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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Wij gaan beginnen met de commissie sociaal. Tenminste, wij vervolgen de
commissie sociaal. Volgens mij zit ook vrijwel iedereen weer aan tafel.
Wethouder Van der Linden Voorzitter? Ik heb nog een paar dingen voor de commissie
fysiek en ik heb afgesproken met de commissie fysiek dat ik na afloop van het overleg
hier naar fysiek ga en ik hoop dat dat dan rond 10 voor 11 kan zijn.
De voorzitter Misschien is het zelfs eerder.
Wethouder Van der Linden Oh, morgenochtend is ook goed, hoor.
De voorzitter Wij gaan ernaar streven en wij gaan ervan uit dat iedereen toch gewoon
zijn ding kan doen en kan zeggen wat hij of zij wil zeggen. Dank u wel. Zijn er verder
mededelingen? Nee? Dat komt denk ik terug bij de rondvraag straks. Kunnen we de
agenda vaststellen zoals die er ligt? Dank u wel.
STUKKEN TER BESPREKING
2. KENNISNEMEN VAN HET RAPPORT STURING EN CONTROLE IN HET SOCIALE
DOMEIN VAN DORDRECHT
De voorzitter Dan gaan wij direct naar de stukken ter bespreking. Dat heeft er mee te
maken dat de heer Kerseboom ook aan tafel zit en de wethouders Lambrechts en Van
der Linden. Volgens mij is de ambtelijke ondersteuning Ellen van den Hout. Vorige week
hebben wij in de commissie met elkaar toch nog eventjes gedeeld dat er de mogelijkheid
werd geboden om te mailen met de aanleiding om het rapport dat nu geagendeerd staat
te bespreken. Dus een politieke vraag c.q. een stellingname. Het resultaat was nul
reacties; dat is wat spijtig, want we kunnen alle kanten op met dit rapport, maar ik weet
niet of dat ook daadwerkelijk gewenst is. Laten we dus gewoon maar aanvangen en zien
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hoe de discussie gaat lopen en op het moment dat we met elkaar het idee hebben dat er
teveel uitgeweid wordt, dan kunnen we daar altijd even op corrigeren. Ik zie meneer Van
Verk zó met zijn vinger bij de knop zitten dat ik denk dat ik hem het woord mag geven.
De heer Van Verk Voorzitter, ik zou wat dat betreft mee willen gaan in uw gedachte,
maar misschien is het goed om het in tweeën te knippen. Eerst wat vragen te kunnen
stellen over de processen waarlangs het rapport tot stand is gekomen, oftewel de
rekenkamercommissie te bevragen en vervolgens al dan niet tot een politieke
vraagstelling of een stellingname te komen, aan de hand ook van wat de rekenkamer aan
antwoorden geeft.
De voorzitter Ja, meneer Van Verk, daar heb ik dan een heel klein beetje moeite mee.
Want wat u nu aangeeft, dat zijn technische vragen, want meneer Kerseboom zit hier
niet voor de politieke lading. Dus het is jammer dat u daarvan niet in een eerder stadium
de actie heeft ondernomen om die vragen te stellen. Daarom leg ik het sowieso wel voor
aan de commissie, want ik kan me voorstellen, omdat ik in andere vergaderingen ook
weleens iemand verwijs naar schriftelijke vragen, wat we hier op dit moment mee gaan
doen. Dus commissie, bent u het eens met de heer Van Verk dat er vragen aan de
rekenkamer gesteld mogen worden of zegt u: we gaan op een inhoudelijke bespreking
over?
Mevrouw van Bekhoven Voorzitter, GroenLinks heeft geen vragen aan de
rekenkamercommissie.
Mevrouw Nijhof Nou, wij zouden wel een aantal vragen aan de rekenkamer willen
stellen.
De voorzitter Maar u bent zich ook bewust van het feit dat dat technische vragen zijn?
Mevrouw Nijhof Ja, nou ja, goed. Ja.
De heer Boersma Voorzitter? Behoefte, niet zozeer aan vragen aan de
rekenkamercommissie, maar ik heb eigenlijk gewoon, hoe moetje het zeggen, twee
stellingnames of twee opvattingen over het rapport waar ik dan wel graag een reactie
van de rekenkamer op zou willen.
De voorzitter Kijk, dan komt er alsnog een stellingname en die hadden wij zo graag
vooraf gehad, dus ik denk dat u op dit moment de reddende engel bent, meneer
Boersma, voor een aanvang van de discussie. Ik wil dan eigenlijk ook verzoeken, want
als u dan zo dapper zegt dat er aan de hand van twee stellingnames gediscussieerd kan
worden, dan neem ik aan dat u ook stellingnames heeft en dan zou ik u willen vragen om
het startschot te geven.
De heer Boersma Dank u wel. Dat schept wel verwachtingen, natuurlijk. Nou, we
hebben met veel belangstelling het rapport gelezen. Laat ik daarmee beginnen. De eerste
stellingname is dat sowieso het rapport, maar dat is meer een politieke stellingname,
onderstreept dat we als raad nu onvoldoende informatie hebben om onze rol goed in te
vullen. Nou daar geeft de rekenkamer ook een stellingname op. Het punt is, en dat is dan
de eerste stellingname, valt het rapport me misschien ietsje tegen of had ik iets meer
verwacht. Ik had van de rekenkamer wat meer verwacht: welke informatie heb je als
raad nodig om je controlerende rol in te vullen? Dat blijft nu een beetje hangen, vind ik.
Daar zou ik ook graag een reactie op zien, omdat we hier een jaar al in de raad in
gesprek zijn van: nou, welke informatie hebben we nou nodig om te controleren of het
geld goed wordt uitgegeven? Of er voldoende kwaliteit wordt geleverd? Of de
professional voldoende aan de slag kan, zeg maar? Dat mis ik een beetje en dat blijft een
beetje hangen in het rekenkamerrapport en daar had ik iets meer op verwacht, met

2

name ook vanuit de insteek dat we vanuit de sociale teams inmiddels horen van, nou we
worden gek van al die rapportages die we moeten maken en al die dingen die we in
moeten vullen, terwijl wij hier roepen van: we worden gek dat we al een jaar vragen om
informatie en we krijgen niks, even plat gezegd, zeg maar. Dus het dilemma van: wat is
de professionele ruimte, de ruimte van de professional en hoe zorgen we ook dat we als
raad onze verantwoordelijkheid nemen om dan ook te controleren of het gaat zoals we
met zijn allen afgesproken hebben? Dat is de eerste stellingname. Ik hoop dat het als
stellingname door kan gaan. Ik weet het niet. Een tweede is, ik las in Binnenlands
Bestuur een heel leuk voorbeeld over de regio Noord-Veluwe. Daar zijn een regio- en een
gemeentelijke monitor jeugd ontwikkeld. Die geeft maandelijks inzicht in de toegewezen
en geleverde vormen van jeugdzorg en daar werd gezegd: in het tweede kwartaal 2015
was er zicht op 94 procent van het volume van de klanten en het budget en in het derde
kwartaal zelfs 99 procent. Daar werd gezegd dat ze daar helemaal in control waren. Mijn
vraag aan de rekenkamercommissie is eigenlijk: hebben jullie ook iets breder gekeken,
dat neigt misschien richting een technische vraag, dat geef ik toe - hebben jullie iets
breder gekeken dan alleen onze regio? Is het verhaal uit de Noord-Veluwe nou een
heerlijke utopie of bestaat dit echt? Tot zover.
De voorzitter Dat lijkt me alvast een hele creatieve vraag, meneer Boersma. Wie van de
commissieleden wil op de stellingen van de heer Boersma reageren c.q. daarop
aanvullen? Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Ik heb daar wel een vraag over aan de heer Boersma. Want op zich
ben ik het wel met hem eens dat we behoefte hebben aan informatie over de informatie
die we nodig hebben. Alleen, ik vraag me wel een beetje af in hoeverre we dat van de
rekenkamercommissie moeten vragen, in plaats van dat we dat niet gewoon ook zelf
moeten bedenken. Ik vind dat zelf ook best wel moeilijk, maar volgens mij moeten wij
toch in staat zijn om als raad zelf een paar dingen te benoemen waarover wij
geïnformeerd willen worden.
De heer Boersma Nou ja, ik heb altijd begrepen, corrigeer me als ik het verkeerd heb
begrepen, dat de rekenkamercommissies zijn ingesteld om de gemeenteraden te
ondersteunen in haar controlerende functie. In dat opzicht had ik zeg maar in dit rapport
iets meer verwacht. Maar u heeft gelijk dat we daar ook zelf onze eigen rol in hebben.
Daar worden we door de rekenkamer ook op aangesproken. Maar goed, we constateren
ook dat we al een jaar met zijn allen aan het zoeken zijn, dat we er niet helemaal
uitkomen en dan vind ik het altijd wel prettig als er een club mensen is die daar verstand
van heeft, die ons daar een handje bij helpt.
De heer Van Verk Nou, in het vervolg op de laatste opmerking die de heer Boersma
plaatst, 'wij zijn al een jaar aan het zoeken': wat mij dan verbaast in het rapport van de
rekenkamer en de opmerkingen van de rekenkamer is dat zij op een gegeven moment
zegt 'de gemeenteraad heeft zelf ook te weinig actie ondernomen', ik vertaal het maar
even in mijn woorden, in het formuleren van een vraag, terwijl in mijn beleving wij vanaf
januari 2015 vrijwel maandelijks vragen stelden naar informatie; ook toezeggingen
kregen dat we maandelijks geïnformeerd zouden worden. Nou, dat kwam er allemaal niet
van. Daar waren soms redenen voor die we konden begrijpen, maar als ik het rapport
lees, dan gaat dat begrip bij mij wel een beetje verdwijnen. Dat rapport - dat is gelijk wel
een beetje een vervolgstelling of vraag - het ademt ook een beetje uit dat het lijkt alsof
de rekenkamer door een modderige plas water moest waden met loodzware schoenen
om de informatie die ze boven water wilde krijgen, überhaupt boven water te krijgen.
Het lijkt dat het een moeizaam proces was en dat kunt u bevestigen of ontkennen, maar
ik ben er wel benieuwd naar.
De voorzitter Oké. Dat lijkt me dan juist weer een vraag voor het college. Meneer Van
Verk nog aanvullend?
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De heer Van Verk Nee, u zegt, het lijkt me een vraag voor het college. Nee, ik vraag het
juist de rekenkamer als onafhankelijke commissie, hoe zij het werkproces hebben
ervaren naar het maken van dit rapport.
De voorzitter Oké. Dan gaan we daar zo op terugkomen. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Nou, ik wil, enigszins aansluitend bij de heer Van Verk, opmerken dat,
kijk, er zijn conclusies getrokken door de rekenkamer, maar die conclusies zijn wel
gebaseerd op een heel klein deel van 2015. Dat wil ik hier toch bij opmerken, want
daardoor ontstaat er ook best wel een heel scheef beeld, denk ik. Want we weten
allemaal, we hebben wel degelijk constant vragen gesteld over waar de informatie bleef,
waar de cijfers bleven, maar goed, het gaat hier over een hele kleine periode. Ik vraag
me daarom af waarom de rekenkamer niet, die conclusie trekkend, uiteindelijk
bijvoorbeeld in een later stadium in 2015 nog eens een keer opnieuw zou hebben
gekeken van hoe het er op dat moment voor stond. Want er is veel kritiek op het college
dat die de raad eigenlijk min of meer informatie onthield, maar daar waren ook heel veel
factoren die daarvoor aanwijsbaar waren waarom die informatie niet kon komen. Ik zou
daar wel een antwoord op willen hebben.
De voorzitter Dank u wel. Is het een idee om op dit punt eerst even de heer Kerseboom
aan het woord te laten? Dat wij alvast dan weer een sprongetje hebben gemaakt in de
discussie? Meneer Kerseboom, gaat uw gang.
De heer Kerseboom Dank u wel, voorzitter. Ik zal de vragen in chronologische volgorde
beantwoorden, danwel op de stellingen reageren. De eerste vraag was: welke informatie
heb je nou echt nodig? Kan je daar als rekenkamercommissie iets over zeggen? We
hebben dat onderzoek gedaan vanuit het perspectief van de raad. Dus we hebben
gekeken naar: wat is de informatie waarvan de raad zegt dat hij die nodig heeft of
waarvan de raadsleden zeggen, dat is informatie die we graag zouden willen hebben?
Vervolgens hebben wij gekeken: is die informatie er of is er een zodanig systeem
voorhanden dat die informatie er zou kunnen komen? Want ik ben het eens met wat de
heer Van Verk zegt: dat de raad bij herhaling heel veel informatie heeft gevraagd en we
hebben natuurlijk ook twee sessies gehad met raadsleden. Daar was de vraag: wat zou u
willen hebben en ook: wat krijgt u? Dus dat is nog even los van de vraag, zou je dat ook
moeten willen hebben, gegeven de constructie waarvoor gekozen is, maar: wat zou je als
raadslid willen hebben? Wij zijn daar geen dingen tegengekomen waarvan wij zeggen:
nou, dat zijn eigenlijk hele rare vragen. Dus wij hebben niet in ons rapport opgenomen:
je moet deze vijf dingen in elk geval weten, maar als er indicatoren bij zouden zitten
waarvan wij als rekenkamercommissie zouden zeggen 'dat schuurt eigenlijk op het
construct', dan hadden we dat in het rapport opgenomen. In ons rapport vanaf bladzijde
46 hebben we een aantal voorbeelden van categorieën van variabelen opgenomen. Dus:
om hoeveel cliënten gaat het, hoe staat het met de financiering, hoe functioneren de
uitvoeringsorganisaties die hierbij zijn betrokken? Ook niet alleen maar het meten en de
cijfers, maar ook: zouden we niet eens een kijkje in de keuken kunnen krijgen,
bijvoorbeeld? Het kan inderdaad zijn dat het in andere regio's beter is. U gaf zelf de
Veluwe als voorbeeld. Wij hebben ons voor dit onderzoek alleen beperkt tot Dordrecht,
dus we kunnen geen uitspraak doen over 'is het in andere delen van het land beter?' Dat
kunnen we helaas niet zeggen. Dan de suggestie dat wij vanuit de rekenkamercommissie
zouden zeggen 'heeft de raad het zelf laten liggen?', even in mijn woorden samengevat.
