen.
De heer Van Verk Maar beste mensen, ik mag toch hopen dat het meer is als
alleen die cheques? Want daar hoefje geen catalogus voor samen te stellen.
De voorzitter Mevrouw de wethouder.
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Wethouder Lambrechts Dat klopt, meneer Van Verk. Daarom zeg ik: jammer
dat u zo teleurgesteld bent. Dat zijn de mantelzorgers die wij gesproken hebben
in ieder geval zeker niet. De activiteiten die al gedaan werden, die hebben we
dan inderdaad misschien niet zo goed in deze raadsinformatiebrief benoemd
omdat het vooral natuurlijk ging om het nieuwe geld wat we gekregen hebben,
het extra geld. We deden altijd al een hoop op het gebied van ondersteuning;
dat werd natuurlijk ook door MEE gedaan. Maar hiermee willen we aangeven wat
we met dat nieuwe geld doen. Een deel daarvan is het vullen van die catalogus.
Die producten kosten natuurlijk geld. U zegt, dat stelt niet zoveel voor, maar die
dienstencheques uitgeven, dat kost natuurlijk geld. Die moeten ook ingekocht
worden, die uren, voor die mensen die die ondersteuning gaan bieden voor die
cheques. Dus dat kost geld. Datzelfde zou gelden als het voor parkeren gaat, of
andere dingen. Dus daar is wel degelijk een bedrag mee gemoeid. U ziet een
aantal andere dingen er in terug. We hebben bijvoorbeeld dit jaar ook ingezet op
het verbinden. Dan moet u denken aan BUURbook, en We Helpen, dat soort
digitale systemen waarmee mantelzorgers elkaar kunnen vinden. Buurtcirkels.
Op dat soort gebied hebben we mensen met elkaar verbonden, dus er is wel
degelijk meer gebeurd....
De voorzitter Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Die buurtcirkels en dergelijke wat u nu noemt, is dat van dat
budget, van die 515.000 euro gegaan?
Wethouder Lambrechts Ja, voor dit jaar is daar een deel naartoe gegaan en er
is ook een deel naar dat BUURbook en We Helpen gegaan. Het zijn natuurlijk
geen gigantische bedragen, maar die hebben we wel met dit budget ook opgezet,
omdat dat helpt mensen met elkaar te verbinden.
Mevrouw Catsburg Maar dit heeft toch niet expliciet met mantelzorg te maken,
want daar kan iedereen bij, volgens mij.
De voorzitter Mevrouw Catsburg, wilt u nog een keer herhalen?
Mevrouw Catsburg Oh, excuus. Ik sloeg een beetje aan op dat BUURbook. Want
ik heb dat even zitten te bekijken, maar volgens mij kan iedereen zich daar voor
aanmelden. Ik vraag me af waarom dan dat soort dingen gefinancierd worden uit
een mantelzorgbudget, terwijl ik juist dat budget, als je het mij vraagt,
beschikbaar zou willen hebben voor die mantelzorger en liefst ook voor hetzelfde
bedrag van 200 euro, zodat ook op een rechtvaardige manier iedereen aan zijn
compliment komt.
Wethouder Lambrechts Wij willen juist dat op maat gaan bieden, zeg maar. De
ene heeft meer nodig als de ander, als mantelzorgondersteuner. Er zijn ook heel
veel mantelzorgers die zich niet melden; die dan die ondersteuning misschien
niet nodig hebben of die we nog niet gevonden hebben - dat zou ook zo kunnen
zijn. Er zijn mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben om degene die ze
liefhebben en die ze verzorgen, te kunnen helpen. Ook hiermee willen we
eigenlijk op maat ondersteuning bieden, omdat de één wat anders nodig heeft
dan de ander. We willen juist niet die 200 euro, die altijd gegeven werd, verdelen
over die mantelzorgers. We willen juist kijken: wat hebben mensen echt nodig?
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En niet iedereen heeft geld nodig. Er zijn heel veel mensen die ik gesproken heb
en die hebben zoiets van, die 200 euro, dat vonden ze eigenlijk een soort, ja,
daar schaamden ze zich voor, dat wilden ze eigenlijk helemaal niet hebben, zeg
maar, een fooitje. Ze hebben veel meer behoefte aan iets anders op het gebied
van ondersteuning. Er zijn echt mensen die zeggen: die 200 euro, daar zat ik
echt niet op te wachten, ik heb veel meer behoefte om op andere gebieden
ondersteund te worden.
Mevrouw Stolk Mag ik dan even ingaan nog op de vraag die mevrouw Nijhof
stelde.
Mevrouw Catsburg Mag ik heel even onderbreken, want ik realiseer me dat ik
drie vragen in één keer stel, maar ik krijg steeds op de laatste vraag antwoord.
Dat maakt bij mij dat ik dan heel hard het vast moet houden om over na te
denken. Want wat ik eigenlijk het belangrijkste van mijn vraag vond en wat ik
aan het eind zei eigenlijk maar een detail, is: waarom wordt zo'n BUURbook van
zo'n mantelzorgbudget betaald? Dat was eigenlijk waar ik op triggerde.
Wethouder Lambrechts Omdat we dat inzetten in het hele beleid van informele
zorg. Omdat je ziet dat dat steeds meer gaat verschuiven, dus dat informele
zorgen, mantelzorgers en vrijwilligers, die vallen daaronder. Die kunnen
inderdaad allemaal gebruik maken van BUURbook. Dat kunnen andere inwoners
ook, maar het helpt om mensen met elkaar te verbinden en dat gaat maar over
een klein bedrag, maar dat hebben we ook uit dit budget gedaan.
Mevrouw Mous Wat dat betreft ben ik het wel eens met mevrouw Catsburg. Kijk,
er waren al wat dingen, dus dat is niet van die 515.000 euro. Er zijn nu wat
nieuwe dingen, maar daar is weinig geld naartoe gegaan, maar voor dit jaar zijn
de mantelzorgers er gewoon op achteruit gegaan. Want die 200 euro hadden ze
of aan parkeerkosten of aan huishoudelijke ondersteuning of wat dan ook uit
kunnen geven, of aan respijtzorg of aan weet ik veel wat. Die 200 euro maakt
het voor heel veel mensen, misschien niet voor allemaal, maar maakt het
natuurlijk toch wel een stuk makkelijker. In 2015 hebben ze gewoon, voor mijn
gevoel, niets extra's gekregen, terwijl wij er als gemeente toch al
verantwoordelijk voor waren.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Even over geld waar mensen dan wel of niet voor kiezen. Wij
hebben contact gehad met Mezzo en die geven toch echt heel duidelijk aan dat
er onderzoek is gedaan naar waar mantelzorgers behoefte aan hebben, en daar
komt toch echt uit dat de meeste toch echt graag dat bedrag zouden hebben.
De heer Van Verk Voorzitter? Geld, ja, het slijk der aarde. Wat ik me nou zo
langzamerhand afvraag als ik het allemaal hoor, dan zijn er een aantal dingen
gebeurd. Dan zou ik wel eens willen zien wat er dan gebeurd is tegen welke
kosten. Dat moet toch eenvoudig op te halen zijn. En wat u nu eigenlijk van plan
bent te gaan doen in 2016 voor de mantelzorgers, gewoon op een rij, van
BUURbook tot en met catalogus en noem maar op, waar een bedrag aan hangt
waarvan u zegt: nou, daar heb ik zoveel geld voor over. Want dan praten we
over iets. Nu praten we, nogmaals, we praten over niets en dan praten we
gewoon over een raadsvoorstel, want het is geen raadsinformatiebrief, het is
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gewoon een raadsvoorstel waarin staat wat we gaan doen en dan kunnen wij
zeggen dat we dat een goed verhaal vinden, of dat we dat minder goed vinden,
al naar gelang. Er zitten een aantal aspecten die we vanavond de revue hebben
zien passeren. Hier kunnen we nog eindeloos over door palaveren, maar het
schiet volgens mij niet op.
De voorzitter Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Dank u wel, voorzitter. Ik ben het met de heer Van Verk eens:
eigenlijk heb je het hier een beetje over gebakken lucht. Waar moeten we nu
voor kiezen? Waar zeg je ja tegen? Waar zeg je nee tegen op dit moment? Dat
blijft voor mij een beetje luchtfietserij en....
De heer Van Verk Even per interruptie. Mevrouw Stolk, we kiezen helemaal
nergens voor, want het is een raadsinformatiebrief. Dus we hebben een
mededeling. De wethouder heeft vanaf begin dit jaar beloofd dat ze met een
voorstel of met een mededeling zou komen over de mantelzorg en die dacht van:
nou, ik heb deze brief, 8 december, ik heb mijn werk gedaan. Nee dus, want we
willen gewoon een voorstel zien, we willen beleid zien op het mantelzorggebied
en dat is er gewoon niet.
De voorzitter Mevrouw Stolk, gaat u verder.
Mevrouw Stolk Dan vinden de heer Van Verk en ik elkaar helemaal. Waar ik nog
wel even op in wil haken, is de vraag die mevrouw Nijhof nog stelde over de
emotionele ondersteuning. De wethouder gaf dat zelf ook net aan: de mensen
zeggen tegen u dat ze eigenlijk niet op die 200 euro zitten te wachten, maar dat
ze eigenlijk behoefte hebben aan iets anders. Dan zou ik graag van u willen
weten: welke behoefte hebben die mensen dan, want dan weet u waarschijnlijk
wat meer dan dat wij weten? De andere vraag ben ik even kwijt, dus dat laat ik
even hierbij.
De voorzitter Mevrouw Nijhof en dan meneer Hofman, en dan bent u.
Mevrouw Nijhof Nog even over het bedrag wat er is en die tijdelijke aanstelling
van die functionaris. Waar wordt het uit betaald en is geen overweging om, als
dat dan nodig is, want ik vind het ook wel bijzonder dat er nu na een jaar in één
keer duidelijk wordt dat er nog eens een extra functionaris nodig is. Nou ja goed,
dat vind ik wel apart. Wordt dat uit het budget betaald? En als we kijken naar
dat MEE bijvoorbeeld voor de cliëntenondersteuning en ook de
mantelzorgondersteuning altijd geweest is, waarom kan dat niet gewoon door
MEE uitgevoerd worden?
De voorzitter Meneer Hofman.
De heer Hofman Ik wacht inderdaad ook op een antwoord, ook in het verlengde
min of meer van de heer Van Verk, maar ik ben begonnen met een paar
eenvoudige vragen. Mag ik een bestedingsoverzicht 2015 hebben, a. hoeveel is
er extra overgekomen, b. hoeveel is er nu nog over, c. wat is er met het verschil
gedaan? Een de tweede vraag was dan een begrotingsoverzicht, voor zover
mogelijk. Ik snap dat dat iets minder hard aan te geven is over 2016, maar in
ieder geval 2015 kan ik toch gewoon op papier krijgen?
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De heer Van Verk Voorzitter? Het moet toch niet moeilijk zijn om een
begroting...? We maken een begroting voor de hele gemeente; dan moet het toch
niet moeilijk zijn om een begrotinkje te maken voor de
mantelzorgondersteuning, waarbij je weet hoeveel geld je er voor wilt uitgeven,
5,5 ton minimaal, maar er zit een plus op en dat je zegt, dat willen we zo gaan
besteden? Dat hoort volgens mij, en als dat een ton is voor een functionaris, dan
kunnen wij daar wat van vinden. Maar nu wordt die er tussen neus en lippen
door ingefietst.
De voorzitter Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Dank u wel. Kijk, in principe vind ik het heel mooi, die
dienstencatalogus. Want in principe zou je dan in plaats van die 200 euro
zodanig kunnen inkopen dat ze zelfs meer kunnen krijgen dan alleen die 200
euro. Dus het idee is goed. Alleen, het is inderdaad heel jammer dat het er nog
niet ligt en als het pas in april komt: ja, ik vind dat gewoon echt laat, want dan
zitten we alweer halverwege 2016. En ja, wat ik gewoon uit de commissie hoor is
dat we vinden dat de uitvoering te traag gaat en dat we eigenlijk gewoon willen:
kunt u toezeggen dat de middelen van dit jaar gewoon ook bewaard blijven voor
de mantelzorgers?
De voorzitter Een reactie van de wethouder op al deze vragen.
Wethouder Lambrechts Even kijken hoor, of ik ze nog allemaal bij kan houden.
In ieder geval wil ik beginnen met te zeggen dat we gewoon staand beleid
hebben. Dat hebben we al jaren, dus heel veel dingen die u noemt, die doen we
gewoon al jaren. Maar we hebben extra budget gekregen, die 515.00 euro, dus
dat mantelzorgbeleid, een aantal zaken die ik eerder noemde, die deden we al en
die hebben we gewoon afgelopen jaar ook gedaan, zeg maar. Het is niet zo dat
er het afgelopen jaar niets gebeurd is en dat we hebben zitten wachten met dit
geld van: wat gaan we doen? We hebben dat geld later gekregen; we hebben
juist dat onderzoek uit laten voeren door MEE. Dat heeft natuurlijk ook geld
gekost. Bij ons zijn er mensen mee bezig geweest, juist om te kijken van: waar
kunnen we mensen nou het best mee ondersteunen? Waar zijn ze het meest
mee geholpen? Dat is allemaal naast het staande beleid. Een deel van het budget
zal inderdaad in dit jaar niet opgemaakt worden, dat klopt en dat betekent dat
het terugvloeit naar de algemene middelen. Dat is eenmaal de regel. Ik kan dat
niet vasthouden. Dus een deel van dat geld is opgegaan dit jaar, aan onderzoek
en andere dingen die ik net heb genoemd, zoals BUURbook en dergelijke en een
deel van het geld zal inderdaad terugvloeien en neem ik niet mee naar 2016.
Maar in 2016 krijgen we dus weer nieuw bedrag, weer die 515.000 euro.
De voorzitter Meneer Hofman.
De heer Hofman Per interruptie. Ik vind het toch wel merkwaardig. U zegt, we
deden al dingen en die hebben we in 2015 ook gewoon gedaan. Ja, die mensen
kregen een mantelzorgcompliment tot 2015 van 200 euro en dat hebben ze in
2015 niet gehad. Daarvoor heeft u wel geld ontvangen. Dat geld, wat heeft u
daarmee gedaan?
De voorzitter Mevrouw van Bekhoven.
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Mevrouw van Bekhoven Als dat geld dus niet geoormerkt is, is het dan niet
mogelijk dat het dit jaar nog even opgemaakt wordt ten dienste voor de
mantelzorgers? Het kan er bij mij niet in datje geld hebt voor mantelzorgers en
volgend jaar is het ineens algemene reserve en zit het in één of ander plein. Dat
klopt volgens mij niet. Dan moeten er dienstencheques gekocht worden die
volgend jaar weer uitgegeven worden; het kan me niet schelen, maar dat vind ik
heel raar.
De voorzitter De heer Van Verk.
De heer Van Verk Ik zou in de eerste plaats willen weten hoeveel geld er over
is. Waar hebben we het over? Hebben we het over 1.000 euro of hebben we het
over 100.000 euro? Dat weet u misschien wel, hoeveel geld er over is. De oproep
van mevrouw van Bekhoven om dat dan nu nog te besteden, ja die klinkt heel
sympathiek, maar is misschien minder realistisch. Ik zou zeggen, laten we kijken
of we Kerstpakketten voor die mensen kunnen kopen, maar dat is denk ik ook
niet echt realistisch. Maar als het veel geld is, moet je je gaan bedenken of je dat
nog wilt bestemmen, want dat kan wel natuurlijk.
De voorzitter Mevrouw de wethouder.
Wethouder Lambrechts We hebben overigens maar een deel van dat bedrag
gehad, die 515.000, want het is pas later in het jaar ingegaan, dus we hebben
niet dat volledige bedrag gehad. Volgens mij is het de helft wat we gehad
hebben. Ik zou u nu niet die begroting kunnen geven van afgelopen jaar wat er
nog precies over is; dat heb ik nu niet voorhanden, zeg maar. Wat we hebben
willen laten zien met de raadsinformatiebrief, is wat we met dat geld volgend
jaar gaan doen naar aanleiding van dat onderzoek wat we dit jaar hebben
uitgevoerd. Het eerste product waar we die catalogus mee gaan vullen, dat zijn
die dienstencheques en die andere producten, die gaan we nog ontwikkelen naar
aanleiding van wat mensen hebben gezegd in dat onderzoek. Dus die producten
komen eraan, daar komen we sowieso bij u mee terug.
De heer Van Verk Per interruptie.
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk U geeft aan wat we gaan doen; dat herhaalt u nu diverse
malen, maar er hangen geen prijskaartjes aan. Dat maakt het problematisch
voor ons. Want dan zeggen we: wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met dat geld?
Mijn oproep zou zijn: kom zo snel als mogelijk met een raadsvoorstel naar de
raad toe, waarbij u zegt van: nou, ik heb dit bedrag en dat wil ik zo gaan
besteden, en neem daarin het bedrag ook mee wat u uit het staande beleid ook
put, want dan heb je een goed overzicht wat de besteding van de gelden zijn.
Koppel dat nou aan een korte beleidsnotitie waarin u zegt: ik ga dat zo besteden,
dit zijn de aanbevelingen, die doe ik wel, die doe ik niet.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Ik heb nog geen antwoord gehoord op de vraag die
ik stelde over de tijdelijk aan te stellen functionaris, waar dat uit betaald gaat
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worden en wat deze functionaris moet gaan doen en dat ik het op zich wel apart
vind dat dat nu in dit stuk staat, terwijl we eigenlijk al jaren spreken over hoe de
mantelzorger ondersteund zou moeten worden en dat er nu ineens een
functionaris aangesteld moet worden waarvan ik dus ook denk - nou ja, goed,
daar zou ik graag uw antwoord op willen horen, dat dat wellicht ook een taak is
die bij MEE neergelegd zou kunnen worden. Zo kun je ook kosten besparen.
Mevrouw Stolk Voorzitter? Ik ondersteun mevrouw Nijhof daar wel in, om toch
te kijken of dat niet bij MEE vandaan kan komen en dat er niet opnieuw kosten
gemaakt worden vanuit, ik weet niet waar u het uit gaat betalen, maar....
Wethouder Lambrechts Deze projectleider informele zorg komt bij ons werken,
bij de gemeente. Daar gebruiken wij inderdaad een deel van dit budget voor. Ik
geloof dat de bedoeling is dat hij of zij voor 24 uur per week in dienst komt en
dat gaat verder dan alleen de mantelzorgondersteuning, wat MEE doet. Het gaat
over de hele informele zorg. Daar moet een uitvoeringsagenda voor gemaakt
worden, wat we daarop gaan doen. Die informele zorg is heel belangrijk; dat zijn
de mantelzorgers, maar dat zijn ook de vrijwilligers. Dat gaat die projectleider
doen....
De heer Van Verk Voorzitter, per interruptie. Ik hoor nu voor de tweede keer
eigenlijk de wethouder de middelen besteden voor zaken die de mantelzorg ver
overstijgen. Eerst was het het BUURbook, wat dan maar een paar centjes was,
maar nu gaat het ook over een functionaris van 24 uur. Dat kost toch grosso
modo, al gauw 50.000 tot 75.000 euro. Dan gaan we het toch niet meer over
centjes hebben. Dat vind ik toch wel een beetje raar worden.
Mevrouw Catsburg Ik sluit me daar wel bij aan. Sorry, voorzitter, mag ik me
daar bij aansluiten? Want ik blijf er toch bij wat ik eerder al gezegd heb, dat, en
dan heb ik het niet over dat ik wil dat elke mantelzorger 200 euro krijgt, ik vind
die dienstencheques een heel leuk idee, maar ik zou wel willen dat een
vergelijkbaar budget met die 200 euro toch gewoon bij de mantelzorger terecht
komt en niet via één of andere functionaris die dan dingetjes in kaart gaat lopen
brengen, maar dat die mantelzorgers zelf een budget kunnen besteden - middels
dienstencheques of contant, maar wel gewoon zelf en niet via allerlei plannen en
processen en dat soort dingen. Ik ben daar eigenlijk geen voorstander van.
De voorzitter Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Ja voorzitter, ik sluit me daar bij aan. Het geld wat voor de
mantelzorger besteed moet worden, moet gewoon naar die mantelzorger gaan
en niet weer naar personele kosten. We hebben het vanavond al over heel veel
overhead gehad; dan gaan we nu weer iemand aanstellen wat ook weer geld
gaat kosten. Meneer Van Verk maakte net even een klein rekensommetje: geld
wat besteed is voor de mantelzorger gaat naar de mantelzorger.