Nou, nee, dat denken we niet. Maar als ik een metafoor mag gebruiken, was het wel elke
keer een tenniswedstrijd die uit heel korte rally's bestond. Dus service, dat was dan een
vraag en dan kwam er een antwoord of niet en dan was het elke keer weer voorbij. Dus
we zien steeds dezelfde vragen terugkomen, maar we zien ook elke keer weer hetzelfde
antwoord terugkomen. Dat is misschien ook een antwoord op de vraag: jullie zijn in het
begin van het jaar gaan kijken, ja, nogal logisch dat er dan van alles nog niet is. Dat
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constateren wij ook. Voor een deel komt het omdat het systeem dat er op papier
hartstikke mooi uitziet, gewoon nog niet is gevuld, maar als je dan kijkt naar de
oorzaken die wij aandragen voor het feit dat een deel van de informatie er niet is,
bijvoorbeeld de gelaagdheid van het systeem en de manier waarop het college reageert
op ons rapport, wij noemen dat in ons nawoord geloof ik een reflex: dat is eigenlijk
precies het punt dat we graag willen maken. Het is een gelaagd systeem. Natuurlijk, daar
heeft u met elkaar voor gekozen en daar volgt een bepaalde manier van
informatievoorziening uit en dat is precies de crux van ons rapport. Dus de gelaagdheid
van het systeem, daar hoort een manier van informatievoorziening bij die kennelijk in de
praktijk niet aansluit op informatie die men wil hebben. Dat constateren wij. Daar vinden
wij als rekenkamer niet iets van, maar het is iets wat we terugkrijgen uit uw raad. Dat
leggen we aan het college voor en vervolgens zegt het college: ja, zo zit het systeem nou
eenmaal in elkaar. Dat is allebei waar en wat wij proberen met ons rapport is om dat bij
elkaar te brengen en wij constateren vervolgens: ja, dat kun je nog jaren zo blijven
doen. Dus aan de ene kant zegt het college, het systeem is gelaagd, we hebben het op
afstand gezet. Dat vond u ook een goed idee. Daar hoort een informatieregime bij.
Tegelijkertijd zegt de raad: dat weten wij ook, maar we willen het toch weten. Dus het is
niet zo dat wij zeggen: de raad laat het erbij zitten. Het is ook niet dat wij zeggen: het
college onthoudt informatie. Dat zeggen wij ook niet, maar het college zegt wel elke
keer: u moet niet bij ons zijn. Wat misschien formeel gezien wel klopt, maar dat is het
punt niet. Het punt is: u wilt iets weten. Het college zegt: wij gaan er niet over.
De voorzitter Meneer Van der Linden heeft een toevoeging.
Wethouder Van der Linden Nou, ik weet niet of het in deze fase van de discussie niet
handig is; dan zegt u het maar. Dan ben ik niet beledigd. Maar mag ik een vraag stellen
aan de heer Kerseboom?
De voorzitter Dat is een hele bijzondere wending, maar we staan hem toe.
Wethouder Van der Linden Als u zegt, want dat is inderdaad een soort Möbiusloop, hè?
Als je zegt van, ja, zo zit het systeem in elkaar en het is zo - kijk, als ik me even beperk
tot jeugd: heel veel van de dingen die we met de transitie willen bereiken gaan we over
een aantal jaren wel of niet bereiken. Daar zijn jaargegevens voor nodig. Dus pas in de
loop van dit kwartaal komen die jaargegevens beschikbaar en dat gaat om twee derde,
driekwart van alle gegevens, denk ik. Die zijn goed te vergelijken met wat u op pagina
46 en verder aan indicatoren benoemt. Die staan in bijlage C, meen ik, ook
uitgeschreven. Daar wordt op gelopen nu, dus daarmee voldoen we eigenlijk aan wat we
hebben afgesproken. Een tweede. Je hebt natuurlijk ook maandelijks of kwartaalmatig
cijfers over: hoeveel mensen zijn er eigenlijk in zorg en wat voor zorg hebben ze nodig,
enzovoorts. Nou, daar hebben we van gezegd: elk kwartaal levert het iets meer op. Ik
ben het helemaal met u eens, het is lastig als je in april/mei gaat meten, ja, toen hadden
we nog heel weinig. Door de tijd heen hebben we het gesprek gehad over wat er was en
dat moest beter, maar daar zien we wel groei. Die noties vind ik niet helemaal terug in
wat u nu zegt.
De voorzitter Het duurde net iets langer als dat ik had verwacht. Meneer Van Verk,
aanvulling?
De heer Van Verk Nou, de opmerking van de wethouder, die verbaast mij een beetje.
Want als ik even het vorig jaar voor mijn geestesoog laat passeren, dan constateer ik dat
we in eerste instantie wel rapportages krijgen. Op een gegeven moment stopt dat, maar
we krijgen wel te horen dat er bezuinigd moet worden. Dat valt ongeveer samen. Ik wil
niet zeggen dat er een causaal verband is, maar het is wel zo dat we één of twee keer
een rapportage hebben gezien en dat waren op zich, dat wisten we, dat waren geen
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complete rapportages, maar we werden wel meegenomen aan de hand en ik vind dat dus
ook eigenlijk raar dat dat zomaar stopte.
De voorzitter Ik wil graag dat eerst de heer Kerseboom zijn verhaal vervolgt.
De heer Kerseboom Ja, ik zit even te bedenken, want er zat strikt genomen niet een
vraag in de tussenkomst van de wethouder; meer een constatering. Dat wat ik net zei,
dat het niet aansluit op wat er in het rapport zou staan, dat zou er misschien mee te
maken kunnen hebben dat, in het rapport hebben wij gekeken naar de eerste helft van
2015. Dus het klopt dat er toen informatie gewoon ook nog niet was omdat die er niet
kon zijn. We constateren in ons rapport: de informatie komt deels bij de raad en hij is
indirect en laat en het laat, dat komt vanwege het feit dat het hele systeem net moest
worden opgetuigd. Dus als de wethouder zegt: die informatie, die komt nog: ja, dat
weten wij nog niet, maar als we naar de reactie van het college kijken op ons rapport en
we zien daar zinnen staan als 'ons college heeft er voor gekozen (ik citeer) om vooral via
de verantwoordingslijn naar de Drechtraad de informatievoorziening inhoud te geven’,
einde citaat, dan geldt het weliswaar niet voor de jeugdzorg, want dat is Zuid-Holland
Zuid, maar dan zien we daar wel hetzelfde mechanisme in terug.
De heer Schuiten Voorzitter?
De voorzitter Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Volgens mij lopen er twee dingen door elkaar heen. Aan de ene kant
informatie die nog niet geleverd kan worden omdat er nog allerlei systemen ingeregeld
moeten worden; daar kan ik me voor een deel ook wel iets bij voorstellen, hoewel dat
niet te lang moet duren en aan de andere kant dat verhaal over die gelaagdheid. Daar
worstel ik zelf ook nog wel een beetje mee, want dat is inderdaad ook wel waar, dat we
ingestemd hebben om bepaalde onderdelen van dit onderwerp op Drechtstedenniveau te
beleggen. Nou, ik vind het zelf ook niet zo heel efficiënt om dan de discussie op
Drechtstedenniveau en lokaal nog een keer dunnetjes over te doen. Wat ik wel vind, is
dat informatie waar wij behoefte aan hebben, dat we die krijgen en of dat nou in de
gemeenteraad is of in de Drechtraad, dat maakt mij persoonlijk niet zo veel uit. Als hij
maar geleverd wordt, ergens. Wat ik ernstiger vind, is als informatie waar wij behoefte
aan hebben, op welk niveau dan ook, helemaal niet komt. Nou, dat gevoel heb ik op dit
moment af en toe nog wel: dat er informatie gewoon niet komt en dat het college zich
dan ook een beetje lijkt te verschuilen achter het verhaal van de heer Kruiter van, even
kort samengevat 'als we maar een mooi verhaal vertellen, dan is dat wel voldoende'.
Nou, daar ben ik het voor een deel mee eens in deze fase, maar op de langere termijn
zou ik ook wel graag wat concretere informatie willen ontvangen.
De heer Van Verk Voorzitter, mag ik een vraag stellen naar aanleiding van, of moeten
we eerst het verhaal...? Ja, u kijkt zo streng.
De voorzitter Ja, daar ben ik voor ingehuurd, zou ik bijna zeggen. Nee, wat ik me af zat
te vragen. Meneer Schuiten, wat u zegt, dat vind ik toch eigenlijk ook weer iets waar het
college op reageert en ook niet waar de heer Kerseboom op reageert, dus ik zou
wederom willen verzoeken aan de heer Kerseboom om in te gaan op de opmerkingen die
vanuit de raad zijn gemaakt en daar het gesprek mee verder te voeren.
De heer Kerseboom Dank u wel, voorzitter. Dan kan ik volgens mij constateren dat ik
nog één vraag heb staan. Dat is de vraag of het een moeizaam proces was om de
informatie boven water te krijgen. Dan interpreteer ik hem als: hebben wij 20 keer om
dingen moeten vragen of zo? Nee, dat was niet zo. Nee, de medewerking aan ons
onderzoek was voorbeeldig, zou ik bijna zeggen. Dus dat was heel fijn, maar het is
gewoon een redelijk gecompliceerd systeem. Als je in ons rapport kijkt; we hebben een
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tabel opgenomen op bladzijde 25 waarin je per taak kan zien, wie gaat er over, wie
maakt het beleid en wie voert het uit? Om dat schema te kunnen vullen met de
informatiestromen die er zijn en de systemen die er zijn, dat is werk. Maar het was niet
moeilijk om het bij elkaar te zoeken. Het was gewoon veel werk. Dus, nee, daar zijn we
op geen enkele manier tegengewerkt. Dat was volgens mij de laatste vraag, voorzitter.
De voorzitter Heeft één van de commissieleden nog naar aanleiding van dit een
aanvullende vraag aan de heer Kerseboom? Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ik heb nog één vraag over de registratiesystemen, want u heeft ook in
een bepaald deel van het rapport aangegeven dat er denk ik door de ambtenaren die u
heeft geïnterviewd, is aangegeven hoe het met de systemen ging waardoor de cijfers
geleverd konden worden. Ik heb daaruit opgemaakt dat er door u de conclusie is
getrokken en dit rapport gaat over het eerste deel van 2015, dat er eigenlijk niks mis
was aan die systemen en dat er wel degelijk cijfers geleverd konden worden. Dat staat
voor mij heel erg contra, dat, terwijl de raad steeds vroeg om cijfers, er steeds het
argument werd genoemd 'die cijfers zijn niet te leveren door in dit geval de
serviceorganisatie jeugd omdat het niet goed gaat met de systemen'. Ik vind dat een
enorme contradictie hebben in het rapport. Dan vervolgens is het zo dat u daarnaast
zegt: de cijfers die er dan geleverd worden, uiteindelijk, die zijn niet goed te duiden. Dus
kunt u daar meer uitleg over geven? Het is tevens ook een vraag aan de
portefeuillehouder, want die heeft ons in die periode steeds gezegd van: het gaat niet
goed met die systemen, dus u kunt de cijfers niet krijgen. (..) Zeker ten opzichte van
jeugd is er steeds gezegd dat de systemen niet op orde waren. Dat ze niet goed
functioneerden. Dat is tot voor het zomerreces gezegd.
De voorzitter Dus dat is een vraag in eerste instantie aan de heer Kerseboom en
vervolgens ook aan de heer Van der Linden, begrijp ik, vanuit de portefeuille jeugd.
Meneer Rovers, u heeft een aanvullende vraag?
De heer Rovers Ik sluit me hier eigenlijk bij aan. Want inderdaad, het was een
ingewikkelde tenniswedstrijd. Er zijn heel wat balletjes van ons geslagen en de
terugpartij die was altijd, ja we weten het nog niet, dat komt nog. Dus, dan vind ik in het
antwoord van het college, om daar gelijk maar even op aan te haken, daar zit een heel
groot zieligheidsgehalte. 'Zeg nou eens iets aardigs over ons', vond ik, in dat
collegerapportverhaaltje.
De voorzitter Dank u wel, meneer Rovers. Meneer Boersma heeft daar ook nog een
aanvulling op.
De heer Boersma Ja, even in aanvulling daarop, want ik was ook wat in de war. Dat
over die systemen wordt inderdaad geconstateerd: die systemen zijn er en die werken.
Alleen, daarnaast werd er ook geconstateerd dat er heel veel systemen zijn. Als je die
hele lijst, nou, dan hebben we niet met een tenniswedstrijd met één balletje te maken,
maar dan hebben we balletjes in allemaal verschillende formaten en tennisrackets die
ook niet allemaal werken, zeg maar. Dan, de cijfers die er zijn, zijn niet altijd
betrouwbaar. Er zijn organisaties en instellingen die cijfers helemaal niet aanleveren en
onlangs hebben we in de krant kunnen lezen dat sommige organisaties cijfers niet aan
mogen leveren omdat privacy-technisch dat helemaal niet zou mogen. Dus even als
aanvulling: de systemen zijn er, maar de hele werking van het systeem.... misschien kunt
u daar nog iets meer over ingaan, want daar was ik wat in verwarring.