Mevrouw Mous Het is gewoon de taak van de overheid, voor ons als gemeente,
om dat te regelen en dat moet niet van het geld van de mantelzorgers betaald
worden.
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De heer Hofman Voorzitter, dat vinden wij ook. De wethouder zegt, wij deden
dat al, mantelzorg. Nou, daar kan het dan ook vandaan. Nou, ga dan rustig daar
mee door, maar besteed die 515.000 euro...
Mevrouw Nijhof Dank u. Ik wil dan toch nogmaals aanvullen dat we hier,
volgens mij is dat twee en een halfjaar geleden, om de tafel hebben gezeten
met elkaar en toen ging het over de vrijwilligers. Er is een convenant gesloten
tussen de SSKW en MEE, in dit geval. Dat is allemaal heel ingewikkeld gegaan en
moeilijk gegaan. Die hebben die taak gekregen. Dan denk ik: is er niet
nagedacht over dat zo'n functie in dat plaatje past, zodat je zelf ook als
gemeente, laten we zeggen, behoorlijke kosten aan inhuur voor een functionaris
bespaart?
Wethouder Lambrechts Zij doen natuurlijk hele andere zaken dan dat wij willen
gaan doen met die projectleider informele zorg. Die moet een aantal zaken aan
elkaar gaan knopen, niet alleen voor het Vrijwilligershuis, of niet alleen voor de
cliëntenondersteuning: die moet juist voor het grotere verband gaan zorgen.
Maar als ik u hoor denk ik dat het gewoon beter is om terug te komen met een
raadsvoorstel en dat we hier op dit moment toch niet uitkomen, dat we een
beetje rondjes blijven draaien. Ik denk dat het goed is om terug te komen met
een raadsvoorstel. Met deze raadsinformatiebrief heb ik u op de hoogte willen
brengen van waar we tot nu toe zijn, waar we mee bezig zijn en ik zal bij u
terugkomen met een voorstel.
De heer Van Verk Voorzitter, dat vind ik al winst. Ik hoor hier iedereen pleiten
om dat geld vooral dit jaar nog te besteden en te zeggen van: de mantelzorger
moet die 200. Er zijn 1.000 mensen die staan ingeschreven als mantelzorger.
200 euro per persoon, te verstrekken vlak voor de Kerst is 2 ton. Dat zou binnen
het budget moeten passen. Als we dat willen, moeten we een motie volgende
week indienen waarmee we dat bewerkstelligen.
Mevrouw van Bekhoven Het probleem is dan misschien wel dat we 1.000
mensen ingeschreven hebben, maar dat er een heleboel mantelzorgers zijn die
niet ingeschreven staan.
Mevrouw Stolk Kan de wethouder aangeven op welke termijn we dat kunnen
verwachten?
(...) microfoons staan uit.
Wethouder Lambrechts Jullie horen waarschijnlijk hetzelfde als wat ik hoor. Het
eerste kwartaal.
De voorzitter Mevrouw van Bekhoven.
Mevrouw van Bekhoven Blijft het geld wat dan dit jaar overblijft, tot dat
raadsvoorstel geoormerkt?
Wethouder Lambrechts Dat is niet volgens de regels; dat moet terug.
De voorzitter Mevrouw Stolk.
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Mevrouw Stolk Voorzitter, wordt er tot die tijd ook geen medewerker
aangenomen?
Wethouder Lambrechts De werving is net gestart, dus....
De heer Van Verk Als de werving net gestart is, voorzitter, dan kan het ook
weer gestopt worden.
Mevrouw Stolk Ja, en anders zou je dat geld dat toch uit een ander potje
moeten gaan halen. Want volgens mij is deze commissie heel duidelijk daarin nu,
dat het geld wat voor de mantelzorger is, dat dat ook besteed wordt aan de
mantelzorger. Dus dan stel ik toch voor om dat geld uit een andere pot te halen.
De voorzitter Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Daar ben ik het helemaal mee eens. Het overzicht van de
kosten, dus wat er nog te besteden is, zou dat er deze week bijvoorbeeld al
kunnen zijn? Als we inderdaad aan een motie denken voor volgende week, dat
we in ieder geval weten waar het over gaat?
Wethouder Lambrechts Eventjes om op mevrouw Stolk in te gaan: als
gemeente hebben wij de taak om mantelzorgers te ondersteunen en die
projectleider informele zorg doet dat natuurlijk op een indirecte manier dan voor
die mantelzorgers. Het is niet zo dat hij hele andere dingen gaat zitten doen.
Maar goed, ik heb gehoord wat u gezegd heeft. De vraag van u was: kunnen wij
een overzicht krijgen van de kosten die tot nu toe gemaakt zijn om te kijken wat
er eventueel nog voor geld over is. Dat zou u voor volgende week willen hebben
eventueel, met het oog op de gemeenteraad, neem ik aan dan. Toch?
Mevrouw Nijhof Voorzitter, ik had nog een openstaande vraag over
mantelzorgers die vanuit andere regio's komen, of daar aan gedacht is met
betrekking tot de dienstencheques. Want ik neem aan dat als die mensen
huishoudelijke ondersteuning inkopen, dat in de plaats waar zij wonen, dat niet
ingewisseld kan worden.
De voorzitter Wethouder.
Wethouder Lambrechts Als dat buiten de Drechtsteden is, bedoelt u dan? Die
cheques zijn natuurlijk in de hele Drechtsteden wel geldig. Ik weet niet precies
hoe we dat praktisch moeten regelen. Meestal zijn het mensen die natuurlijk
intensief verzorgd moeten worden en dus zal het iemand zijn die in de buurt
woont. U zegt: het zou ook kunnen zijn dan mantelzorgers wat verder weg
wonen - hoe ga je daar dan mee om?
Mevrouw Nijhof Er zijn natuurlijk toch heel veel kinderen die op best wel een
afstand van hun ouders wonen die hier in een aanleunwoning zitten.
Wethouder Lambrechts Iedereen mag natuurlijk één iemand opgeven als
mantelzorger, die daarvoor in aanmerking komt, die uit de catalogus kan kiezen.
Misschien dat die mensen dan niet één van hun kinderen die ver weg woont,
zullen opgeven, maar als dat wel zo is, dan moeten we even kijken hoe we daar
op een praktische manier mee om kunnen gaan. Het lijkt logischer om te
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bedenken dat iemand die mantelzorg nodig heeft iemand in de buurt zal hebben,
als je natuurlijk dagelijks iemand nodig hebt om je heen, maar we zullen even
kijken hoe we daar praktisch mee omgaan.
De voorzitter Ik had nog de vraag over de werkgever als gemeente, hoe u daar
mee omgaat, met de mantelzorger. Dat was een vraag van meneer Hofman;
daar is nog geen antwoord op.
Wethouder Lambrechts Dat zou ik ook niet precies weten, hoe onze eigen
beleidsondersteuning daar in is. Mensen hebben hier natuurlijk wel recht op
zorgverlof en dat soort dingen, maar als u daar wat meer informatie over wilt,
dan kan ik dat natuurlijk alsnog nasturen.
De voorzitter Oké, dan gaan we het hier, denk ik, bij afronden. De wethouder
komt in het eerste kwartaal met een raadsvoorstel waarin -als ik iets vergeet,
mag u het aangeven- waarin staat de besteding en het budget, oftewel ook een
begroting, de invulling, aanbevelingen die eerder gegeven zijn, die niet terug te
vinden zijn over mantelzorgers, hoe de catalogus in elkaar zit, hoe de
dienstencheques werken. De commissie stelt voor om te stoppen met de
functionaris en heeft het voorstel dat het geld alleen bij de mantelzorger komt.
En compensatie in de kosten, daar heeft u het met de Sociale Dienst over gehad
en daar is niet echt duidelijk antwoord op gekomen. Ik weet niet of de heer Van
Verk...
De heer Van Verk Nee, nee, nee, daar heb ik uiteraard geen antwoord op; dat
had ik eigenlijk misschien ook niet verwacht. Ik hoop dat in de beleidsnotitie die
we tegemoet zien, de aanbevelingen die u zelf opnoemt, ofwel worden
overgenomen en dan doe je er wat mee, of je wijst ze af en dan doe je dat
beargumenteerd en dan hebben we daar een debat over. Eén ding nog,
voorzitter. U zegt heel voorzichtig, de commissie voelt niet zoveel voor - volgens
mij is de commissie duidelijk: die functionaris moet er niet komen.
De voorzitter Ja, om te stoppen. Ja, heb ik gezegd. Ik neem aan dat er voor de
Kerst nog een motie komt van verschillende fracties, denk ik. Dan wou ik het
hierbij afronden. Ja? Dan gaan we naar het volgende onderwerp en vraag ik
wethouder Van der Linden om aan tafel te komen.
9. VASTSTELLEN GEWIJZIGDE VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE
DORDRECHT (1592259)
De voorzitter Welkom, meneer van der Linden, en uw ambtelijke ondersteuning
is de heer Stefan Haksteeg. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ik heb deze keer, in tegenstelling tot, ik denk ongeveer een jaar
geleden, maar niet allerlei technische opmerkingen gemaakt over de
verordening, maar ik werd wel gedwongen om de Jeugdwet nog eens een keer
na te kijken en naast de veranderingen te leggen die nu in de verordening Jeugd
moeten worden vastgesteld, of al zijn vastgesteld. Want ik heb uit het stuk
vernomen dat er volgens mij al is vastgesteld, maar goed, daar kan de
portefeuillehouder misschien zo meteen antwoord op geven. Ik heb de Jeugdwet
nagelezen omdat ik nergens in de verordening met betrekking tot de PGB's of de
verordening Vervoer terugvind dat de basis van de transitie vooral is: het zoeken
van passende zorg voor een jeugdige wanneer ouders daarin niet voldoende in
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kunnen voorzien. Opnieuw wordt in de stukken geen woord gewijd aan de
belangen van een kind. Ouders worden met grote letters steeds weer als
verantwoordelijke gezien. In de Jeugdwet is er sprake en dat staat ook zo in de
Jeugdwet, van jeugdhulpplicht. Deze is bij de gemeentes gelegd, daar waar
voorliggende voorzieningen niet voldoen en daar waar problematiek te
ingewikkeld is, daar waar de belangen van ouders conflicterend zijn met die van
kinderen. Ouders en kinderen mogen meer regie krijgen; dat staat ook in de
Jeugdwet, maar het is ook de bedoeling van de Jeugdwet en de transitie dat ze
ook meer middelen krijgen om die regie te kunnen voeren. In de stukken worden
boven-gebruikelijke zorg, passende zorg, mantelzorg en eigen kracht volledig
door elkaar gehaald. Ook is niet duidelijk wie de boven-gebruikelijke zorg
bepaalt, als het bijvoorbeeld gaat om PGB's. De professional krijgt straks een
overzicht van voorliggende voorzieningen, vervoersvoorzieningen in dit geval en
moet het dan maar uitzoeken. Ook een tekort aan financiën bij de ouder, daar
schrok ik wel heel erg van, eerlijk gezegd, waardoor een kind geen gebruik kan
maken van vervoer op kosten van ouders, valt niet meer onder de
hardheidsclausule. In het ergste geval kan het kind niet bij de behandelinstelling
komen en wordt hierdoor zorg onthouden - volledig in strijd met de Jeugdwet.
De bedenkers van de aanvullende beleidsregels kunnen al wel bedenken dat deze
aanvullingen gaan leiden tot vele bezwaren en klachten; dat is in het risicoprofiel
opgenomen. Wat hebben we nou steeds gezegd? Handen aan het bed, weg met
de protocollering en bureaucratie; zorg dat de financiën vooral naar de uitvoering
gaan. Van deze lijn is heel weinig terug te vinden in deze verordening. Zo ook
daar waar het gaat om de kern van het verhaal: de belangen en bescherming
van de jeugdigen. Dat wordt nergens genoemd. Als ik ouder was van een kind
die helaas aanspraak zou moeten maken op een voorziening en deze verordening
onder ogen zou krijgen, zou ik bezwaar maken. Als het gaat om de
persoonsgebonden budgetten, de zorg in natura en de basisprincipes die we
daarover hebben afgesproken, wordt ook op dat gebied geheel niet conform de
Jeugdwet gehandeld. Eerst passende zorg, dan keuze persoonsgebonden budget
of zorg in natura en dèn kijken of eventueel een zorg in natura voorziening
kwalitatief passend is en of deze eventueel goedkoper zou zijn. Informele bovengebruikelijke zorg wordt uit de PGB's gehaald. De eerste 5,5 uur wordt inmiddels
niet meer bekostigd, maar wordt wel vervangen door een zorg in natura-indicatie
die uiteindelijk veel duurder is en de regie bij ouders weghaalt, in strijd met de
Jeugdwet. Wij zijn een regio met veel dure zorg, is uit onderzoek gekomen. Door
op PGB's faciliterend vervoersvoorzieningen te bezuinigen zullen we aan het
einde van 2016, het volgende jaar, nog meer dure zorg hebben, om maar niet te
spreken over de 26% bezuiniging op de zorgaanbieders die nu ook geacht
worden het vervoer in sommige gevallen toch mee te nemen in de indicatie. Ik
hoor de portefeuillehouder tijdens de begrotingsbehandeling nog zeggen dat een
speerpunt voor 2016 is: het voorveld versterken. In onze ogen hoort informele
zorg, ambulante zorg en dagbehandeling bij dat voorveld. Ik kan het hier niet
terugvinden. We zouden alles doen om een kind niet in een instelling te laten
wonen of uiteindelijk niet in dure zorg te laten vervallen. Ik word hier zeer triest
van, van deze verordening, de beleidsregels die gewijzigd worden. Daar word ik
triest van en wellicht vele ouders met mij.
De voorzitter Iemand hier nog iets op aan te vullen? Meneer Rovers.
De heer Rovers Wat kun je nog zeggen na dit vlammende betoog van mijn
buurvrouw, waar een heleboel waarheden aan het licht komen? Ik had eigenlijk,
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als ik een verordening zie, zoiets van: dat is een technische zaak, daar is goed
over nagedacht en dat zit wel snor. Ik heb daar wel wat gedachtes bij gehad en
dat kwam ook omdat op de televisie een mevrouw in Almere was die ineens 300
euro per maand minder ging verdienen en dus het geld van de studiefinanciering
moest gebruiken van haar kind om rond te komen. Eén van de dingen die hier
bijvoorbeeld bij de PGB's genoemd staat is, als er de kans bestaat dat het PGB
voor iets anders gebruikt wordt, dan gaan we dat niet geven en die kans is dus
vrij groot, dat staat in dat artikel. Een gedachte die ik er ook nog bij had is hoe
scherp nu afgebakend is wat een jeugdhulpverlener is en een gecertificeerde
instelling. Ik moest daar even aan denken, omdat we het er ook wel eens over
gehad hebben wat opvang bij het Babyhuis in Dordrecht nou is. Is dat nou een
gecertificeerde instelling? Nee. Is dat een jeugdhulpverlener? Nou, dat is dus
even een vraag die ik had. Misschien dat er een antwoord op is, want als ik
artikel 6 zie, dan zou dat Babyhuis er zo maar onder kunnen vallen.
De voorzitter Dank u wel. Heeft iemand nog hier een aanvulling op, of een
vraag? De wethouder.
Wethouder van der Linden Ja, ik zit even te kijken. Ik hoor een aantal dingen
door elkaar heen lopen. Dat is niet erg, maar als het gaat om het beleidskader,
dat is een beetje een document, dat hebben we nodig omdat we constateren en
dat heeft u ook kunnen zien in de tekst: hé, daar is eigenlijk heel weinig op
geregeld en in de oude wetten en regelingen was het voor een deel wel
opgenomen en voor een deel niet. Dus dat is ook wel een beetje zoeken naar de
redeneertrant van: hoe kunnen we nou de goede zorg leveren en voldoen aan de
wet en ook zulke voorzieningen leveren dat mensen ermee geholpen zijn en dat
ze toch ook wel op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen worden? Als je kijkt
naar de verordening: die is eigenlijk nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig
jaar. Die van vorig jaar heb ik er even bijgehaald. Eigenlijk zijn er maar twee
dingen echt gewijzigd. De lijst met voorzieningen is iets uitgebreid en dan vooral
omdat we dus met vervoersvoorzieningen wat concreter zijn geworden en verder
zijn er eigenlijk geen echte wijzigingen in. De SO heeft wel een rondje gemaakt
bij instellingen en ook wel bij cliëntengroepen heb ik begrepen, om te kijken: hoe
bevalt de verordening? Daar kwamen geen schokkende dingen uit. Geen zaken
waarvan we met zijn allen dachten: dan moeten we die verordening nou eens
grootschalig op de schop gaan nemen, afgezien dus van de aanvulling die we
daarna op het vervoer hebben gemaakt. Laat onverlet dat we natuurlijk wel
blijven volgen of mensen de route naar de jeugdteams weten te vinden en ook
de route naar de zorg weten te vinden. Daar hebben we het contact over met de
instellingen, maar ook met de mensen die ons ook wel weten te vinden als het
gaat om problemen daarin. Tot zover even.
De heer Schuiten Ik heb ook naar die verordening gekeken en het zijn natuurlijk
regels die de toegang regelen; het zijn tamelijk procedurele afspraken. Voor mij
is ook het belangrijkste hoe de klanten de toegang en de samenhang ervaren. Ik
hoor u net zeggen van: we hebben daar wat onderzoek naar gedaan, maar daar
ben ik dan wel heel erg nieuwsgierig naar. Eigenlijk nog veel meer dan naar zo'n
verordening die tamelijk technisch is en die we ook any time kunnen aanpassen
als die niet bevalt. Om wat meer gevoel te krijgen bij of die verordening nou wel
of niet goed in elkaar steekt en vooral ook hoe daar in de praktijk mee
omgegaan wordt, want dat is denk ik nog bijna belangrijker, ben ik wel heel
nieuwsgierig hoe dat ervaren wordt.
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Wethouder van der Linden Dat gaf ik net aan. Het is geen grootschalig
onderzoek geweest, maar omdat we hier natuurlijk vorig jaar een inhoudelijk
gesprek hebben gehad over: hoe zit de verordening in elkaar, wat zit er wel in,
wat missen we, hebben we toen ook wel afgesproken: we gaan niet drie jaar
wachten, wat in de verordening staat, met evalueren. We willen wel even,
werkende weg bezig zijnd, kijken hoe zaken aankomen. Dus daar zijn in de
afgelopen, ik denk maanden, wel wat gesprekken over gevoerd. Daar zijn geen
grote verslagen van of een dik onderzoeksrapport, want dat is ook alleen maar
tekst. Met die bevindingen is nog eens gekeken naar de tekst en daar is dit uit
voortgevloeid. Zoals ik zeg: zeer beperkte wijzigingen, en op inhoud eigenlijk
alleen maar een iets nadere omschrijving van de voorzieningen die er zijn.
De voorzitter Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Ik zou, want ik weet niet meer helemaal precies of we dat nou
al eerder gedaan hebben, maar het lijkt mij wel nuttig om een afspraak te
maken over wel een iets degelijker onderzoek hiernaar. Dus de vraag van, hoe
ervaren klanten het? En ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe die
keukentafelgesprekken in de praktijk verlopen. Want het idee daarachter was
natuurlijk dat er echt op maat van het individu wordt gekeken wat er nodig is. Ik
krijg af en toe een beetje het gevoel dat er toch een tendens is om er maar weer
een mal overheen te leggen. Ik weet niet of dat klopt hoor, het is een gevoel.
Wethouder van der Linden Mag ik vragen wat u er mee bedoelt?
De heer Schuiten Het doel van die keukentafelgesprekken is dat er echt op
maat gekeken wordt naar de situatie. Dat vind ik nog steeds een mooie
gedachte, maar ik begrijp ook heel goed dat die in de praktijk best lastig is, ook
voor degene die dat moeten beoordelen om dat uit te voeren. Ik vraag me
gewoon af in hoeverre dat nou lukt. Want ik hoor ook wel eens signalen van: we
zijn toch weer een soort van checklijstjes aan het maken, die dan precies de
verkeerde kant op werken.