De voorzitter Meneer Kerseboom.
De heer Kerseboom Ja, over dat registratiesysteem. Volgens mij zeggen we daar iets
heel aardigs over in de richting van het college, want het ziet er namelijk veelbelovend
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uit en dat menen we ook echt. Wat alleen lastig is en daar zit misschien de tegenstelling
in: op papier ziet het er goed uit, maar het is nog niet gevuld en het zijn ook inderdaad
veel systemen. Als je dan wil kijken watje dan op enig moment, in de tijd dat wij hebben
gekeken, maar misschien ook nu nog wel, dat durf ik niet te zeggen, uit dat systeem kan
halen, dan kun je daar dus nog niet zo heel veel mee. Dus het systeem, het
monitoringsplan, dat ziet er veelbelovend uit. Het is niet alleen maar tellen, maar ook
vertellen. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus enerzijds: het zijn er veel, dat maakt het
lastig om een beeld te krijgen en ze waren toen nog niet goed gevuld en anderzijds: we
hebben toen ook met mensen gesproken die die cijfers maken, zal ik maar zeggen en die
zeggen dat zij soms ook niet weten waarom ze die cijfers allemaal verzamelen. Want het
is natuurlijk één ding datje zorg verleent, maar je moet natuurlijk ook van alles
bijhouden. Bijvoorbeeld bij de wijkteams zeggen mensen: wij weten eigenlijk niet precies
waarom we dit nou allemaal in moeten vullen, want wij weten niet hoe hier later weer
informatie van wordt gemaakt. Dus dat zijn allemaal kanten van dezelfde medaille.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ja, ik wil hier een soort van antwoord op geven. Volgens mij hebben wij
in het verleden namelijk, voordat de transities echt werden, voor 1 januari 2015 zijn er
gewoon afspraken gemaakt met de serviceorganisatie wat hun doel zou zijn. Zij zouden
ondersteunend zijn aan de jeugdteams en daarvoor zouden jeugdteams cijfers moeten
leveren, zodat zij de budgetten die de jeugdteams hadden, in de gaten zouden kunnen
houden. Nou, dat doel is ook heel duidelijk gewoon in het hele voortraject tot de opstart
van de serviceorganisatie heel duidelijk het doel voor de serviceorganisatie. Nou, dat doel
is volledig uit koers.
De voorzitter Dank u wel, mevrouw Nijhof. Meneer Van Verk? Nee? Zullen we dan eerst
vragen aan de heer Van der Linden of hij reageert?
Wethouder Van der Linden Ja, ik heb wel het idee dat ik in een andere sport heb
gespeeld, het afgelopen jaar, dan een deel van u. Het was wel hardlopen, in ieder geval.
Er worden een paar opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de cijfers. Als je het
hebt over de cijfers, dan heb je het over heel uiteenlopende soorten gegevens en cijfers.
We hebben april of mei vorig jaar de rapportage van de serviceorganisatie over het
eerste kwartaal, dus maart of april, besproken. Die zag er beter uit dan die van januari
en beter dan februari, enzovoorts, maar er werd ook gezegd: hoor eens, een heleboel
dingen die hier in staan, het is wel een getalletje, maar heel veel waarde kun je er nog
niet aan ontlenen, want heel veel stromen hebben we nog niet, er zijn achterstanden,
enzovoorts. Toen hebben we volgens mij afgesproken dat ik eens per kwartaal de
maandrapportage van de serviceorganisatie zou opsturen, omdat wij ook eens per
kwartaal een overleg zouden hebben. U weet allemaal dat wij elke maand die tabellen
krijgen en die kunt u ook rustig krijgen, alleen, we hebben dat afgesproken. In
september hebben we de gegevens over het tweede kwartaal verspreid in een pakket
waar nog meer informatie in zat. Ik dacht: nou, daar gaan wij een goed gesprek over
voeren, maar die stapel, waar een heleboel dingen in zat ..
De heer Van Verk Voorzitter, bij interruptie?
Wethouder Van der Linden Mag ik even mijn punt afmaken?
De heer Van Verk Nou ja, u gaat van iets uit ...
De voorzitter Meneer Van Verk, meneer Van der Linden maakt heel even zijn punt af.
Wethouder Van der Linden Die stapel is ongezien gepasseerd. Er is geen enkele vraag
over gesteld en/of discussie over gevoerd en dat hoeft ook niet per se, maar dan vind ik
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dus de stellingname 'er zijn geen gegevens'... en er is ook steeds gezegd, er zijn geen
gegevens, die klopt niet, op die manier. Want die hebben we gewoon geleverd.
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Nou ja, het zou kunnen, hoor. Mijn geheugen is niet zodanig dat ik
nou precies weet wat er in dat pakket zat, maar in mijn beleving, laat ik dat dan zo
zeggen en ik zie een aantal andere raadsleden ook met vraagtekens zitten, hebben we
dat in ieder geval niet gesignaleerd. Laat ik het dan zo formuleren. Dan vraag ik me dus
af of het überhaupt aanwezig was, maar goed. Al zou het aanwezig kunnen zijn: kijk, dat
is een beetje ook wel de makke van de wijze waarop we soms van informatie worden
voorzien. Want we krijgen niet informatie - nee, we worden eronder begraven en dan
verwacht men nog dat we dan ook nog gaan reageren, maar dan zijn we al gestikt in
informatie. Ik bedoel, dan lopen we niet meer hard, dan liggen we gewoon plat.
De voorzitter Meneer Van der Linden, gaat u verder.
Wethouder Van der Linden Dank u wel. Als je kijkt van: waar heb je informatie voor
nodig en wat wil je ermee doen, dan hebben wij vorig jaar een paar discussies gevoerd.
Naast het voortdurende gesprek over: welke dingen kunnen we te weten komen en hoe
worden ze gemeten? We hebben twee of drie keer een echt inhoudelijk gesprek gevoerd
over keuzes die moesten worden gemaakt. Eén van de eerste was rond de zomer over de
knoppen, want we zaten aan de limiet van een stuk van het budget. Toen hebben we aan
de hand van een knoppennotitie en aan de hand van een inschatting hoe ver we waren
en doorvertaling van, nou, dan komen we hierop uit, hebben we volgens mij het gesprek
kunnen voeren, niet alleen hier lokaal, maar ook in de regio over: oké, dit kunnen we
doen en wat gaan we nou doen? Deze keus maken we. Tweede discussie, nog wat
lastiger, over de ouderbijdrage, waar we nog steeds een aantal dingen niet van weten,
maar ook die discussie hebben we kunnen voeren aan de hand van een rapport. Een
landelijk rapport, toegezegd door Van Rijn; heeft lang geduurd en daar zijn ook keuzes
uit voortgevloeid. Ik zeg niet dat we daarmee op peil zijn, want ik vind ook, net als u, dat
het heel lang duurt dat we alle dingen die we willen weten ook echt weten en ingeregeld
hebben. Ik constateer wel dat we elke maand gegevens beschikbaar hebben over
aantallen mensen. Die zijn ook een aantal keer met u gedeeld: eerste kwartaal, tweede
kwartaal. Derde kwartaal heb ik gezien, want ik heb het eventjes een query gedaan op
het RIS. Het derde kwartaal is gek genoeg niet bij u terecht gekomen. Dat had deels te
maken denk ik met het feit dat er een avond gepland stond die niet doorgegaan is. Dat is
geen verwijt; dat is ook een stukje zelfverwijt, een feit. Vierde kwartaal krijgt u heel
binnenkort, want dat is voorbij. Daarmee zitten we wel in het ritme van de, laten we
even plat zeggen, de productiecijfers. Als je die vier kwartaalrapportages achter elkaar
legt, zie je wel dat de gegevens steeds beter worden en de rapportage geladen wordt.
Nou, daarmee ben ik wat dat betreft niet ontevreden. Je kunt natuurlijk wel de discussie
voeren nog over: oké, wat zit daar dan achter? Dat kunnen we allemaal nog doen. Ik
hoop dat het de volgende keer wel doorgaat, maar die gegevens zijn er. Een aantal
andere gegevens die uit de monitor moeten komen, die gaan we jaarlijks opleveren. Dus
eigenlijk: financiën hebben we wel zodanig in beeld gehad dat we besluiten konden
nemen op basis van dingen die zich afspeelden. Productiecijfers waren er wel, we hebben
het er twee of drie keer over gehad, maar verder is het een beetje weggevallen in, dat
geef ik toe, de grote stroom informatie. Het derde, de jaarlijkse monitoringgegevens,
nou, die komen er volgens plan aan. Tot zover over jeugd.
De heer Van Verk Voorzitter? De heer Van der Linden verdedigt zijn stelling dat de
financiën aanwezig waren aan de hand van het feit dat we hebben kunnen discussiëren,
onder meer over de ouderbijdrage.
Wethouder Van der Linden En de knoppennotitie.
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De heer Van Verk En de knoppennotitie. Nou, laat ik vaststellen dat wij de
knoppennotitie weliswaar inhoudelijk hebben kunnen bediscussiëren; dat als je aan de
linker knop draait dat er rechts wat gebeurt en andersom, zonder dat we daar overigens
een onderbouwing van cijfers hadden. We moesten maar aannemen dat de
doorberekening eerste kwartaal tot een gigantisch tekort zou leiden, dus ik heb daar
geen financiën bij gezien. Bij de ouderbijdrage refereert u aan een rapport wat landelijk
was, maar volgens mij hebben we daar ook weinig of niets van gezien. Dus het feit dat u
een financiële verantwoording heeft afgelegd over de wijze waarop de middelen van de
gemeente Dordrecht zijn besteed in de jeugdhulp, dat bestrijd ik ten enenmale. U heeft
geen enkele rapportage kunnen geven over de wijze waarop het geld is besteed en of dat
doelmatig en efficiënt is besteed. Dat vind ik wel kwalijk. En het feit dat dat gelaagd is,
de gelaagdheid die als argument wordt gegeven door het college, daar denk ik van: ja,
dat is een mooi verhaal, maar we hebben er hier doelbewust voor gekozen dat we een
lokale taak op ons namen die lokaal werd uitgevoerd en een regionale. Voor die lokale
taak had u en heeft u gewoon een verantwoordingsplicht richting die raad. Op het
moment dat ik de discussie wil voeren, dat is dan de andere tak van sport, over of de
dijken op deltahoogte zijn in de Drechtraad zit iedereen te roepen, inclusief de
wethouder: ja, dat is een lokale verantwoordelijkheid. Als ik hem lokaal wil voeren wordt
hij ook niet gevoerd en wordt er gezegd: ja, die cijfers moeten uit de Drechtraad komen.
Dat noem ik schuiven met panelen waardoor de raad niet in positie wordt gebracht om
zijn taak uit te voeren. Tot zover even.
De voorzitter Meneer Van der Linden.
Wethouder Van der Linden Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben toch echt het
financiële verhaal, voor zover we dat konden duiden, want dat is een macroverhaal,
hebben we ook in de financiële rapportage na de zomer aan u gemeld en ook dat is
ongezien gepasseerd als hamerstuk. Prima. En ik geef graag toe: ik zou veel liever op
detailniveau willen kunnen kijken: hoeveel zware zorg kun je relateren aan hoeveel lichte
zorg, enzovoorts. Dat hebben we nog niet en dat gaat wel komen, maar ik wil overeind
houden dat wij de productie en op hoofdlijnen de financiën echt voor elkaar hebben en
daarmee alle invloed die u gaande het proces wilt uitoefenen van: hé, je zegt wel datje
aan knoppen wilt gaan zitten, maar de consequenties kunnen groot zijn, wat betekent
dat, die besluitvorming heeft u goed kunnen nemen. Eén ding nog. De gelaagdheid. Ik
erken dat het voor u heel lastig is. We voeren hier nu een discussie, onder andere over
de knoppen. Dat was vlak voor de zomer. Drie weken later zitten we in een grote
raadsledenbijeenkomst waar dan een aantal mensen gegevens presenteert waarvan u
moet aannemen dat ze kloppen en ze kloppen ook wel, maar daar gaat u mij niet op
aanspreken - daar gaat u de regionale portefeuillehouder op aanspreken en de directeur
serviceorganisatie. Ik geef toe: dat is een getrapt verhaal en het is niet altijd leuk. Als
raadslid spreek je liever je lokale portefeuillehouder aan dan je regionale. Maar dat is wel
hoe we het systeem hebben ingeregeld met elkaar. Volgens mij functioneert dat ook op
die manier, maar ik geef toe: het lokaal debat wil je ook iets meer kunnen voeren op
basis van lokale cijfers.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Meneer Van der Linden, er zit achter dit onderwerp ook een aantekening
vanuit de auditcommissie. U zegt net dat het financieel goed voor elkaar is. Daarin staat
heel duidelijk dat als het gaat om de dienst Gezondheid & Jeugd, het onderdeel jeugd
binnen het sociale domein op dit moment eigenlijk niet duidelijk is hoe het financiële
plaatje eruit ziet. Dat er op de PGB's zoveel onduidelijkheden zijn dat men eigenlijk niet
weet of men daarin bedragen overschreden heeft of niet en dat met name jeugd eigenlijk
tot op heden financieel gezien een zeer onduidelijk plaatje geeft. Dus ik begrijp niet zo
heel erg goed dat u nu zegt dat het allemaal goed voor elkaar is.
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Wethouder Van der Linden 'Goed voor elkaar' wil niet zeggen dat we weten wat we
achter de komma besteed hebben en ook dat we helemaal zeker weten dat als wij een
tientje bestellen, dan is het ook een jaar later een tientje gebleken. Dat is helemaal niet
aan de orde. Want u weet ook, dat heeft ook in de rapportages gestaan..