De voorzitter Wil iemand hier nog op aanvullen? Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ik heb ook het stuk wat onder de nieuwe behandelvoorstellen
zit, dat is het allerlaatste stuk, dat zou hier bij betrokken worden, dat heb ik ook
mede gebruikt. Even aansluitend op meneer Schuiten. Wat bijvoorbeeld opvalt in
de beschrijving van de PGB's, hoe het nu gaat, is dat er over die bovengebruikelijke zorg gesproken wordt. Daar zie je duidelijk dat als het gaat om de
informele zorg, die ouders bijvoorbeeld uitvoeren, die buiten het gebruikelijke
kader valt, dus laten we zeggen, een vijftienjarige die nog gewassen moet
worden, zeg ik even, en die 's morgens uit bed gehaald moet worden en
aangestuurd moet worden, wat je bij een andere vijftienjarige niet hoeft te doen.
Als het gaat om de indiceringen zie je gewoon heel erg dat daar heel erg de
grenzen verlegd worden naar alsof dat gebruikelijke zorg zou zijn, ofwel
mantelzorg, waardoor dat uit de PGB's gehaald gaat worden. Het gevaar daarvan
is, als je dat doet, want je probeert ouders middelen te geven om die kinderen
zo lang mogelijk thuis te houden, dan is die informele zorg, die buiten
gebruikelijke zorg, waarvoor je dus betaalt als gemeente, is daar best heel
belangrijk in. Want op het moment dat een echte professionele zorgverlener dat
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moet gaan uitvoeren, ben je drie keer zoveel geld kwijt. Ik heb het idee dat
daar, laat ik het voorzichtig zeggen, heel slecht gewogen wordt. Dat er keuzes
gemaakt worden die uiteindelijk leiden tot dure zorg, die leiden tot inzet van
meer professionals, terwijl je dat eigenlijk, en dat hebben we ook met elkaar
afgesproken, zoveel mogelijk aan de voorkant zou moeten oplossen. Daar ben ik
redelijk triest over, zoals ik net al zei.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder van der Linden Dat vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag.
Eventjes over het stuk zelf: het is natuurlijk eigenlijk een soort, eigenlijk hebben
we het vorig jaar precies zo gehad. Het is een soort procedureboekje. Daar zit
geen gevoel in, daar zit ook geen emotie in, want dat moet niet. Je moet
afweging kunnen maken die voor iedereen hetzelfde uitpakken, omdat je
afwegingskader nodig hebt. Maar de vraag die u stelt is wel eigenlijk een hele
fundamentele. Ik zit even te denken, we hebben natuurlijk wel af en toe
gesprekken met groepen cliënten, met mensen ook uit de jeugdteams en zo. Ik
herken de vraag, ik heb er geen beeld bij of het zo is, maar ik zou hem wel willen
noteren om uit te zoeken, ook in die zin: we hebben nou geen gegevens liggen,
van; hé, is dat nou zo? Maar we kunnen wel de komende tijd gelegenheden
zoeken om eens met die vraag aan de slag te gaan. Want ik vind dit een
fundamentele vraag als je kijkt naar de bedoeling van de transitie. Als je ook
kijkt naar de druk die we hebben op het financiële vierkant, zoals Michiel van der
Vlies het altijd noemt. Ook als je kijkt naar hoe je aan de ene kant ouders zo
lang mogelijk ontzorgt door dingen voor hen te regelen en aan de andere kant
juist verzorgt, zodat ze zelf dingen kunnen blijven regelen. Als u mij de opdracht
meegeeft: ga daar eens even mee aan de slag de komende tijd en kom terug
met een betoog hierover, dan neem ik dat graag op mij, maar ik kan niet exact
inschatten wanneer het klaar is, maar ik zou wel zeggen dat we daar voor de
zomervakantie met een verhaal moeten kunnen komen. Niet heel dik, maar
gewoon een...
Mevrouw Nijhof Voorzitter, daar wil ik dan nog op aanvullen. Kijk, u heeft zelf
met de begrotingsbehandeling heel duidelijk gezegd: in 2016 is mijn speerpunt
dat we veel meer naar het voorveld moeten bewegen. Dus ik zou heel graag de
discussie, ja waar dan ook, in die stuurgroep, of hoe het ook allemaal zit, willen
over wat nou dat voor veld is. Want in mijn ogen is ook dat voorveld dat een
kind op een goedkopere manier thuis bij de ouders verzorgd kan worden.
Dichterbij het netwerk, zeg maar, en ik heb echt sterk het idee dat dat gewoon
vergeten wordt, in deze. Ik heb ook sterk de indruk dat de beweging gemaakt
wordt dat men van de PGB's af wil, want het is allemaal lastig en het is allemaal
vervelend, dus dat men sowieso de redenering maakt dat zorg in natura beter is;
of dat dat in die zin minder frauduleus is. Nou, daar wil ik ook nog wel een
aparte discussie met u over voeren, daar heb ik nog wel bepaalde ideeën over.
Maar dat is de verkeerde discussie. Wij zouden met elkaar kijken hoe wij een
jeugdige passende zorg zouden kunnen geven en zo dicht mogelijk bij het
netwerk en bij de ouder en naar die fundamentele discussie moeten we gewoon
terug. Wantje ziet nu bewegingen gemaakt worden die daar niet bij passen.
De voorzitter Meneer Van Verk.
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De heer Van Verk Voorzitter, ik zeg niet zoveel omdat ik het betoog van
mevrouw Nijhof voor 100% kan ondersteunen. Wat ik wel mis in het verhaal en
dat is een heel ander chapiter, maar ik wil het toch gemeld hebben en ik wil dat
we daar ook wat mee doen: daar waar stukken rond de Wmo voorzien worden
van een advies door de Wmo-cliëntenraad, mis ik ten ene male enige vorm van
cliëntenraad, bij welk stuk van de Jeugdhulp dan ook. Ik zou graag geagendeerd
willen zien op korte termijn hoe wij met de participatie omgaan van zowel de
Wmo als de Jeugdhulp, gezien de wettelijke taken die er bij zitten, de wijze
waarop dat nu wordt ingevuld en of dat efficiënter kan, beter kan, want de
kosten hebben we wel gehalveerd, maar ik vind dat we daar op niet al te lange
termijn over moeten kunnen praten.
Mevrouw Nijhof Ik wil even aansluiten op meneer Van Verk; misschien kunt u
dat dan meenemen in uw antwoord. Kijk, in de vorige sessie met mevrouw
Lambrechts ging het natuurlijk ook over MEE en cliëntenondersteuning. Dat zou
ik ook heel graag meegenomen zien. Ik zie in die stukken toch echt te weinig,
bijvoorbeeld daar al over, over de cliëntenondersteuning. We hebben gewoon
MEE de opdracht gegeven om ook voor Jeugd dat uit te voeren. Dat zie je
nergens terug. Wij geven een bijzonder bedrag aan MEE om dat uit te voeren,
dus ik zou ik toch ook binnen Jeugd wel eens van willen zien waar dat aan
opgaat en hoe dat zich precies verhoudt tot de ondersteuning.
De voorzitter Meneer de wethouder.
Wethouder van der Linden Eerst de vraag van mevrouw Nijhof afmakend. In de
discussie die we in de begrotingsraad hebben gehad over het voorveld heb ik
hem aangevlogen, zo van: oké, je hebt natuurlijk de systeemtransitie gehad, dat
is een moment, dat is een punt in de tijd en natuurlijk heb je dan nog wat
hobbels omdat je in het systeem dingen moet inregelen. Daar moet allemaal
aandacht voor zijn, moet ook nog veel beter, maar de echte
transformatiebeweging zit niet in de systemen, die zit in de mensen die het doen
en de mensen die het betreft. Ontzorgen, meer aan de voorkant, enzovoorts.
Daar ben ik van overtuigd dat daar meer energie en tijd aan kan worden
besteed, het komende jaar, omdat veel systeemdingen en lang niet allemaal, dat
gaat veel te traag, maar lang niet allemaal, maar veel systeemvereisten zijn nu
wel ingeregeld. Dus daar kom ik graag op terug. Wat betreft die vraag naar: hoe
ga je nu om met de cliëntenparticipatie, vanuit Jeugd bezien? U weet dat daar
regionaal begin dit jaar wel aandacht voor is geweest, ook wat geld in is gestopt
en ook wel gesprekken zijn gevoerd met een aantal organisaties die zich hier
deels vanuit hun eigen achtergrond mee bezighielden en die samenwerking is
gewoon niet goed gelopen; dat weet u ook. Dat vinden we met zijn zeventienen
allemaal heel vervelend, want we willen daar wel serieus vorm aan geven, omdat
je ook een serieuze gesprekspartner nodig hebt, los van datje met
vertegenwoordigers van instellingen en ook wel losse ouders, of losse cliënten
die je kent, ook wel goede gesprekken hebt. Maar je hebt een partij nodig die
het overzicht heeft. Dus als u zegt van: kom daar snel met een standpunt en een
voorstel, dan pik ik dat graag op. Ik wil dat wel zo mogelijk in regionaal verband
doen. We hebben daar voor de zomer echt wel een goede beweging in gemaakt,
maar die is weer stilgevallen omdat een aantal mensen afhaakten.
De voorzitter Meneer Van Verk.
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De heer Van Verk Op het gevaar af dat we al een inhoudelijk voorschot nemen:
één van de varianten is datje het regionaal doet. Een andere variant zou ook
kunnen zijn dat er een cliëntenraad voor de zorg komt. Dan hebben we het over
de Wmo en de Jeugdzorg, door één cliëntenraad behartigd en dan zou je ook
weer kunnen kijken: op welk niveau doe je dat nu? Is dat op lokaal, regionaal,
nou ja, daar heb je ook weer verschillende varianten in, maar misschien dat u
die gewoon eens kan uitwerken in de notitie die u ons doet toekomen.
Wethouder van der Linden Ik weet dat er aan de Wmo-kant is nagedacht over,
enzovoorts, dus daar kan ik op terugkomen en dan zal ik een aantal opties even
uitlijnen, waarvan ik ook wel denk dat sommige opties niet echt realistisch zijn,
maar daar kom ik wel met een stuk over.
De voorzitter Ter wille van de tijd, want we hebben nog een heel stuk van de
agenda te doen, denk ik dat ik af ga ronden. Wie heeft er nog een laatste vraag?
Niemand? Heeft u enig idee wanneer u met een notitie naar de commissie kan
komen, of de raadsinformatiebrief, of iets?
Wethouder van der Linden We hebben een aantal dingen besproken; ik heb
twee dingen toegezegd. Eén ding is dat ik in ieder geval met een notitie kom en
ik denk dat het de vorm van een raadsinformatiebrief krijgt, maar dat ga ik even
na, ook met de regionaal portefeuillehouder, over hoe we vorm willen geven aan
cliëntparticipatie. Het tweede is de vraag die door een aantal van u, maar in
ieder geval door mevrouw Nijhof is gesteld van: ja, hoor eens, ben je als je
teveel nadruk op het ene legt niet bezig om het andere wat je juist wil, te
voorkomen ofte belemmeren? Dat is meer een uitzoekvraag dan nu een
antwoordvraag. Ik kan u niet zeggen wanneer ik daar het antwoord op heb,
maar dat is wel iets waar we, in ieder geval voor de zomervakantie, het gesprek
over verder moeten voeren.
Mevrouw Catsburg Voorzitter? De vraag van mevrouw Nijhof doet mij ook een
beetje denken aan de bijzonder boeiende avond die wij hebben gehad over de
ventieltafels en ik zou het op prijs stellen als ook de stand van zaken met
betrekking tot die ventieltafels en wat mij betreft ook met een begroting en
budget, als dat meegenomen kan worden in die brief.
De voorzitter Er staat nog steeds een 3D-avond op die we nog steeds niet
ingevuld hebben, die eigenlijk vanavond was. Misschien is het wel goed als we
dat in het eerste kwartaal organiseren, met het onderwerp wat we hiervoor
hebben gehad. Misschien dat u dan ook de stukken, gewoon het één en ander al
uitgezocht kan hebben, naar de vragen over het voorveld, passende zorg, de
participatie, de cliëntparticipatie, MEE, enzovoort. Iemand nog een opmerking?
Mevrouw Nijhof We hebben natuurlijk ook afgesproken dat we vanuit de
werkgroep in gesprek zouden gaan met cliëntenraden, onder andere ook de
cliëntenorganisaties die zich bezig met houden met jeugd. Dat is ook iets waar
we gewoon zeer binnenkort gewoon een opzet voor moeten maken. Het zou heel
mooi passen, denk ik, bij uiteindelijk de uitwerking die u geeft aan zo'n notitie.
De voorzitter Duidelijk. Meneer Van Verk nog?
De heer Van Verk Voorzitter, wat gaan we nu met dit voorstel doen?
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De voorzitter Wat gaan we met dit voorstel doen?
De heer Van Verk Want ik hoor mevrouw Nijhof haar verdriet uiten, maar zet ze
dat verdriet ook om in een politiek statement, of?
De voorzitter Wilt u dit bespreken in de middagraad?
Mevrouw Nijhof Weet je, ik vraag me dus heel erg af, maar dat hebben we
natuurlijk al eerder gehad met andere discussies, want dat is ook iets wat ik ook
in mijn betoog nu heb aangegeven: kijk, dit besluit is eigenlijk al genomen. Dat
staat gewoon duidelijk in het stuk en dat is ook weer die positie van ons als
raad; die is er gewoon weer niet. Er wordt ons iets voorgelegd wat gewoon al
weer besloten is.
De heer Van Verk Waar leest u dat?
Mevrouw Nijhof Volgens mij is het door het AB al een besluit genomen.
De heer Van Verk Het spijt me verschrikkelijk: dit is de verordening Jeugdzorg
Dordrecht. Daar heeft het AB volgens mij niet zoveel over te melden.
Wethouder van der Linden Even verhelderend. Het stuk over het vervoer, dat is
een afweging van: hoe moeten we hier mee omgaan? Dat is een beleidsstuk, dat
kunnen we morgenochtend om 9 uur in de prullenbak gooien en een nieuw
beleidsstuk gaan maken. Dat gaan we niet doen, hè? Maar wat u hier ziet op het
voorblad is waar u voor gevraagd wordt, namelijk: het vaststellen van de
gewijzigde verordening. De verordening zijnde het procedure balboekje op basis
waarvan je tot een beschikking komt. Dat is uw rol en die wordt in alle zeventien
gemeenteraden deze weken ingevuld.
De voorzitter Dus mijn vraag aan de commissie is: wilt u deze vaststellen, nu?
De heer Schuiten Voorzitter?
De voorzitter Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Met de opmerking die ik net maakte zou ik de verordening nu
wel durven vast te stellen, met de kanttekening dat we binnenkort doorpraten
over dat meer algehele gevoel over de tevredenheid van klanten en als uit dat
gesprek duidelijk wordt van 'het gaat helemaal niet goed' en dat heeft iets te
maken met de manier waarop die verordening in elkaar zit, ja, dan kunnen we
op dat moment alsnog die verordening ook weer aanpassen, maar voor nu zie ik
geen aanleiding om dat ding tegen te houden.
De heer Rovers Voorzitter, daar sluit ik mij bij aan.
De heer Van Verk Ik kan me daar wel bij aansluiten, met enige twijfel in mijn
stem, want ik vind de ontwikkelingen rondom het PGB, zoals mevrouw Nijhof die
uitstekend geschetst heeft, daar krijg ik wel een déja vu gevoel bij, want ik
geloof dat ik vorige week rond deze tijd dezelfde soort discussie hoorde voeren,
maar dan in het kader van de Wmo, maatwerkvoorzieningen. Ik zou eigenlijk,
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maar misschien is dat een meer principiële discussie die we moeten voeren - hoe
gaat deze gemeente nou om met de wettelijk verankerde PGB's? Want ik heb
sterk het gevoel dat men inderdaad aankoerst op ontmoedigingsbeleid.
De voorzitter Is dat iets om dat bij de 3D-avond te doen?
De heer Van Verk Dat is een goed idee.
Wethouder van der Linden Misschien daar op aanhakend. Wat meneer Schuiten
zegt is best een hele goede, maar ook een lastige vraag, want we hebben geen
structuur waarin we gestructureerd ophalen wat de ervaringen van de mensen
zijn. Maar ik kan hem wel meenemen, net zoals de vraag die mevrouw Nijhof
heeft gesteld, om op een aantal momenten eens even goed in beeld te brengen
en ik denk dat het moment waarop we een structuur hebben om met de cliënt in
geregelde overleg te gaan, dat het dan ook makkelijker wordt om het wel op een
formelere basis in beeld te brengen.
Mevrouw Catsburg Mag ik daar een kleine opmerking over maken, voorzitter?
Want het aantal bezwaarschriften tegen beschikkingen geeft natuurlijk wel een
indicatie van hoe tevreden men is. Dus wellicht kunnen we daar dan een
overzicht van krijgen?
Wethouder van der Linden Hebben we enig idee? Dat is een technisch
uitzoekvraagje; dat kunnen we zeker doen. Het valt mij overigens wel op, los
van alle discussie die we kunnen voeren over hoe het gaat in de grote beweging
die we moeten maken, dat ik nooit een gesprek voer over hoe moeilijk het is om
een beschikking, eenmaal genomen, ook uit te voeren en dat procedureboekje
werkt wel op die manier. Los van een hoop andere discussie die we natuurlijk wel
hebben. Maar ik ga even laten uitzoeken of er bezwaren zijn tegen de
beschikkingen.
De heer Van Verk Voorzitter? In aansluiting op de heer Schuiten verbaas ik me
toch wel dat er nog niet zoiets is als een klanttevredenheidsonderzoek, wat toch
bij de meeste organisaties tegenwoordig een normale gang van zaken is. Ik kan
me voorstellen dat 2015 daar geen geschikt jaar voor was, maar ik neem aan
dat we in 2016 daar toch stappen toe gaan nemen.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ik wil heel even nog over die bezwaren, want in dit stuk staat
dus echt heel duidelijk dat er zo ongeveer 100% risico is, tenminste, zo lees ik
het, datje je met deze verordening heel veel bezwaren en klachten op de hals
haalt. Het wordt al gezegd door de makers van de verordening, dus ik wil dat
ook meegenomen zien daarin.
Wethouder van der Linden Dat gaan we gewoon zien en wat betreft de vraag
die u stelt over klanttevredenheid, u weet ook dat in BRTA een heel goed lijstje
met prestatie indicatoren is opgenomen, waaronder tevredenheid van cliënten
over de verleende zorg, dus dat gaan we gewoon in beeld brengen. Want anders
kunnen we over twee of drie jaar niet zeggen hoe goed het is gegaan.
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Mevrouw Catsburg Mag ik nog een allerlaatste vraag? De vertrouwenspersoon,
die volgens mij verplicht is in de wet, maakt die ook een jaarverslag en zo ja,
zouden we die dan misschien ook kunnen krijgen?
Wethouder van der Linden Technische vraag, mevrouw Catsburg; heel goed.
Gaan we uitzoeken.
De voorzitter Het besluit is genomen, het is vastgesteld, het wordt een
hamerstuk. Iedereen mee eens? Ja, mevrouw Nijhof? Hamerstuk? Ja, oké.
Misschien met een stemverklaring. Dank u wel, meneer van der Linden en
meneer Haksteeg. Dank u wel voor uw tijd. Wij gaan nu de technische stukken
doornemen.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST ADVIESCOMMISSIE D.D. 24
NOVEMBER 2015
De voorzitter Heeft iemand daar nog op- of aanmerkingen over?
De heer Van Verk Voorzitter, ik begrijp dat ze niet uitgebreid verslaglegging
doen, maar deze vond ik toch ik toch wel erg summier. Ik vind dat je een klein
beetje moet kunnen volgen wat er is gezegd. Als ik nou de laatste, bij de
rondvraag, verzoek vanuit het CDA de politieke vraag van GroenLinks et cetera
lees, dan denk ik: dan moet ik toch ergens die politieke vraag terug kunnen zien
en die vind ik niet meer terug. Ik vind dat er wat zorgvuldiger verslag moet
worden gelegd.
De voorzitter Ik geef het door. Iemand anders nog op- of aanmerkingen over
de besluitenlijst? Dan gaan we door naar de nieuwe behandelvoorstellen.
3. NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
a. Brief van het college Ontwikkelingen binnen de Wielborgh (1608680)
b. Aanvullende Raadsinformatiebrief over Rapportage Discriminatie (1604350)
c. Instemmen met terugkomend vastgoed als gevolg van eerste en tweede
jaarschijf vestigingsplan onderwijshuisvesting (1604113)
d. Instemmen met het programma Tweede jaarschijf vestigingsplan en het
beschikbaar stellen van het benodigde krediet (1604112)
e. Raadsinformatiebrief over proces herijking (1604110)
f. Brief van het ministerie van Sociale Zaken over Veilig gebruik van SUWInet
(1602132)
g. Raadsinformatiebrief over stand van zaken Doe ff Gezond 2015 (1600479)
h. Raadsinformatiebrief over financieel afronden project Het Hof van Nederland
(1600460)
i. Raadsinformatiebrief over Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen
Drechtsteden 2015-2017. (1587820)
j. Raadsinformatiebrief over beantwoording moties 8a en 9 Leerlingenvervoer.