Mevrouw Stolk Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Stolk.
Wethouder Van der Linden Ik probeer even antwoord te geven op mevrouw Nijhof,
maar daar wil ik wel even mee wachten.
Mevrouw Stolk Nee, maar we hebben het nu over tientjeskwesties waar u het over heeft.
Maar het gaat niet over tientjes en dat weet u ook. Dus ik ondersteun mevrouw Nijhof
daar wel in: dat het over heel veel geld gaat waar we het in deze portefeuille over
hebben. Dus ja, om dat af te doen met tientjes vind ik een beetje... zwak.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Mag ik aanvullen? U spreekt inderdaad over tientjes, maar waar het mij
om gaat is dat er heel duidelijk, ook door de accountant, wordt aangegeven dat er
bijzondere risico's wellicht gelopen worden binnen vooral dit deel van het sociale domein.
Wethouder Van der Linden Dat is helemaal helder. Daar bent u ook over gerapporteerd
in een paar rapportages. We lopen eigenlijk financieel gezien twee hele grote risico's. Eén
is het landelijk transitiearrangement. Dat weet u, daar hebben wij geen invloed op. Nul
invloed. Alleen via de VNG, maar dat is lastig. Daar hebben wij een aantal miljoenen
meer op uit moeten geven dan we een jaar terug of anderhalf jaar terug dachten. De
tweede is de PGB's, want de PGB's zijn heel lang niet duidelijk geweest hoeveel het er
waren. Nou, inmiddels is dat bijna duidelijk en dat blijkt dat op LTA geven we echt veel
meer uit dan we hadden gedacht en op PGB's lijkt dat iets mee te vallen, dus dat kan een
klein beetje compenseren. Natuurlijk in de hele zorgmarkt, waar we het ook eerder over
hebben gehad, heb je een aantal plusjes gehad, een aantal minnetjes gehad. Nou en
daar konden we wel aan de knoppen zitten. Dus nog één keer: ik zeg niet dat we op
detailniveau helemaal in beeld hebben welke zorg meer of minder heeft gekost
enzovoorts, tientjes; ik zeg wel, op macroniveau, we hebben anderhalf jaar terug een
risico inschatting gemaakt van, nou, zet op 6,3 miljoen, dat is veel geld op een bedrag
van 100 miljoen. Kunnen we het daarmee redden of wordt het 10 miljoen meer? Eigenlijk
konden we daar niet heel scherp op formuleren hoe het zou gaan. Dat hebben we goed in
beeld kunnen houden met elkaar en daar hebben we ook halverwege het jaar tijdig een
knoppendiscussie kunnen voeren. Door het jaar heen hebben we op een goede manier op
macroniveau het budget overeind kunnen houden, en ik heb niks anders gehoord in het
afgelopen halfjaar.
De heer Schuiten Voorzitter?
De voorzitter Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Ik ben zelf ook een beetje in verwarring. Ik heb zelf ook het gevoel
dat we niet of nog onvoldoende in control zijn. Tegelijkertijd hoor ik de wethouder
zeggen dat het inmiddels eigenlijk wel meevalt. (..) Nou, ja, misschien een beetje
gechargeerd, maar dat is toch een beetje wat er in doorklinkt. 'In grote lijnen hebben we
de productie en de uitputting van het budget wel in de smiezen'. Misschien is dat ook wel
zo, maar dan zou ik daar wel graag in meegenomen worden. Het zou best kunnen dat ik
iets gemist heb, maar dan ben ik kennelijk niet de enige, dus kennelijk gaat er in ieder

11

geval in de communicatie nog iets niet helemaal goed. Dat kan iets te maken hebben
met de omvang van stukken of de presentatie van stukken. Het is niet meteen een
verwijt dat de informatie niet geleverd is, maar het is misschien meer de manier waarop.
Want we hebben allemaal hier het gevoel, lijkt het, dat we onvoldoende weten hoe het
ervoor staat, terwijl u zegt van, nou, dat is eigenlijk helemaal niet nodig.
De voorzitter Meneer Van der Linden, dan mag u zeggen hoe u het wel zei.
Wethouder Van der Linden Kijk, als je nou eens anderhalf jaar terugkijkt. Toen zaten
we allemaal voor 1 januari van: oei, hoe zou het gaan? Hoe zal het inhoudelijk gaan, hoe
gaat het met de jeugdteams, hoe gaat het met het budget? Het budget, 104 miljoen en
een beetje: je komt nooit precies uit waar je wilt zijn, maar op macroniveau zitten we
binnen de grenzen van de risicovoorziening en binnenkort horen we exact hoe het zit. Is
dat goed? Misschien. Is dat beredeneerd goed? Voor een deel. LTA is zwaar
tegengevallen. PGB's dachten we een halfjaar terug dat het heel erg zou tegenvallen;
dat is iets minder erg tegengevallen. Zorgmaat konden we op sturen. Oftewel: voor een
deel is het sturen geweest, voor een deel is het ook een beetje geluk en wijsheid
geweest.
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Ik hoor de heer Van der Linden bij herhaling zeggen dat het LTA en
de PGB's, dat dat ... Wij als raad zijn volgens mij niet zo erg geïnteresseerd in het LTA,
want daar kunnen we niets aan doen. Dat moet gewoon betaald worden en het PGB,
misschien datje wilt weten hoe hoog het is. Waar het volgens mij als raadsleden vooral
om gaat is de lokale jeugdzorg. De jeugdteams. Hoe is het geregeld? Komen de mensen
voldoende aan hun trekken? Dat is de inhoudelijke kant. De financiële kant, blijft dat
binnen de kaders die we hebben gesteld? Daarover hebben we volgens mij, maar
misschien vergis ik me net zoals de heer Schuiten zegt van ja, misschien hebben we wat
gemist, maar ik heb daar nog nooit wat over gezien. In ieder geval niet helder en
duidelijk.
De voorzitter Heeft iemand daar nog een aanvullende of een bemoedigende aanvulling
op?
De heer Rovers Voorzitter, ik heb net driftig allemaal zitten bladeren in alle notulen en
bijeenkomsten van het afgelopen jaar. Inderdaad, we hebben wel inzicht gekregen in
kosten van de serviceorganisatie en de jeugdteams, maar verder niet over de kosten die
er verder gemaakt zijn, waarbij bij herhaling gezegd is: die informatie is niet leverbaar.
Dus dat is de return die wij op onze service gekregen hebben.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ik wil even aansluiten bij meneer Van Verk, in die zin, ook naar de
wethouder toe. Kijk, waar wij steeds om gevraagd hebben is de staat van de stad als het
gaat om hoe het met de jeugdzorg gaat en of we binnen onze budgetten blijven. Nou,
daar hebben we eigenlijk nog nooit op dat niveau een gesprek over gehad. Er is
consequent geschermd met 'we hebben geen cijfers, het moet allemaal vanuit de GR
komen en, nou ja, die informatie is er niet.' Maar wij zijn als raad budgetverantwoordelijk
en daar zou het eigenlijk over moeten gaan. Ik heb u, dat weet u, dat zou ik straks nog
met de raad gaan delen, een aantal vragen gesteld met betrekking tot Veilig Thuis,
bijvoorbeeld. Toch een belangrijk onderdeel van de jeugdhulp. Nou, als ik zie wat voor
antwoorden daarop gekomen zijn, dan zijn dat eigenlijk weer in die zin hele ambtelijke
antwoorden die volstrekt geen duidelijkheid geven over hoe het nou met Veilig Thuis
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ervoor staat. Waarom er bepaalde beslissingen genomen worden met betrekking tot een
bezuiniging die er uitgevoerd wordt, of een verandering van organisatie die er uitgevoerd
wordt, ten opzichte van de jeugdteams bijvoorbeeld, die expertise zouden krijgen vanuit
Veilig Thuis. Daar zouden we al langere tijd informatie over krijgen en die is er gewoon
niet tot op heden. Ik zou heel graag van u willen horen wanneer we dan wel daar over
ingelicht gaan worden.
De voorzitter Meneer Van der Linden.
Wethouder Van der Linden Dank u wel, voorzitter. Als ik het goed heb begrepen, heb ik
nu drie vragen. Eén vraag is van de heer Van Verk. Die zegt: die 100 miljoen, die
interesseert me niet; zeg even hoe het met de jeugdteams gaat. Daar kan ik op ingaan.
Een tweede vraag van u was: die 100 miljoen, die interesseren mij wel, maar ik wil
weten wat wij daar lokaal voor terugkrijgen en een vraag die u stelt over Veilig Thuis. Ik
begin even met die laatste. U heeft een vraag gesteld naar aanleiding van het incident
van 4 maanden geleden waarbij een klein kind is omgebracht, naar alle
waarschijnlijkheid. Die vraag rond die casus is voor een deel beantwoord. Ik heb bij de
begrotingsbeantwoording gezegd: Veilig Thuis, daar wordt niet op bezuinigd. Dat heb ik
herhaaldelijk op een vraag van de heer Cor van Verk gezegd, en, heb ik toen ook
gezegd: u wordt begin volgend jaar, eerste kwartaal geïnformeerd over stand van zaken,
samenwerking met de jeugdteams enzovoorts, het hele verhaal. Nou, dat is nog steeds.
Volgende week, heb ik begrepen, ligt er een stuk heb ik begrepen en dan komt er een
Raadsinformatiebrief. Dus dat blijft overeind. Ja? Hoe gaat het nou met die jeugdteams
en hoe gaat het nou met die 100 miljoen? Want dat blijft heen en weer surfen. Ik heb net
al gezegd en ik ga dat nog één keer herhalen: op macroniveau, de 100 miljoen zijn we in
zoverre in controle dat wij weten dat we een risico hebben gelopen wat we, met wat
plussen en minnen, ongeveer zijn we binnen die marges gebleven. Wat wij exact voor de
32 miljoen en een beetje die voor Dordrecht zijn, terug hebben gekregen en of zich dat
positief of negatief verhoudt tot wat de andere gemeentes hebben gekregen, dat valt nu
niet uit te rekenen, want we hebben een soort solidariteitsafspraak met elkaar gemaakt.
Dat weet u. Dus op dat niveau valt het nu niet te zeggen. Wat wel te zeggen valt en daar
hebben we u in de afgelopen jaar ook een aantal keren ook meegenomen in de
discussies met de mensen van het jeugdteam, met mensen daaromheen, ook met de
heer Kruiters, zijn de verhalen, want u wilde weten, en terecht: hoe gaat het nou
eigenlijk met de mensen? Met de jeugdteams zelf, maar ook met de cliënten? Nou, dat is
kwalitatieve informatie, dat zijn de verhalen. Ik heb een aantal malen teruggehad van:
nou oké, dat was goed om te doen, want nu hebben we iets meer beeld en geluid en we
zien ook mensen, ook locaties, enzovoorts. Natuurlijk wil je dat verbinden aan: maar
heeft dit ook effect? Want macro heb je een budget, daar regel je heel veel dingen voor,
lokaal doe je dat ook. Nou, de verhalen zijn positief, soms wat kritisch, hier en daar
vragen enzovoorts. Logisch, gezien waar we nu staan. Ja, en de verbinding tussen het
grote budget en de inzet van de jeugdteams is dan: gaat het effect opleveren? Nou, daar
vindt u in het rapport een aantal opmerkingen over. Destijds hebben we in de BRTA
discussie van anderhalf jaar geleden daar ook wat dingen over gezegd. De indicatoren
waar we op gaan meten of deze hele transitie voor het geld, met de jeugdteams, of dat
zin heeft gehad, dat gaan we zien aan de hand van een aantal jaarreportages waarvan
de eerste dit kwartaal ook opgeleverd wordt, met een aantal meetgegevens over
tevredenheid, aantallen mensen enzovoorts. Ik probeer niet een optimistischer verhaal
op te hangen dan dat de situatie rechtvaardigt, maar ik probeer ook aan te geven dat we
een systeem hebben opgetuigd wat deels heel complex is, qua governance, maar ook
qua gelaagdheid in de organisatie, waarvan ik wel denk dat wij er steeds beter in slagen
om het te besturen; het is niet een soort ongeleid projectiel en waarvan ik hoop dat u
ook steeds meer de indruk krijgt, maar misschien is dat ijdele hoop, dat u uw rol wel
kunt invullen, met hoe onvolledig en hoe incompleet die gegevens op dit moment ook
nog kunnen zijn. Als dat niet zo is, dan hoor ik graag concreet wat er anders moet of wat
er meer moet of wat er minder moet. Want ik zie ook, we hebben in de afgelopen jaren
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een heleboel keren Raadsinformatiebrieven en voorstellen enzovoorts gestuurd. Een fors
deel daarvan is ongezien gepasseerd. Ongezien wil niet zeggen: niet gelezen, maar
zonder commentaar afgehamerd. Nou, prima, maar dan is dat zo.
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Dank u. Even terug naar het antwoord wat ik gaf op de
laatste opmerking van de meneer van de rekenkamer: komen wij ooit tot de situatie
waarin het voor de raad duidelijk wordt wat de budgetten voor de jeugdteams zijn?
Waarin de serviceorganisatie jeugd ondersteunend is aan de jeugdteams en niet en dat is
soms misschien wel de verkeerde indruk die ik heb, maar dat is dan mijn indruk in dit
geval: dat de serviceorganisatie heel erg sturend is als het gaat om de beslissingen die
eigenlijk gewoon door anderen genomen zouden moeten worden? Komt er
rolverandering, wat dat betreft? Want dat is vanuit het transitiearrangement namelijk
altijd de bedoeling geweest en het lijkt er nu op alsof dat een soort van omgekeerde
wereld is geworden.
De voorzitter Meneer Schuiten, heeft u daar een aanvulling op of staat dat los?
De heer Schuiten Nou, ik vind het wel een goed verhaal, maar ik had nog wel als
aanvulling: voor mij is het belangrijk om van maand tot maand een beeld te krijgen van,
hoe ver staan we met de uitputting van het budget? Ik wil eigenlijk niet na afloop van
een jaar de boodschap krijgen van 'nou, we zijn toevallig', want zo komt het een beetje
over, 'wel aardig uitgekomen'. Dat moet eigenlijk geen toevalligheid zijn, maar dat
moeten we echt in controle zien te krijgen. En ik wil graag een beeld zien te krijgen, ook
niet jaarlijks, maar wat vaker, over de tevredenheid van klanten over zorg. Als ik die
twee dingen weet en dan aangevuld met een paar mooie verhalen over dat ook de
professionals het allemaal goed naar hun zin hebben, dan ben ik al een heel eind
tevreden.
De voorzitter Dank u wel, meneer Schuiten. Meneer Van Verk en dan wil ik voorstellen
dat daarna de heer Van der Linden een concreet antwoord geeft en dan mag verhuizen,
vervolgens, naar de andere vergaderkamer.
De heer Van Verk Nou, voorzitter. Ik schrik eigenlijk een beetje van de opmerking die
de heer Van der Linden zo tussen neus en lippen door maakte 'we hebben 100 miljoen
besteed, we weten eigenlijk niet welk gedeelte lokaal besteed is, we hebben solidariteit
en daardoor verdwijnt dat wat.' Ik wil dat gewoon wel weten, want dat zijn voor de raad
sturingsinstrumenten. Dat is één. Twee. Ik lees in het verslag van de auditcommissie dat
er 13 procent, dus 13 miljoen bezuinigd moet worden. Hoe verhoudt dat zich nou tot - is
dat de korting van het rijk, of is dat nou een gevolg van overschrijdingen dit jaar? Vertel
me dat nou eens. Ik snap het niet meer.
Wethouder Van der Linden Dit zijn een aantal vragen. Ik ga eerst even meneer
Schuiten tevreden maken, dan hebben we dat in ieder geval nog bereikt. Hebben we die
binnen. Nou kijk, u stelt een aantal vragen die ook allemaal heel dicht op elkaar zitten.
Tevredenheid cliënten en medewerkers, dat meten we inderdaad en dat zal jaarlijks zijn
verloop krijgen, denk ik. Hoe tevreden cliënten zijn over dienstverlening, maar daarnaast
willen we ook aan cliëntparticipatie wat meer doen, maar dat is ook lastig om te
organiseren. Dat gaat niet vanzelf. Daar komen weer de mooie verhalen uit. Een andere
was en die stelt u eigenlijk allebei: kosten jeugdteams. Kijk, wat een jeugdteam kost
weten we. Want dat is een aantal fte's en daar hoort huisvesting bij en een stukje
organisatie. Dus dat kunnen we zeggen. Als een jeugdteam wat bij ons functioneert net
zo duur is als een jeugdteam wat in Zwijndrecht functioneert, nou ja, dat is interessant,
want er staat gewoon een bepaalde prijs voor een jeugdteam. Maar dat wil niet zeggen
datje ook meteen al exact weet hoeveel beschikkingen er per jeugdteam zijn afgegeven.
Dat weten we nu binnenkort wel, alleen, elke beschikking heeft natuurlijk weer een
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andere prijs. Daar is wel wat rekenwerk aan nodig. Maar dat kunnen we wel op een
gegeven moment voor elkaar krijgen. Ik schudde net mijn hoofd een beetje toen u zei:
daar kunnen we op sturen. Het kan zo zijn, het kan, hè, dat we - ongeveer een derde
van het budget is Dordts budget, maar we hebben het allemaal in de grote pot gestort.
Het kan zo zijn dat blijkt dat wij vorig jaar niet een derde, maar wel 40 procent van de
zorgkosten in heel de regio hebben gehad, en dit jaar weer en volgend jaar weer. Nou,
dan hebben we geboft en dan hebben de anderen pech. Andersom kan ook. Dat kunnen
we uitrekenen. Dus als wij gaan evalueren en dat gaan wij niet over twee jaar doen,
maar dat gaan we eind dit jaar al doen, dan hoort dat er wel bij natuurlijk, de analyse
daarvan. Even over die 13 miljoen. Dat ga ik nu niet helemaal uitleggen, maar het heeft
te maken met het feit dat, een aantal dingen, daar willen we niet aankomen, waaronder
Veilig Thuis en binnen de zorgmarkt is er een forse bezuiniging geweest. Dat heeft ook
weer te maken met het schuiven tussen LTA en regionale zorgmarkt, maar daar wordt u
nog nader over geïnformeerd met een ander stuk. Dat is niet wat deze discussie beoogt.
Volgens mij heb ik zo alles beantwoord.
De voorzitter Kan iedereen daar voor nu mee leven en de discussie vervolgen op het
moment dat, want de wethouder gaf zojuist aan dat er volgende week een stuk klaar is?
Wethouder Van der Linden Nou, intern.
De voorzitter Intern, ja. Dat duurt dan nog een maand of...?
Wethouder Van der Linden Nou, even kijken. We kunnen het laten weten. Ik merk dat u
vaak terugkomt op Veilig Thuis. Daar komt een Raadsinformatiebrief op en ik kan u laten
weten via de griffie wanneer die beschikbaar is en dat zal snel zijn. Ja, eerste kwartaal,
maar ik kan er een weeknummer bij geven.
De voorzitter Oké, dat kan dan dus nog wat concreter gemaakt worden. Mevrouw
Nijhof.
Mevrouw Nijhof Voorzitter, ik had nog een vraag gesteld in verband met de rol van de
serviceorganisatie.
Wethouder Van der Linden We hebben eens per maand een driehoeksgesprek waarbij
de serviceorganisatie, jeugdteam en de gemeente het gesprek hebben over: hoe gaat
het, waar lopen we tegenaan? We lopen tegen heel veel dingen aan. Sommige dingen
gaan goed, andere niet. Ik merk niet dat dan vanuit de jeugdteams het verwijt is naar de
serviceorganisatie, jullie vullen een rol in die je niet toekomt, of andersom, dat de
serviceorganisatie aan de jeugdteams verwijt: jullie doen iets wat niet hoort. Wat ik wel
constateer...
Mevrouw Nijhof Ik zal het verduidelijken. Het is niet zozeer een verwijt dat ik denk dat
de jeugdteams naar de serviceorganisatie geven. Het is eerder een verwijt wat ik
misschien wel persoonlijk heb. Als het gaat over beslissingen met betrekking tot het
budget of het, ik noem toch weer het innen van de ouderbijdrage bijvoorbeeld, die
gewoon eigenhandig genomen zijn door de serviceorganisatie, in dit geval, terwijl de
raden daar gewoon een uitspraak over hadden moeten doen.
Wethouder Van der Linden Dat is een ander aspect. Dat ben ik met de heer Van Verk
eens. Kijk, we hebben natuurlijk een mandaat- en delegatieregeling afgesproken waaruit
een bepaalde rolverdeling blijkt. Ik merk wel dat de serviceorganisatie daar heel erg
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professioneel in is; niet alleen in dienstverlenende zin, maar ook in van: dit vinden wij er
van. Ja, daar moet natuurlijk vanuit de verschillende gemeentes ook wel op teruggeduwd
worden van: hoor eens, jullie vinden iets, maar wij vinden ook iets. Die rolverdeling, ja,
kijk, het is niet 'de serviceorganisatie' alsof dat iets anders is. Het is onze organisatie. Wij
gaan over die serviceorganisatie en wij hebben taken belegd bij die organisatie, en als u
vindt dat dat anders moet: zeg het vooral. Wij gaan daar over.
Mevrouw Nijhof Voorzitter?
De voorzitter Heeft u nog iets heel dringends, want ik wil echt graag deze behandeling
afronden.
Mevrouw Nijhof Ja. De rekenkamer doet in zijn rapport een conclusie trekken of een
aanbeveling eigenlijk, met betrekking tot het binnen een aantal weken met een plan van
aanpak komen als het gaat om informatieverschaffing. Bent u bereid die aanbeveling
over te nemen?
Wethouder Van der Linden Ik heb even niet scherp op welke concrete pagina deze
aanbeveling gevraagd wordt, maar 'een plan van aanpak rond de informatievoorziening',
dat ga ik nu zo niet toezeggen. Want over welk stuk informatie wilt u een toezegging en
op welk detailniveau wilt u een plan van aanpak? Want ik constateer een hoop vragen; ik
geef een aantal antwoorden. Ik heb nu niet dat ik denk van, weet je wat, ik maak een
plan van aanpak en dan is het opgelost.
Mevrouw Nijhof Kijk, het gaat over de informatiestroom in dit geval en misschien is die
vraag ook wel voor mevrouw Lambrechts, wat dat betreft, om te kijken of in
gezamenlijkheid vanuit het college een plan van aanpak zou kunnen komen op de
gebundelde informatiestroom met betrekking tot de decentralisaties.
Wethouder Van der Linden Kijk, een plan van aanpak is altijd weer zo'n mooi pilletje
voor een discussie. Misschien is het beter als wij snel een presentatie geven over de
informatiestromen die er zijn, wat daar uitkomt en dat we aan de hand daarvan het
gesprek voeren van: oké, vinden we dat voldoende of zitten we dan nog te ver af bij wat
we willen als raad?
De voorzitter Ik wil graag even vragen of mevrouw Lambrechts het op dit punt kan
overnemen van de heer Van der Linden, zodat de heer Van der Linden naar Fysiek kan,
omdat ik het idee heb dat de vragen die u nu stelt gewoon vanuit het college beantwoord
kunnen worden en niet specifiek door één portefeuillehouder. Meneer Van der Linden,
hartelijk dank. Veel succes in de andere vergadering. Mevrouw Lambrechts.
Wethouder Lambrechts Dank u wel, voorzitter. Ja, er schoot me net iets te binnen. Ik
tennis zelf al vanaf de lagere school, dat is echt wel een tijdje geleden en als dat spel
binnen de spelregels gaat, dan is het een mooi spel. Ik heb zelf jarenlang gewerkt bij het
ABN-tennistoernooi wat binnenkort weer van start gaat; daar zie je dat niet elk spel op
dezelfde baan gespeeld wordt, maar je wil 's avonds graag een overzicht hebben van:
wat is er allemaal gebeurd op al die verschillende banen? Dat is, denk ik, een beetje wat
wij hier missen. Volgens mij, zowel mijn collega's als ik hebben gewoon een aantal
raadsinformatiebrieven naar u doen toekomen, maar daar zit niet het hele totaaloverzicht
in dus. Alles horende dacht ik: het is denk ik handig om in april, dan is ook het
onderzoek van het OCD klaar, we weten al wat we in de Drechtraad hebben afgesproken,
waar alle informatie beschikbaar is, om dan een soort themabijeenkomst te doen, maar
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dan gewoon in Dordrecht en dat we daar gewoon die informatie die voor ons van belang
is, kunnen bespreken. Want we kunnen nog wel steeds meer dingen opsturen en doen,
maar ik denk dat het handig is om dan, dat staat ook in dit rapport, om toch wat meer
met elkaar in gesprek te gaan. Ook over: wat hebben we nu en wat hebben we nog meer
nodig? Als u dat wilt, dan wil ik dat graag faciliteren om in april zo'n bijeenkomst te
organiseren en dan gewoon op ons eigen niveau, zeg maar. Van onze stad.
De voorzitter Kijk, daar gaat mevrouw Nijhof blij van kijken, dus die geef ik graag het
woord.
Mevrouw Nijhof Wij hebben zojuist hiervoor een werkgroepbijeenkomst gehad en dat
gaat natuurlijk altijd over de samenhang tussen de 3D's. Daar is eigenlijk precies
hetzelfde uitgekomen. Dus wellicht kan dat zo in de agendabepaling meegenomen
worden.
De voorzitter Dank u wel, mevrouw Nijhof. De discussie begon met de stellingname van
de heer Boersma. Ik denk dat wij via vele wegen uiteindelijk langzaam richting Rome
zijn, maar mevrouw Mous heeft nog een.... dat is opvallend. Meneer Rovers deed daarnet
het woord.
Mevrouw Mous Dat klopt, maar ik wilde even doorgeven: er is ook een denktank, Grip
op de gemeenschappelijke regeling. Ik vraag me steeds af in hoeverre dit hier bekend is
omdat, er zijn al twee avonden geweest en daar zijn zeer weinig raadsleden uit
Dordrecht aanwezig. De eerste avond ging over inventarisatie van al deze vragen en
problemen die dus in alle 17 gemeenten spelen. De tweede avond hebben de
gemeenschappelijke regelingen zich voorgesteld, maar dat was vooral dienst Gezondheid
& Jeugd, Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio, maar de volgende keer zal het toch
ook gaan over: wat voor oplossingen kunnen we daar nu voor bedenken, dat er ook
vooral een betere informatievoorziening komt? Dus het zijn hele interessante
bijeenkomsten en ik denk dat dat hier zeker ook een toevoeging zou kunnen betekenen.
De voorzitter Mevrouw Mous, dank u wel voor de waardevolle aanvulling. Het verzoek
aan mevrouw Geerts om het een en ander na te trekken en te kijken in welke mate zij
ons op spoedige termijn kan informeren hierover. Dank u wel. Mevrouw Van Bekhoven.
Mevrouw Van Bekhoven Dank u wel. Wij willen de rekenkamercommissie erg bedanken
voor dit rapport, want onze frustratie is toch wel goed benoemd en, nou ja, dank
daarvoor.