(1587753)
k. Wethoudersbrief over Winterregeling 2015-2016, Nachtopvang daklozen
(1584788)
l. Raadsinformatiebrief over tweede burap Serviceorganisatie Jeugd 2015,
concept Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 en Concepttransformatieagenda jeugdhulp ZHZ 2016-2018 (1580401)
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De voorzitter We gaan beginnen bij a.. A. hebben we net al besproken, dus die
vervalt. B. raadsinformatiebrief rapportage discriminatie.
De heer Van Verk Voorzitter, die willen wij graag bespreken in de commissie,
met als politieke vraag of nader geduid kan worden, de grote discrepantie tussen
de ontwikkelingen in de rest van het land en het eiland van Dordrecht, waarbij
ook de meest recente ontwikkelingen zouden kunnen worden betrokken, zoals
vandaag in de krant stond, een stijging met 26% van aangiftes rondom
discriminatie en wij hebben alleen maar een daling. Dat vind ik opmerkelijk,
zeker in een gemeente waarbij ik geloof 25% van de kiezers op de PVV stemt.
De voorzitter Oké. Mevrouw van Bekhoven.
Mevrouw van Bekhoven Onze politieke vraag was, dat dit voornamelijk de
wettelijke taken zijn en vinden wij het belangrijk of er naast deze wettelijke taak
nog extra beleid gemaakt moet worden binnen onze gemeente?
De voorzitter Dus deze wordt geagendeerd voor de commissie.
C. Instemmen met terugkomend vastgoed als gevolg van eerste en tweede
jaarschijf vestigingsplan onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt een hamerstuk.
Oké.
D. Instemmen met het programma tweede jaarschijf vestigingsplan beschikbaar
stellen van benodigde krediet. Hamerstuk?
E. Proces herijking, kennisgeving?
F. Ministerie over Sociale Zaken, veilig gebruik van het SUWInet, kennisgeving?
De heer Hofman Mevrouw de voorzitter, ik heb ik daar een vraag over. Ik lees in
de brief van het ministerie dat men het nogal belangrijk vindt dat de raad daar
aandacht aan besteedt, met name aan de verslaglegging of verantwoording, de
jaarlijkse verantwoording door het college van B&W. Toen heb ik eens gezocht in
het RIS en in mijn geheugen, maar ik kon niet zo gauw een verantwoording
vinden, dus mijn vraag is: kan ik toegestuurd krijgen, de laatste verantwoording
en als die er niet is, dan maar de eerste.
De voorzitter De vraag ligt bij de griffie en dat komt naar u toe. G. De laatste
informatiebrief stand van zaken Doe effe gezond 2015. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ik heb die brief gelezen en ik wil hem best voor kennisgeving
aannemen, maar het verbaast mij opnieuw dat hier, als het gaat om de
bekostiging van dit project, waar allerlei geld overal vandaan gehaald moet
worden, wat eigenlijk onder de jeugdgezondheidszorg valt, waarom toch het
consortium niet genoemd wordt als bron van waar dat geld vandaan gehaald zou
kunnen worden.
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, en die vraag had ik ook willen stellen en die wil ik
dan ook wel besproken hebben. Want hoe zit nou de positie van het consortium
in de jeugdgezondheidszorg in relatie tot dit soort projecten en de financiering
van dit soort projecten? Dat is één.
De voorzitter Is dat uw politieke vraag, meneer Van Verk?
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De heer Van Verk Ja, dat is mijn politieke vraag. Mijn tweede politieke vraag is
of wij eens willen nadenken of het brandweereffect hier niet gaat optreden. Want
al die projecten verlopen succesvol, redden levens, dat Hart voor Nederland, dat
redde zeven levens geloof ik, zeven of acht. Dit redt levens doordat de kindertjes
allemaal mager blijven. Dan is het bijna asociaal als je zo'n project afkapt, want
dan... maar dat is wel het brandweereffect. We bezuinigen nooit op de
brandweer, want ja, dat kan een leven kosten. We moeten daar over nadenken,
hoe we daar mee om gaan.
Mevrouw Nijhof Toch weer de verbinding, daar hou ik altijd wel van, de
verbinding maken met waar we het eerder over gehad hebben, hier ook in deze
commissie, over die drie preventieprojecten waarop bezuinigd wordt, die ook
onder hetzelfde segment vallen. Dus die wil ik er eigenlijk wel bij betrekken.
De heer Van Verk Doe effe gezond is één van die drie. Als daar toch op
bezuinigd wordt - ik heb toch begrepen dat dat niet het geval was?
De voorzitter Wil iedereen de microfoon gebruiken, dat is wat handiger.
Mevrouw Catsburg. Informele discussie? Oké. Hij wordt geagendeerd dan, door
BVD en PvdA.
Raadsinformatiebrief H, het afronden van project Hof van Nederland.
Kennisgeving?
I. Samenwerkingsafspraken preventie huisuitzetting in Drechtsteden.
Kennisgeving?
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Prachtige brief, maar wat ik hier nog steeds mis, is
de samenwerking met Stedin in dit geval, als het gaat om het afsluiten van gas
en licht. Daar hebben we het al jaren over gehad, als het gaat om mensen die
zich af moeten laten sluiten omdat ze de rekening niet meer kunnen bekostigen,
dat daar ook een signalering vanuit zou moeten gaan. Het verbaast mij dat dit in
ieder geval in deze context ook niet samen genoemd werd en daar zou ik toch in
deze commissie wel eens over willen spreken.
De voorzitter Oké. Wil iemand anders dat ook?
De heer Van Verk Ik begrijp wat mevrouw Nijhof bedoelt, maar ik zie de
politieke vraag nog niet. Die moetje wel hebben, vind ik.
Mevrouw Nijhof Wordt er met voldoende instellingen op dit moment
samengewerkt om over het hele segment de signalering met betrekking tot
schulden en tot uiteindelijke huisuitzettingen.. is dat voldoende, op dit moment?
De heer Van Verk Ik zit te denken. Het heeft iets met basisvoorzieningen te
maken. Gas, licht, dak boven je hoofd, dat zijn dingen die je gewoon nodig hebt
om een beetje te kunnen overleven. Misschien moetje daar ergens de politieke
vraag in zien te vinden: dat je het begrip huisuitzettingen wat verbreedt naar
basisvoorzieningen zoals woning, gas, licht en water.
De voorzitter Meneer van Vooren komt daar wel uit, uit die opmerking van die
politieke vraag. Meneer van Antwerpen.
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De heer van Antwerpen Kunnen we daar nog aan toevoegen, het schoot zo
even in mijn hoofd - ik meen dat we de vorige periode ook al over een convenant
met huisuitzettingen hebben gesproken. Ik hoor het de voormalige wethouder
Wagemakers nog zeggen. Misschien kan de griffie graven in de stukken wat daar
ooit nog van gekomen is? Want als er al iets is, waarom maak je dan iets
nieuws?
De voorzitter Wilt u dan de oude stukken erbij?
De heer van Antwerpen Dat lijkt mij wel. Als er nu schijnbaar een nieuw
samenwerkingsconvenant wordt afgesloten - ten eerste zou ik wel willen weten
van: waarom is dat dan nodig als we al iets hadden en in het kader van: zoek de
verschillen.
De voorzitter Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Ik wil daar wel even op aanhaken. Een convenant is altijd mooi,
maar een convenant is niet rechtsgeldig. Het is een overeenkomst die je sluit en
waar we het nu eigenlijk over hebben, is: zijn we tevreden met het beleid wat we
nu hebben? Als je zegt: er is al een convenant - dat convenant hoeft niet altijd
nageleefd te worden. Dat voldoet waarschijnlijk niet aan datgene wat wij hier nu
willen.
De voorzitter Ik neem aan dat er steun genoeg is om dit dan te bespreken en
meneer van Vooren maakt er een hele mooie samenvoeging voor een vraag van.
J. De raadsinformatiebrief, beantwoording moties 8a en 9 leerlingenvervoer
wordt ter kennisgeving aan te nemen, of aan te geven of de moties 8a en 9 die
zijn ingediend tijdens de raadsvergadering hiermee zijn afgehandeld.
De heer Hofman Het was onze motie niet, maar ik vind het wel aardig om te
lezen in hoeveel gevallen er maatwerk is toegepast, maar wat ik ook wel
interessant vind, minstens zo interessant eigenlijk, is in hoeveel gevallen het is
aangevraagd en niet is toegepast, dus afgewezen, met eventueel
bezwaarschriften en zo. Dus wat ik eigenlijk zou willen is aanvulling van deze
brief met die informatie.
De voorzitter U wilt een aanvullende brief hebben? Oké. Er zijn nog anderen die
dat willen? Ja? Oké.
K. Wethouderbrief over de winterregeling nachtopvang daklozen, voor
kennisgeving aan te nemen. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter wij willen die bespreken, waarbij de politieke vraag
is of wij het aanvaardbaar vinden dat de verschraling en de versobering die nu in
de regeling sluipt, of we die aanvaardbaar vinden. Concreet: daar waar tot op
heden werd gesproken over gevoelstemperatuur, wordt nu opeens de absolute
temperatuur genomen als meetpunt en de gevoelstemperatuur kan aanzienlijk
lager zijn dan de absolute temperatuur. Een snijdende noordenwind leidt tot een
lagere temperatuur in de gevoelstemperatuur.
De voorzitter Zijn er nog meer partijen die deze brief willen bespreken.
Mevrouw Catsburg.
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Mevrouw Catsburg Ik zou ook graag iets willen kunnen zeggen over de zin 'Het
Leger des Heils verwacht geen aanzuigende werking van mensen van buiten de
regio. Mensen van buiten de regio worden begeleid om terug te keren naar de
regio waaruit zij afkomstig zijn.' Dan met name in relatie tot...
De voorzitter Wat wilt u dan hiermee? Wilt u daar een politieke vraag van
maken?