De voorzitter Waarvan akte. Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stoik Voorzitter, ik heb nog één aanvulling en dat is op de aanvulling van
mevrouw Mous. Ik vind het ook een goeie aanvulling. Ik hoor ook de laatste tijd heel veel
het woord 'consortium' vallen. Ik heb geen flauw idee wat dat allemaal inhoudt en hoe
dat in elkaar zit. Als we dan toch een thema avond organiseren, dan zou ik dat graag ook
daar eens in mee willen nemen
De voorzitter Meneer Van Verk schudt nee.
De heer Van Verk Ik begrijp wel de behoefte aan meer informatie over het consortium,
maar dat is toch wezenlijk een andere tak van sport, om maar in sporttermen te blijven,
dan tennissen waar we het nu over hebben. Het consortium houdt zich vooral bezig met
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de jeugdgezondheidszorg. Dat is Careyn-Rivas en dat zou je kunnen bespreken in het
kader van de dienst Gezondheid & Jeugd, het beleidsplan wat op de rol staat. Daar hoort
het meer bij en dan komen we er vast en zeker op terug, is mijn indruk, mijn
voornemen. Ik begrijp dat we gaan afronden dit verhaal, want ik hoor iedereen een
beetje in afrondende termen spreken?
De voorzitter U heeft nog iets filosoferend ter afsluiting?
De heer Van Verk Nou ja, ik zou willen voorstellen om eind maart het in de raad te
brengen, een afsluitend debat erover te voeren. Ik kan me ook voorstellen dat er
misschien nog wel een tweede ronde komt. Ik vind namelijk de bestuurlijke reactie die
nu in het stuk staat, niet passen bij de inhoud van het verhaal. Ik zou het college willen
verzoeken om daar nog eens over na te denken, daar een heroverweging over te doen
en ik zou daarnaast met de commissie van gedachten willen wisselen over een motie,
waarin we wat strakker en duidelijker neerzetten wat wij vinden van dit rapport en hoe
wij dat verder gebracht willen zien. Dus ik wil in de raad van maart - de
februarivergadering is al gepland - in de raad van maart wil ik dit bespreken, aan de
hand ook van een motie en/of een amendement op het besluit zoals dat voorligt.
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Ja. Het voorstel van meneer Van Verk om dit te bespreken in
de raad vind ik persoonlijk overbodig. Wij denken dat we nu kunnen volstaan met de
toezegging dat er in april een thema avond komt met betrekking tot de
informatieverstrekking. Ik zie niet het nut in van het opnieuw bespreken van het rapport.
Ik denk ook dat dat dan gewoon een herhaling zal worden. Ik kan we wel voorstellen dat
als de ontevredenheid blijft bestaan, dat het uiteindelijk opnieuw tot een thema gemaakt
kan worden, maar om opnieuw het rapport te gaan bespreken, dat lijkt mij overbodig.
De heer Schuiten Voorzitter? Daar sluit ik me graag bij aan.
De heer Rovers Voorzitter? Het CDA sluit zich er ook bij aan.
Mevrouw Stolk De VSP sluit zich ook aan.
De heer Roggekamp Sluiten we ook bij aan.
De heer Boersma Wij sluiten ons er ook bij aan.
De voorzitter Nou, meneer Van Verk, u heeft gestreden, maar u staat daar alleen....
Mevrouw Van Bekhoven Sorry? Nou, wij gaan met Cor mee.
De voorzitter Oh, mevrouw Van Bekhoven, neem me niet kwalijk. U steunt het voorstel
van de heer Van Verk?
Mevrouw Van Bekhoven Ja. Naar aanleiding van moties, om dit stuk in de raad te
bespreken.
Mevrouw Catsburg Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Zouden we niet bijvoorbeeld
gewoon ook eens in die thema avond kunnen nadenken wat voor concrete informatie we
nou kunnen aanbieden? volgens mij is daar dan niet per se een motie voor nodig in de
middagraad.
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De voorzitter Dat is dan weer een nieuw voorstel. Ik mag als voorzitter daar natuurlijk
eigenlijk helemaal niks van vinden, maar een raad eind maart of een thema bijeenkomst
in april: ik geef gewoon even mevrouw Geerts het woord.
Mevrouw Geerts Over de agendering van het stuk in de raad: we hebben het er vandaag
over gehad in de griffie dat dit stuk wegens omstandigheden door is geschoven naar
deze vergadering. De agenda van februari is inderdaad al verzonden, maar ik mocht de
optie voorleggen om alsnog te agenderen voor februari als u dat zou willen. Dat is puur
de techniek natuurlijk en anders gaat het inderdaad naar maart. Het is even aan u.
De voorzitter Meneer Van Verk. Even voor de goede orde, want de manier van
behandelen die u voorstelt, dat begrijp ik op zich. Alleen, het is niet concreet genoeg.
Dus mocht u dit in de raad willen agenderen, samen met GroenLinks, dan verwacht ik nu
van u te horen waarom u het wilt behandelen. Want voor de rest heeft niemand daar
behoefte aan en we gaan niet meer de discussie die we vanavond hebben gedaan,
overdoen. Dat is in ieder geval sowieso niet de bedoeling. Dus ik wil u vragen, of u denkt
daar zelf over na en kunt altijd met een initiatief uiteindelijk alsnog iets agenderen voor
de volgende raad, maar het is aan u om nu aan te geven wat u in gedachten had,
concreet, waarom het naar de raad zou moeten.
De heer Van Verk Ik vind dat de raad zich een oordeel moet vormen over de
bestuurlijke reactie op het rapport zoals dat voorligt. Ik vind dat in het rapport een
aantal elementen staan, een aantal onderdelen staan waarbij de bestuurlijke reactie
afhoudend en terughoudend is; de reflexreactie zou ik bijna zeggen, zoals de heer
Kerseboom dat formuleert, waarbij ik vind dat die eigenlijk niet past in het kader van dat
rapport en ik daar mijn oordeel over wil kunnen geven in een openbare vergadering en
dat wellicht ook wil koppelen aan een motie.
De voorzitter Nou gaat iedere fractie met twee woordvoerders spreken. Meneer Van
Antwerpen.
De heer Van Antwerpen Nou ja, goed. Misschien heb ik een tussenoplossing die alles
dichterbij brengt. Is het dan geen idee, meneer Van Verk, om eerst die thema avond af
te wachten en dan kunt u het alsnog naar de raad brengen?
De heer Van Verk Dat betekent dat de besluitvorming rondom dit rapport tot die tijd ook
- want ik vind dat we de gelegenheid moeten hebben. We hebben nu anderhalf jaar
gevraagd om rapportages aan het college. Anderhalf jaar is dat stelselmatig geweigerd,
met een reflexreactie. Er werd gezegd dat een aantal dingen er niet waren. Uit het
rapport blijkt dat er wel cijfers waren. Ze zijn daar niet in meegenomen; dan voel ik me
eerlijk gezegd een beetje in mijn hemd gezet.
Wethouder Lambrechts Daar wil ik graag even op reageren, want er zijn heel veel
rapportages wel naar u toe gekomen.
De heer Van Verk Ik wil mijn betoog afmaken waarom ik dat in de raad wil hebben. Ik
kan me voorstellen dat er redenen waren om bepaalde dingen niet aan te leveren, maar
die zijn dan onvoldoende voor het voetlicht gebracht. Er werd reflexmatig gereageerd:
oh, kan niet, systemen kloppen niet. Ik wil daar een oordeel over kunnen geven en ik wil
eigenlijk dat het college terugkomt op die weg en gewoon aan de hand van een motie,
als het college dat zelf niet doet, in een andere, nadere bestuurlijke reactie waarin ze
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veel meer toeschietelijker is om te zeggen van: nou, we gaan inderdaad die rapportages
in orde brengen. Dan moeten we het anders afdwingen.
De voorzitter Meneer Van Verk, u heeft vanavond de gelegenheid gehad om te
reageren. Dat heeft u gedaan en ik zie nog steeds niet echt in waarom u dat nogmaals
een keer zou willen doen. Ik wil daarom mevrouw Van Bekhoven, want daar werd u door
gesteund, vragen wat haar motivatie is om het door te voeren naar de raad.
Mevrouw Van Bekhoven Bespreking van de brief beantwoording van het college, maar
dat is wat Cor (de heer Van Verk) eigenlijk ook zegt, dus dat is hetzelfde. Maar ook de
aanbevelingen die gedaan worden door de rekenkamercommissie, daar hebben we geen
antwoord op gekregen van het college.
De voorzitter Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Ik zou dan toch de vraag willen stellen wat er dan anders uit zou
kunnen komen dan wat we nu hebben afgesproken met elkaar. Ik bedoel, als ik
overtuigd kan worden dat een bespreking in de raad nog weer hele andere inzichten op
gaat leveren waar we mee vooruit kunnen, dan vind ik het prima, maar ik zie dat nog
niet voor me.
De voorzitter Mevrouw Lambrechts.
Wethouder Lambrechts Wat ik net al zei. Ik stel u voor om die informatieavond/thema
avond in april te doen en ik kan u ook nog samen met de collega's een overzicht doen
toekomen die een aantal mensen van u net al heeft gehad, begrijp ik, van alle
onderzoeken die al lopen en ook nog een lijst met wat u allemaal al gekregen heeft,
waarin u kunt zien dat wij wel degelijk ook informatie toe hebben gezonden. Maar het
gaat denk ik om dat overzicht. Dat zou ik dan fijn vinden om met u te bespreken in april;
maar dan kunt u zien wat u allemaal heeft gekregen en wat er nog loopt.
De voorzitter Goed, meneer Van Verk van de PvdA en mevrouw Van Bekhoven van
GroenLinks houden vast aan het bespreken in de raad.
De heer Van Verk Nou, ik zit nog te denken naar aanleiding van de woorden van
mevrouw Lambrechts.
De voorzitter Kijk, daar gaat licht schijnen. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Kijk, tenminste, ik vind dat je ook in dit spel open moet staan voor
suggesties. Wat ik wil bewerkstelligen, laat ik het dan zo zeggen, dat is mijn doel in ieder
geval, is dat wij vanaf nu regelmatig en adequaat en goed geïnformeerd worden over de
ontwikkelingen op de WMO en op de jeugdzorg. Dit rapport geeft aan dat we dat tot op
heden niet zijn gedaan en niet in control zijn. U zegt, ik wil duidelijk maken wat we
hebben gedaan en ik wil in april ook duidelijk maken wat we verder gaan doen. Dan wil
ik daar voor dit moment genoegen mee nemen, in de zin dat wanneer dat niet tot een
adequate uitvoering komt, dat ik u voor of bij de Kadernota in ieder geval, als dat niet op
een adequate wijze wordt uitgevoerd, dat ik u en uw collega dan zal trakteren op een
motie van afkeuring. Want dan heb u echt alle kansen gehad om het te doen en dan
wordt het gewoon niet gedaan. Dan is het voor mij echt einde oefening, wat mij betreft.
Dus dat is de boodschap die ik dan meegeef. Onder die voorwaarde kan ik aanvaarden
dat we het voorlopig uitstellen. Maar er hangt dus een scherp oordeel.
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De voorzitter Nu verklapt u de verrassing al bijna. Nee, hoor, grapje. Ik denk dat dat
een goede suggestie is, meneer Van Verk. Ik weet niet of mevrouw Van Bekhoven zich
daarbij aan kan sluiten?
Mevrouw Van Bekhoven Akkoord.
De voorzitter Oké, en wat vindt de rest van de commissie van deze..? Het is prettiger,
meneer Van Verk, dat u op medewerking kan rekenen dan wanneer iedereen u aan zit te
kijken van: wat bedoelt ie? Dus in die zin denk ik, ik zie wat instemmend knikken, dat dit
de tussenvorm is waar voor gekozen is. Dan ronden wij hierbij het rekenkamerrapport af.
Meneer Kerseboom en mevrouw Van den Hout, dank u wel voor uw bijdrage. Mevrouw
Lambrechts, blijft u nog heel eventjes zitten, want wij gaan nog even een agendadeel
doen.

AGENDADEEL
3. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST ADVIESCOMMISSIE VAN 26 JANUARI
De voorzitter Wij hebben een agendadeel, vaststellen besluitenlijst adviescommissie
van 26 januari. Heeft iemand op- of aanmerkingen over de besluitenlijst? Nee? Dank u
wel.
4. NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
De voorzitter Punt 4, de nieuwe behandelvoorstellen. Gaan we ze stuk voor stuk
benoemen? Helemaal goed. 4a, Dordtse seniorenbond informatiebrief, een ingekomen
brief. Ter kennisneming? Dank u wel. 4b, de raadsinformatiebrief over de motie Hoger
beroepsonderwijs ontwikkelkansen. Ter kennisname. Ik kijk even naar D66, maar...
De heer Schuiten Nee, wij waren daar nog niet helemaal tevreden over.
De voorzitter Is dat iets om daar misschien aanvullende vragen op te stellen waardoor
het automatisch weer een keer terugkomt?
De heer Schuiten Ja, zoiets, maar we willen hem nog niet afvoeren.
De voorzitter Nee, oké. Dan blijft hij staan. Dan 4c, de raadsinformatiebrief over de
complimenten aan mantelzorgers. Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Die zouden wij graag kort willen bespreken, ook omdat de motie nog op
de motielijst staat.
De voorzitter Ja. Heeft u daar steun voor? Ik hoor hier ja?
Mevrouw Wemmers Ja, wij steunen dat.
De voorzitter Oké, dank u wel. Wat is de stellingname?
Mevrouw Mous Of de motie hiermee voldoende is afgedaan. Wij missen daar nog een
punt van de motie in.
De heer Van Verk Ik hoor het niet.
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De voorzitter Of de motie daarmee voldoende is ingevuld. Of de invulling voldoet aan...
De heer Van Verk Ik begrijp dat de stelling is dat het niet zo is?
Mevrouw Wemmers Mogen wij daar nog iets op aanvullen?
De voorzitter Mevrouw Wemmers.
Mevrouw Wemmers We zitten nog even te steggelen over de vraag. Wij willen het
eigenlijk hebben over de invulling van het compliment. Dus of de voorgestelde invulling,
of dat adequaat is, of ...
De voorzitter Dan zou de stellingname kunnen zijn: is de invulling naar tevredenheid
van de raad en sluit dat aan bij de motie? Oké.
4d. Brief van het Stedelijk Dalton Lyceum. Meneer Hofman, had u daar wat op te
zeggen? Mevrouw Van Bekhoven.
Mevrouw Van Bekhoven We worden voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te
nemen. Komt er geen antwoord van het college? Komt er geen respons hierop? Is het
dit, en dit is het?
Mevrouw Wemmers Daarop aanvullend?
De voorzitter Mevrouw Wemmers.
Mevrouw Wemmers Ja, wij missen eigenlijk een stukje onderbouwing van hoe de
financiële staat dan bij de Hans Petri school is en hoe de Hans Petri school dan verder
zou gaan zonder steun van het stedelijk Dalton. Ik had al met de griffie vandaag contact
gehad daarover en het lijkt net of je daar stukken bij mist. We konden ook niet alles
terugvinden. Dus misschien dat de griffie nog wat kan vinden en dan zou dat misschien
geleverd kunnen worden. Ik ben het wel eens met mevrouw Bekhoven dat ik graag een
antwoord van het college op deze brief wil hebben.
De voorzitter Oké. Combinatie daarvan en dan nog een keer terug laten komen en
kijken hoe of wat? Dank u wel. Raadsinformatiebrief over spreiding sociale teams.
Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, die zouden wij graag behandeld willen zien, waarbij de
stellingname is dat er weliswaar een nieuwe spreiding plaatsvindt, maar geen uitbreiding
en wij graag zouden willen zien dat deze gebaseerd is op geobjectiveerde gegevens. Ik
zie dat, het aantal blijft hetzelfde, of vergis ik me nu?
De voorzitter Heeft u steun om het te behandelen?
Mevrouw Wemmers Ik heb daar nog een aanvulling bij, voorzitter. Dat wil ik tegelijk
even koppelen aan de motie die daarover ingediend is en in de motie die ingediend is
over de spreiding van de sociale wijkteams hadden wij ook aangegeven om meer
bekendheid er aan te geven. Bijvoorbeeld op de gemeentepagina, of op een andere
manier. Dat zien we eigenlijk in het stuk helemaal niet terugkomen. Dus we zouden wel
graag een extra reactie dan van de wethouder bij het stuk willen hebben.
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De voorzitter Dank u wel. Instemmen met de regionale nota Gezondheidsbeleid 20162019. Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Ja, we missen daar nog wat afbakening. Nou ja, ik heb hem ook niet
direct paraat, maar ik kan me zoiets voorstellen als: de verhouding preventie en
bescherming, vinden we die oké? Iets langs die lijnen. Maar als we hem zo heel open
insteken, dan vraag ik me af of dat goed komt. Dus als er andere suggesties zijn, dan
hoor ik die graag.
De voorzitter Even nog concreet uw suggestie?
De heer Schuiten Nou, maar dat schiet me nu gewoon te binnen, hoor: de verhouding
preventie-bescherming, vinden we die in orde? Dat zou een insteek kunnen zijn om deze
nota te behandelen, maar er zijn wellicht nog andere.
De heer Van Verk In ieder geval een onderdeel wat wij graag besproken zouden willen
zien, is de relatie tussen de verschillende projecten die gedraaid worden en/of gedraaid
zijn en de dienstverlening van het consortium, daar komen we dan, die ook een aantal
zaken zou moeten doen die toch heel sterk lijken op hetgeen wat in die projecten gedaan
is. Dus de relatie tussen het consortium en de dienst Gezondheid & Jeugd voor wat
betreft jeugd en gezondheidszorg.
De voorzitter Oke. Voldoende zo, dames en heren? Meneer Roggekamp.
De heer Roggekamp Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij hebben het hier in het
verleden ook heel erg gehad over die wettelijke en niet-wettelijke taken. Ik zou dat ook
in die instelling wel mee willen nemen van: geeft die nota ons nou genoeg waarborgen
zodat wij onze wettelijke taken die aan ons ook opgedragen zijn, dat we die goed
uitvoeren? Ik denk dat daar zo'n rapport wel heel goed voor zou moeten zijn.
De voorzitter Oké. Dan vullen we dat aan. Nog verder iemand? Nee? Dank u wel. Dan
gaan we naar 4g, beantwoording door het college van de brief van de heren J. Markussen
en G. van Es. Ter kennisname? Dank u wel. Volgens mij zijn we door de nieuwe
behandelvoorstellen heen.
5. VERZOEK TOT AGENDERING BESCHERMD WONEN EN OPVANG
De voorzitter Ik heb nog wel aanvullend een verzoek tot agendering beschermd wonen
en opvang. Daar zijn nog geen stukken van, maar daarvan is wel al het verzoek om dat
te agenderen. Naar verwachting is het uiterlijk 11 maart bij de raad? Daar kijk ik
mevrouw Lambrechts even aan.
Wethouder Lambrechts Ja, dat klopt.
De voorzitter Oh, ik dacht dat u wellicht aanvullend de motivatie gaf waarom het
geagendeerd moest worden. Want ik weet niet of dat met een termijn te maken heeft...
Wethouder Lambrechts Dat is vrij technisch, maar dat heeft met een termijn te maken.
Dat klopt, ja.
De voorzitter Oké, dan is het voorstel dus om dat op 22 maart te agenderen, maar daar
komen we dan zo meteen op terug. Dank u wel.
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6. AGENDA'S VAN 8, 15 EN 22 MAART 2016
De voorzitter Dan gaan we naar de agenda's van 8, 15 en 22 maart. U heeft vanmiddag
een gewijzigd voorstel ontvangen omdat wethouder Lambrechts op 15 maart afwezig is.
We beginnen even bij 8 maart. Daar staat de raadsinformatiebrief over de stand van
zaken sociale teams. Ik denk dat het verstandig is, we hebben zojuist over de
verspreiding van de sociale teams een vraag gekregen om dat te agenderen, om dat
eventueel bij elkaar te behandelen. Ik word nu heel vreemd aangekeken door iedereen.
Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Ja, ik kijk een beetje vreemd, inderdaad. Dat kijk ik altijd,
schijnbaar. Hieronder staat dat wij in de werkgroep zeg maar 8 maart zouden bespreken
als transitieavond. Nou, als we ervan uit kunnen gaan dat dat in ieder geval niet lukt
vanuit de werkgroep, want dat hebben we zojuist ook besproken; zoals wij het ons voor
gesteld hadden, al in december, kunnen wij ook op 8 maart niet aan voldoende stukken
komen die samenhang laten zien tussen de 3D's. Dus heeft de werkgroep gevraagd,
mevrouw Lambrechts heeft daar net ook al een voorstel in gedaan, om die avond dan
naar 26 april te verschuiven zodat er ruimte komt voor andere stukken op 8 maart. Dan
kan mevrouw Geerts misschien aanvullen dat er ook zojuist gesproken is over een stuk
wat gaat over beschermd wonen wat eventueel op 8 maart ook besproken zou kunnen
worden.
De voorzitter Nee, want dan is die nog niet bij de raad, mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Nee, het gaat niet over de verordening.
De heer Van Verk Waarom is die dan nog niet bij de raad?
De voorzitter Nou, meneer Van Verk, op het moment dat iets op 1 maart in het college
is, dat is dus de verordening beschermd wonen, dan moet hij ook nog naar de raad toe
komen en moeten we ook nog fatsoenlijk de gelegenheid krijgen om ons daarin te
verdiepen. Dus het is natuurlijk aan u, maar meestal is juist de opmerking: waarom zit er
zo weinig tijd tussen, en dat er fatsoenlijk tijd tussen moet zitten.
De heer Van Verk Nee, maar als hij dan donderdag naar de raad komt.... Op dinsdag
wordt hij vastgesteld, 1 maart. Op 3 maart kan hij dan toch verzonden worden richting
de raad en daarmee 8 maart worden behandeld? Het is allemaal niet zo spannend, toch?
Het is een verordening, het is geen beleidsstuk.
De voorzitter Ik weet het niet. Wethouder Lambrechts, is dat mogelijk?
Wethouder Lambrechts Dat is wat mij betreft mogelijk, maar dan zit er inderdaad maar
een paar dagen tussen, dat klopt.
De voorzitter Oké. Dus als de commissie ...
Mevrouw Nijhof Nee, nu krijgen we een enorme spraakverwarring volgens mij. We
hadden volgens mij juist in de werkgroep en dat zouden we met de commissie delen,
besproken dat er ook nog een stuk komt en dat is wel beschikbaar op 8 maart, over het
hele RIBW-segment, zeg maar. Mevrouw Geerts kan daar misschien wat op toelichten.
We hadden voorgesteld om dat dan op 8 maart mede te bespreken, omdat er ruimte
komt omdat dat gewoon geen 3D-avond wordt.
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De voorzitter Mevrouw Nijhof, u gebruikt het woord 'mede', daar was ik even naar op
zoek, want dat heb ik daarnet ook geprobeerd voor te stellen.
Mevrouw Nijhof Ja, nee, goed. Sorry.
De voorzitter Om ze bij elkaar te zetten. Dus vandaar dat ik het even kwijt was, maar
als het dus geen probleem is voor.... Mevrouw Lambrechts?
Wethouder Lambrechts Nee, dat andere waar mevrouw Nijhof op doelt, dat is het
rapport van de commissie Dannenberg over beschermd wonen. Dus dat is meer iets
inhoudelijks om te bespreken, hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan.
De voorzitter Maar goed, dat kan allemaal voorhanden zijn op een dusdanige manier
dat we dat op 8 maart kunnen bespreken in de commissie. Dus dan kunnen we die voor
die datum agenderen. Dan weet ik niet of er een voorstel is, want dat is natuurlijk iets te
weinig, van wat we dan die dag nog meer kunnen bespreken.
Mevrouw Catsburg Mag ik nog even een korte vraag stellen?
De voorzitter Ja, natuurlijk, mevrouw Catsburg.
Mevrouw Catsburg Want die verordening BW 2016, kunnen we misschien ook een lijstje
er bij krijgen van wat precies gewijzigd is ten opzichte van 2015? Want dat
vergemakkelijkt de voorbereiding wat.
De voorzitter Ja, genoteerd. Dank u wel.
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Even aanvullend op uw allerlaatste vraag van: het is weinig,
kan er nog wat bijgeschoven worden. Moeten we dan niet kijken naar de agenda van 15
maart? Kan daar dan niet wat naar boven geschoven worden, naar 8? Want dan is
mevrouw Lambrechts er niet.
De voorzitter Op 8 maart, aha. Oké. Het lijkt een soort groot cryptogram, maar wij
gaan er uit komen vanavond. Dus om het meerjarenbeleidsplan van de dienst
Gezondheid & Jeugd te agenderen bedoelt u? Bijvoorbeeld, en de raadsinformatiebrief
discriminatie zie ik hier nog staan; dan hebben we drie onderwerpen. Ik denk dat dat
gezien de inhoud voldoende is voor de avond. Oké. Dus dan gaan die naar 8 maart en die
gaat naar 8 maart. Dan staat er voor 15 maart cultuureducatie. Dat is waar we het
vorige week over hebben gehad naar aanleiding van de discussie overToBe, om een keer
met elkaar een fundamentele discussie te voeren over hoe wij daarmee om willen gaan
richting de toekomst. Daarnaast staat er de raadsinformatiebrief huisuitzettingen; ik
begrijp alleen even niet wat die bij sociaal doet, maar dat kan geheel aan mij liggen....
De heer Van Verk Ik denk dat dit gaat over het convenant voorkoming huisuitzettingen
en dat is sociaal, schijnbaar.
De voorzitter Ja, oké. Ja, soms schrik ik daarvan, dat weet u. Voor 8 maart hadden we
voldoende agendapunten nu. Deze staat voor 15 maart geagendeerd, dus dat zou op zich
prima kunnen. Ik weet niet of u daar nog een stuk bij wenst, want in dat geval zouden
we eventueel de tweede Burap SO jeugd kunnen agenderen. Eens? Van der Linden zit
nergens anders, toch?
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Mevrouw Geerts Ja, daar en daar.
De voorzitter Oh, hij zit al op twee plekken. Ja, dat wordt lastig. Nou ja, goed. Ik zie
niet zo snel een stuk staan waar dan een wethouder bij is, niet Lambrechts is of Van der
Linden. Dus dan houden we het even hierbij, dan hebben we ruim de tijd om deze
onderwerpen te bespreken.
De heer Boersma Voorzitter, ik heb nog wel even een vraag.
De voorzitter Meneer Boersma.
De heer Boersma Er staat cultuureducatie, maar gaan we gewoon met zijn allen ins
Blaue hinein over cultuureducatie praten, voeten op tafel, geen stukken?
De voorzitter Ja. De heer Sleeking heeft de toezegging gedaan dat er een soort
onderlegger nog komt op basis waarvan de discussie gevoerd kan worden, maar het ging
er nou juist om niet aan de hand dus te reageren op wat het college zegt, maar juist
van: wat willen wij als raad? Hoe zien wij dat voor ons? De onderlegger vanuit het
college is daarbij handig als basis. Meneer Van Verk, u denkt na...