Mevrouw Catsburg Ik probeer mijn zin af te maken. Ja, ik wil daar een politieke
vraag van maken, namelijk hoe we daar mee omgaan als het mensen betreft die,
en nou weet ik eerlijk gezegd niet de politieke, officiële term, statushouders,
asielzoekers, vluchtelingen - die categorie. Ik heb gesproken met iemand van de
Pauluskerk in Rotterdam en die zegt dat hier in Dordrecht, mensen die dan
gesplitst naar Nederland gekomen zijn en waarvan de ene dan in Dordrecht
woont en de ander in Rotterdam, terwijl....
De voorzitter Heeft u een specifieke, politieke vraag?
Mevrouw Catsburg Ja, ik probeer hem samen te vatten in één zin, maar dat
gaat me wat moeilijk af. Eigenlijk gewoon: hoe gaan we om met regiobinding in
relatie met mensen die eigenlijk geen regiobinding hebben, bijvoorbeeld
vluchtelingen, illegalen? Nogmaals, ik weet de termen niet.
De voorzitter Nee hoor, meneer van Vooren is dat heel goed aan het
verwoorden, nu.
Mevrouw Catsburg Omdat wij signalen krijgen dat Dordrecht heel strikt de deur
weigert....
De voorzitter Mevrouw van Bekhoven.
Mevrouw van Bekhoven GroenLinks heeft ook een aantal vragen naar de
wethouder gestuurd; die kunnen hier in meegenomen worden.
De voorzitter Kan het even een beetje rustiger? We kunnen het niet verstaan.
Mevrouw van Bekhoven.
Mevrouw van Bekhoven GroenLinks heeft een aantal vragen, ook over
vluchtelingen en statushouders, bed, bad & broodregeling gesteld aan de
wethouder. Dat zijn gewoon schriftelijke vragen; misschien kunnen die in deze
ook meegenomen worden.
De voorzitter Die staan waarschijnlijk nog op de voorraadlijst.
De heer Van Verk Voorzitter? Als we niet uitkijken gaan we er dan een zooitje
van maken door alles bij elkaar te gooien. We hebben de winterregeling, die is
voor opvang van dak- en thuislozen bij bepaalde temperaturen en die is
veranderd, die is verschraald. Daar willen we over spreken. Het verhaal van
mevrouw Catsburg past daarin, dat ze zegt: hoe aanvaardbaar vinden wij het dat
mensen terug worden gestuurd naar de regio, terwijl ze hier onderdak vragen?
Daar komt het eigenlijk op neer. Dan doet het er eigenlijk niets toe of dat nou
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een illegaal, een vluchteling of een mede-Nederlander is - dat is volgens mij de
vraag.
De voorzitter Mag ik heel even, meneer Van Verk? Mevrouw van Bekhoven, die
vragen, heeft u die officieel gesteld of heeft u die gewoon op de mail aan de
wethouder gestuurd?
Mevrouw van Bekhoven Die hebben wij over de mail naar de raadsgriffie
gestuurd met de vraag om het door te sturen naar de wethouder en als het goed
is, ook naar alle fractievoorzitters.
De voorzitter Oké, dan krijgt u daar nog antwoord op en dan komt het vanzelf
op de lijst ingekomen stukken of op de voorraad te staan. Ik denk dat het beter
is dat we dan dat tegen die tijd gewoon ook bespreken.
Dan gaan we door nu naar I. raadsinformatiebrief, 2de Burap service organisatie
Jeugd, uitvoeringsprogramma.
De heer Van Verk Voorzitter, na de letter K. komt L.
De voorzitter Sorry, oh L. Het is laat en het is druk.
De heer Van Verk Wij willen die brief L. graag bespreken waarbij de vraag is
waar de tweede Burap op gebaseerd is, terwijl het nog steeds ontbreekt aan
cijfers, er wel maatregelen worden genomen ter bezuiniging van de
jeugdorganisatie en is dat nou wel verstandig in het licht van de reserves die we
hebben?
De voorzitter Oké. Wil iemand anders deze brief ook bespreken? Mevrouw
Nij hof.
Mevrouw Nijhof Daar sluiten we ons bij aan.
Meneer Schuiten Wij ook en misschien kunnen we hem betrekking bij die
volgende 3D-themabijeenkomst.
De voorzitter We hebben in ieder geval nog wel wat te doen in het nieuwe jaar.
Gelukkig.
4. BESPREKEN OPENSTAANDE VOORRAAD
De voorzitter Ik wilde deze niet ter wille van de tijd helemaal langs gaan. Heeft
iemand daar nog een opmerking over? Laten staan? Oké, we hebben genoeg
nieuwe, andere dingen die nu staan.
Evaluatie van de voorzitters
De voorzitter Dan heb ik nu nog de evaluatie van de voorzitters. Nou, zegt u
het maar, gooi het er maar uit. Heeft iemand daar nog een opmerking over?
Mevrouw Mous?
Mevrouw Mous Voorzitter, ik vind het toch wel een beetje apart dat we over
personen zo in het openbaar gaan evalueren, eigenlijk.
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De voorzitter In elke commissie heeft dat op de agenda gestaan, dat dat
vanavond was, maar ik wil gerust de zaal uit gaan. Het is gewoon een algemeen
verhaal. Meneer van Vooren heeft het woord.
De heer van Vooren Ik weet ook niet wat ze precies in de andere commissies
doen. Ik weet wel dat er geëvalueerd wordt. W atje naar voren kunt brengen is
datje zegt, oké, op dit moment, in vergelijking met wat we eerst hadden, zien
we een vooruitgang hierin, zien wij nog een ontwikkelpunt daarin. Dat kan
eventueel genoemd worden. Als die er zijn.
De voorzitter Heeft iemand nog een tip, of een top, zou ik zeggen?
Mevrouw Stolk Voorzitter, ik wil er wel iets over zeggen. Ik vind dat er de laatste
tijd effectief en goed vergaderd wordt. Ik denk ook wel dat het mede komt door
de goede sturing van de voorzitters.
De voorzitter Iemand anders nog een tip of een top?
Mevrouw Nijhof Het is niet omdat u van mijn partij bent en het gaat ook niet
alleen over u, maar ik sluit me bij mevrouw Stolk aan. Ik heb ook het idee dat de
voorzitters, omdat ze natuurlijk ook gewoon de materie beter kennen, veel beter
aansluiten bij de vergadering. Dat miste ik in de vorige periode nogal.
Mevrouw Catsburg Wat mij betreft: ik vind ook inderdaad de sfeer gewoon heel
ontspannen en genoeglijk, zeg maar. Waren er de vorige periode ook wel eens
wat, dat je wat onderlinge irritaties merkte vanwege dat de één zo het woord
kreeg en de ander op een andere manier. Ik vind nu eigenlijk dat we, misschien
juist ook omdat, wat mevrouw Nijhof ook zegt, toch meer 'ons kent ons' is, of zo.
Ik weet het niet.
De heer Rovers Ik heb schriftelijk ook het één en ander ingestuurd, dus
inderdaad, grosso modo positief. Inderdaad, drie vragen waren ertoen van:waar moet de voorzitter aan voldoen? Nou, dat hij zichzelf voorbereidt, dat hij de
tijd bewaakt en mensen dus af en toe misschien inperkt die al te veel het woord
nemen, en goed samenvat. Ik denk dat dat in algemene zin goed gaat. Soms
vond ik bij Cor wel eens dat hij in zijn mimiek en lichaamstaal iets te veel aangaf
of hij het met een bepaald lid van de commissie eens was; dat zou dus nog
objectiever moeten, Cor.
Mevrouw Catsburg Ik vond je laatst als voorzitter ook wel erg enthousiast bij
het formuleren van de politieke vraag, inderdaad, maar dat vond ik alleen maar
grappig, hoor.
De voorzitter Dan wil mevrouw Mous nog even iets zeggen. Ja, dat weet ik
toevallig.
Mevrouw Mous Dank u wel, voorzitter. Sam, jij gaat vanavond afscheid van ons
nemen, dus dat is natuurlijk wel een bijzondere aangelegenheid. Volgens mij heb
je hier echt een verschrikkelijke hekel aan, wantje wil geen feestjes, je wil geen
recepties. Dat is ook wel de manier waarop ik je heb leren kennen: ik spreek niet
namens de commissie, maar u mag er mee instemmen - als een heel bescheiden
iemand, inderdaad echt op de achtergrond aanwezig, maar zonder jou was het
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allemaal niet zo smooth gelopen, zoals het nu altijd liep en verloopt. Ik hoor
hier: wij vrezen met grote vreze. Toch maar weer zoeken dat jij goed vervangen
wordt en dat we iemand krijgen die minstens zo goed is als jij. In ieder geval
willen we je heel erg hartelijk bedanken voor je inzet. Het is altijd het verhaaltje
en heel logisch, maar we willen je echt bedanken voor alles wat je voor ons
gedaan hebt. Het is een heel verschil of dat je er met een zesje vanaf maakt of
dat je je echt inzet voor iets wat je wilt bereiken. Als ik je buiten de vergadering
wel eens aansprak over iets, dat zou je nooit uit jezelf doen, maar als ik jou
aansprak, dan had je altijd gewoon goede tips en echt een hele goede inbreng.
Dat hebben we natuurlijk in de commissie steeds in alles doorgeklonken gezien.
Hartelijk dank daarvoor. Je hebt ook paar keer wat met je gezondheid gehad;
gelukkig is dat ook allemaal goed afgelopen en we hopen dus dat jij in
Amersfoort een hele prettige nieuwe werkkring krijgt. Net als Merel zul je echt
nog wel eens met verdriet aan ons terugdenken, dat je denkt 'was ik nou maar in
Dordrecht gebleven'.... wij zijn zo leuk. Maar we hopen dat je daar lekker gaat
doorgroeien en lekker je draai mag vinden, misschien zelfs verhuizen. Hartelijk
dank van ons en heel veel succes in je nieuwe werkkring.
(applaus)
De voorzitter Namens de hele commissie: dank, Sam. Ik begrijp dat je tot de
zestiende er bent, dus wie nog apart afscheid wil nemen, dan kan dat nog.
10. RONDVRAAG
De voorzitter Wie heeft er nog een rondvraag? Dan is mijn laatste rondvraag:
mogen we je allemaal een zoen geven?
11. SLUITING
De voorzitter Dit was het. Ik wens jullie allemaal een mooie week; tot volgende
week.

50