De heer Van Verk Nou ja, ja ik denk na, want als je dat zo insteekt en dat vind ik best
een hele zinnige en leuke insteek, dan zou je eigenlijk met het college moeten afspreken
dat ze zich heel terughoudend opstellen. Eigenlijk als toehoorder zich gedragen bij zo'n
vergadering. Misschien dat de griffie dat kan doorgeven.
De voorzitter Meneer Van Verk, maar dat is ook uw rol natuurlijk binnen de commissie
om dat te bewaken met elkaar. Oké, dan hebben we voor de 15e de agenda vastgesteld.
Oké. Dan gaan we naar 22 maart.
Mevrouw Nijhof Dan kan de stand van zaken Regenboogstad ook naar de 22e.
De voorzitter Die staat er al op. Dus we hebben in ieder geval dan de
raadsinformatiebrief tweede burap SO jeugd. We hebben de stand van zaken Dordrecht,
Regenboogstad en alvast voor meneer Boersma, dat mevrouw Catsburg daar vorige
week al over had gevraagd aan de hand waarvan we gingen spreken: zelfde verhaal als
bij de cultuureducatie. Helemaal goed, maar dan hebben wij ook nog de WMO. Deze.
De heer Van Verk Dan hebben we die verordening nog. Die verordening beschermd
wonen.
De voorzitter Nee, want die staat op 8 maart. Er staat hier nog een brief van het
ministerie van WVS over aandachtspunten en actuele ontwikkelingen 2015. Zullen we die
naar de 22e brengen? Wordt u daar blij van, mevrouw Wemmers?
Mevrouw Nijhof Mevrouw Wemmers zegt .... Nee, die zei, reagerend op die WMOkwestie: is dat niet handig om dat in april erbij te bespreken? Op 26 april. Die
ontwikkelingen WMO, zeg maar.
De voorzitter Bij die thema avond? Idee, mevrouw Lambrechts?
Wethouder Lambrechts Ja.
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De voorzitter Oke, dan doen we dat. Misschien dat anders mevrouw Geerts nog
eventjes op haar gemak kan kijken of we nog andere punten kunnen toevoegen en dat
we dat volgende keer nog even definitief met elkaar afstemmen op 8 maart, want anders
zitten we hier om half één nog. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Eén suggestie. De verwarde personen zouden we ook nog in het
eerste kwartaal doen.
De voorzitter Dat zouden we er allemaal wel van worden, hè? Ja, maar wellicht is het
een idee om die dan de 22e te agenderen. Ik weet niet of dat aan de hand van een stuk
zou gaan? Mevrouw Lambrechts.
Wethouder Lambrechts Ik kan me herinneren dat we hebben toegezegd dat we dat op
Drechtstedenniveau zouden doen. Dat Bram van Hemmen... Ik weet nog dat dat toen
lastig was, hoe dat zat. We hebben in ieder geval daar een afspraak over gemaakt om
daar zo'n thema avond aan te wijden. Dat weet ik in ieder geval.
De heer Van Verk Bij Drechtsteden zijn ze regelmatig verward, dat ben ik met u eens,
maar volgens mij was de ...
Wethouder Lambrechts Bram van Hemmen zat in die groep en die heeft dat toen
aangeboden.
De heer Van Verk Wij hebben hier een discussie gevoerd. Toen heeft u gezegd, volgens
mij moet er voor 1 juli wat geregeld zijn ten aanzien van die mensen. Er zijn op dit
moment ontwikkelingen op dat terrein. Ook samen met de woningcorporaties zijn er
initiatieven, dus het lijkt mij en volgens mij is het een taak van de centrumgemeente en
betekent het dat gewoon Dordrecht aan de lat staat. Laten we niet discussiëren waar het
dan moet. Laten we er hier, hier hebben we de meeste last, dus laten we er hier ook
over spreken.
Wethouder Lambrechts Ja, maar Sliedrecht en Dordrecht volgen die pilot en Bram van
Hemmen zit in die kopgroep, zeg maar. Vandaar dat hij dat toen aangeboden heeft.
De voorzitter Mevrouw Lambrechts, ik wil graag eerst even de commissie vragen,
ondanks dat er wordt gezegd dat het op Drechtstedenniveau wordt besproken, of er
andere mensen geïnteresseerd zijn om het over de verwarde personen te hebben op 22
maart in de Dordtse commissie. Meneer Boersma.
De heer Boersma Ja, wat mij betreft in de Dordtse commissie. Ze zijn hier verward en
niet in Sliedrecht.
De voorzitter Prima, dan heeft u steun, dan staat hij erbij. Op 22 maart staan de
verwarde personen geagendeerd. Dank u wel. Dan hebben we voor nu even, denk ik,
voldoende voor wat betreft de agenda.
7. OVERZICHT STAND VAN ZAKEN MOTIES
De voorzitter Dan hebben we een overzicht van de stand van zaken van de moties.
Mevrouw Nijhof dreigt al dat dat alsnog lang gaat duren, dus dat wordt een uitdaging. De
moties die in het overzicht staan, daarvan wil ik alleen weten waar in de, pak 'm beet,
zesde kolom staat 'voorstel: afvoeren' of deze daadwerkelijk afgevoerd kunnen worden.
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De heer Van Verk Voorzitter, motie M30. Op de eerste bladzijde staat die, meen ik. Dat
is nou precies de motie die gaat over de samenstelling van de sociale wijkteams. Dus die
kan niet afgevoerd worden, want die moet betrokken worden bij de discussie over de
spreiding van sociale wijkteams. Dan motie 16. Daar wordt voorgesteld de motie af te
voeren omdat het zo'n oude motie is, maar volgens mij is hij nooit beantwoord, is hij
nooit afgehandeld, dus is dat een rare reden om een motie af te voeren. 'Hij is oud, dus
we doen het niet meer.' Onzin.
De voorzitter Welke motie bedoelt u nu? Motie Bewonersinitiatieven. U wilt?
De heer Van Verk De reden waarom je hem moet afvoeren vind ik niet relevant: omdat
hij oud is. Volgens mij moet daar gewoon nog steeds wat gebeuren en is dat nog steeds
niet gebeurd.
De voorzitter Oké, dan kan hij dus nog niet afgevoerd worden en dan wordt dit
doorgegeven. De volgende motie.
De heer Van Verk Motie 36. Daar wordt gezegd dat de motie, een hele lange motie over
de sportparken en dat soort zaken, die motie heeft een veel verdere strekking als de
visie op de sportparken. Dus volgens mij moet je of zeggen: we voldoen niet aan die
motie, we doen het niet. Kan. Of je moet de vragen beantwoorden die er in staan.
De voorzitter Oké, waarvan akte.
De heer Van Verk Dan doemde bij mij de vraag op wanneer er staat dat de motie 'op
naam' is. Wat betekent dat?
De voorzitter We hebben het op dit moment alleen over de moties waarachter staat
'voorstel: afvoeren', meneer Van Verk. Dus als u nog andere moties heeft?
Mevrouw Geerts Mag ik daar even technisch op ingaan? Als er 'op naam' staat, dan
betekent dat dat de behandelend ambtenaar nog geen reactie of een statusupdate in het
beschikbare systeem heeft gezet. Dus dan kan ik ook geen statusupdate met jullie delen
over de afhandeling van de motie.
De heer Van Verk Oké, dan blijven ze ook gewoon staan; dat komt dan nog de volgende
keer wel een keer.
Mevrouw Geerts Juist.
De heer Van Verk De motie M3a. Dat hoort volgens mij ook bij de dóórontwikkeling van
de sociale teams; zou je daarbij kunnen betrekken, dus ook nog niet afvoeren. Motie
M13, dat is een collegebesluit van 2 februari 2016, dat moet waarschijnlijk nog naar de
raad komen. Oké. Dan de laatste die ik heb, dat is M32a, dat gaat over de stichting
ouderenzorg, woningcorporaties et cetera, in gesprek te gaan. Motie Het Tij Keren,
heette die. Daar stel ik van vast dat de wethouder hem gezien heeft. Dat vind ik fijn.
Krijgen we ook nog een keer terugrapportage wat de stand van zaken is?
Wethouder Lambrechts Ja.
De heer Van Verk Ja? Dat zou namelijk gebeuren.
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Wethouder Lambrechts Ik kan het nu ook gelijk doen.
De heer Van Verk Nee, nee, want het is al 10 voor half 12.
De voorzitter Waarvan akte. Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Ja, motie 7, dat is de motie Hoger beroepsonderwijs ontwikkelkansen.
Die kwam net ook al even voorbij, dus nog even niet afvoeren en vanuit onze fractie is
het verzoek om motie 9, dat is motie Inspraak 2.0, over te brengen naar bestuur en
middelen.
De voorzitter Oké. Motie 9. Welke motie 9?
De heer Schuiten Motie Inspraak 2.0.
De voorzitter Oh, sorry, ja, oké. Wie heeft er nog een motie die besproken moet
besproken? Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Ja, sowieso natuurlijk de laatste motie, over de mantelzorg. Die hebben
we afgesproken dat we die gaan bespreken. Daar was nog een motie over, ook over de
mantelzorgers. (...) Ik ben heel blij met deze lijstjes, maar het is nog wel een beetje
zoeken. Motie 23a, mantelzorgers en mantelzorgondersteuning, dat zouden we daarbij
gelijk mee kunnen nemen.
De voorzitter Oké. Dank u wel.
Mevrouw Mous Ja, aanhouden. Dan was er nog een motie over de dóórontwikkeling van
de sociale teams, motie 3a van 30-6.
De voorzitter Is al genoemd; wordt betrokken.
Mevrouw Mous Oké, ja. Het ging inderdaad snel en ik zat te lezen. Oké, als die al
genoemd is, dank u wel.
De voorzitter Dank u wel. Heeft er verder nog iemand een motie die niet afgevoerd mag
worden, waar het bij staat? Nee? Oké, dank u wel.
8. OVERZICHT STAND VAN ZAKEN TOEZEGGINGEN
De voorzitter Overzicht stand van zaken toezeggingen commissie sociaal 9 februari
2016. Zijn daar toezeggingen bij waar u nog niet tevreden over bent? Nee? Komt goed.
9. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Dan gaan wij over tot het volgende punt, vragen aan het college. Ik geef
eerst het woord aan mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ik heb eind oktober vorig jaar vragen gesteld, die zijn naar alle
fractievoorzitters gegaan, met betrekking tot waar meneer Van der Linden net aan
refereerde, het incident met het Dordtse jongetje in relatie tot Veilig Thuis. Daar heb ik
vanmiddag de beantwoording van gekregen en ik wil hierbij in ieder geval zeggen dat ik,
omdat de vragen in ieder geval naar de fractievoorzitters zijn gegaan en uiteindelijk ook
naar de fracties, aan de griffie wil vragen om die beantwoording ook in de raad te
verspreiden.

29

De voorzitter Dank u wel. Kan het college dat toezeggen?
Wethouder Van der Linden Het lijkt me geen probleem; het lijkt me goed om dat te
delen, met daarbij wel de toezegging dat er nog wat concretere informatie en dat vind ik
dan lastig, want deels is het casus en deels is het gewoon de positie van Veilig Thuis,
maar dit kan gewoon door.
De voorzitter Oké, dank u wel. Mevrouw Stolk had zich ook aangemeld voor een vraag.
Mevrouw Stolk Ja, voorzitter, dank je wel. Mijn fractie heeft vandaag te horen gekregen
dat Internos failliet is. Dat baart mijn fractie natuurlijk zorgen, zeker ook voor het
personeel en zeker ook dat de zorg gewaarborgd blijft. Is de wethouder hiervan op de
hoogte?
De voorzitter Mevrouw Lambrechts.
Wethouder Lambrechts Nee, dat ben ik niet, maar ik weet dat er morgen wel een
overleg is waar de sociale dienst bij is en volgens mij is Theo van Bakel daar ook bij, van
Internos. Dus ik zal dat gelijk meenemen, maar ik ben niet op de hoogte gesteld.
De heer Rovers Voorzitter?
Mevrouw Wemmers Voorzitter?
De voorzitter Meneer Rovers.
De heer Rovers Ik kreeg net een berichtje daarover, ja.
De voorzitter Is het wellicht een idee, mevrouw Stolk, dat wethouder Lambrechts zich
daarover informeert en u zo snel mogelijk daarvan op de hoogte stelt? Oké. Bij deze.
Dank u wel.
10. RONDVRAAG
De voorzitter Heeft er nog iemand wat voor de rondvraag? Mevrouw Wemmers.
Mevrouw Wemmers Ik had vorige keer een vraag gesteld over de stand van zaken
inclusiefbeleid in Dordrecht naar aanleiding van het VN-verdrag wat in de Kamer nu
aangenomen is. U zou daar nog een antwoord op geven. Heeft u daar inmiddels een
antwoord op en kunnen we dat op papier krijgen?
De voorzitter Ik geef daar persoonlijk geen antwoord op, maar ik neem aan dat u
mevrouw Lambrechts bedoelt. Mevrouw Lambrechts.
Wethouder Lambrechts Ja, ik heb het gevraagd aan die betreffende ambtenaar en ik
weet nou even niet meer wanneer. Ik weet het niet meer, ik moet het even doorgeven.
Ik ben het even kwijt.
De voorzitter De wethouder kijkt het na.
Wethouder Lambrechts Ik heb het wel meteen e rover gehad de andere dag, maar ik
ben even de datum kwijt.
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De voorzitter Oké. U wordt daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld, hoor ik
mevrouw Lambrechts min of meer zeggen. Heeft er verder nog iemand wat voor de
rondvraag? Nee? Dank u wel.
11. SLUITING
De voorzitter Dan, ja, het is niet onze gewoonte meer tegenwoordig, maar 23.24 uur, ik
sluit de vergadering. Dank u wel.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 8 maart 2016.

De griffier,

de plv. voorzitter,
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