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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Goedenavond bij de commissie Sociale Leefomgeving van 10 oktober
2017. We hebben niet een hele ingewikkelde agenda volgens mij, vanavond. Er is één
punt afgegaan, zoals u al over de mail hebt gekregen. Dat is punt vijf. Dus we hebben
een nieuw punt 5 en 6, enzovoort. Heeft er iemand mededelingen? Mevrouw Van
Bekhoven.
Mevrouw Van Bekhoven Nou, dat het stuk Tussentijdse resultaten van de agenda is
afgehaald vinden wij wel teleurstellend. Wij willen graag weten wat de reden is. Kunnen
de ambtenaren dit werk niet bij hun huidige werk hebben? Zijn er omstandigheden dat ze
het niet kunnen doen? Wij willen eigenlijk graag weten waarom het nog niet is
aangeleverd.
De voorzitter Dat was de volgende mededeling: de wethouder zit dus nog even aan de
overkant en dat wist u ook, maar wij gaan dat straks eventjes aan de orde brengen en
dan gaan we daar nog wel een reactie op krijgen, of niet. Ik durf geen garanties te
geven. Gezien het feit dat de wethouder dus aan de overkant zit, wil ik u voorstellen om
met het nieuwe punt 6 te beginnen en dat is de beantwoording van de vragen over
toekennen van jeugdhulp. De politieke vraag van BVD daarbij was: vindt de
gemeenteraad het onderzoek van de jeugdteams naar de juiste passende hulp en naar
de toegang tot bezwaren voldoende adequaat om jeugdigen goed en snel te kunnen
helpen, of dient dit proces onderzocht en herijkt te worden? Nou kan ik zeggen: dat kunt
u met een ja en een nee beantwoorden, maar ik denk dat mevrouw Nijhof daar iets
anders bij voor ogen heeft, dus gaat uw gang.
Mevrouw Nijhof Eén wil ik zeggen dat ik niet goed begrijp waarom er met dit punt
begonnen moet worden, terwijl de portefeuillehouder hier niet bij is, want die is hier wel
echt bij nodig, denk ik. Daarnaast is het zo dat dit punt ook heel erg verband houdt met
het onderzoek wat eigenlijk klaar had moeten zijn, in mijn ogen. Dus ik moet u eerlijk
zeggen dat ik met mijn mond vol tanden zit, hier.
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De voorzitter De heer Van Verk zegt: dat gebeurt niet vaak. Dus dat u dat in ieder geval
weet. Is het dan een wens van u om hier mee te wachten totdat de wethouder er zo
meteen is? Of dan schuiven we het door naar een andere keer, dat er dan misschien wel
een stuk is wat punt 5 anders was geweest, vandaag? Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Omdat het heel erg verbonden is met het eerdere punt 5 wat weg is
gehaald, zeg maar, stel ik dan voor om het verschuiven totdat dat onderzoek er is. Want
in principe heeft het echt verband met elkaar.
De voorzitter En hoe denkt de rest van de commissie daarover? Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, zo had ik de politieke vraag niet
gelezen, want de politieke vraag gaat toch echt van: wat vindt de raad? Kijk, wat het
college vindt, dat heb ik al uit het antwoord gehaald. Dus wat mij betreft kunnen we hem
best wel bespreken.
De voorzitter Meneer Boersma.
De heer Boersma Voorzitter, mijn eerste vraag aan'mevrouw Nijhof zou geweest zijn
van: hoe verhoudt zich dit tot het onderzoek wat al loopt? Dus in die zin kan ik me ook
wel voorstellen dat mevrouw Nijhof zegt: laten we dat onderzoek dan afwachten omdat
er dit er mee te maken heeft. Of het zit er in, of het zit er niet in. Als het er niet in zit,
dan ligt er nog een punt. Als het wel meegenomen in het onderzoek, dan geeft dat
misschien duidelijkheid.
Mevrouw Nijhof Ik wil best mijn mening geven over de hier gestelde politieke vraag,
over of de toegang herijkt moet worden, maar dat heeft wel degelijk te maken met dat
onderzoek wat er hier had kunnen liggen, volgens mij. Dus ik zou toch willen voorstellen
om door te schuiven.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, het zijn de vragen van BVD, dus als BVD een latere
behandeling wil in samenhang dan met het onderzoek, dan moeten we dat doen.
De voorzitter Volgens mij lijkt me dat duidelijk. Dan gaat dit punt van de agenda af en
dan komt dat terug op het moment.... ik wou net zeggen, nog even en we kunnen over
vijf minuten naar huis. Maar helaas, want er staan nog twee punten op de agenda en ook
bij die punten denk ik dat u vindt dat de wethouder daarbij aanwezig moet zijn. Ik kijk
even rond. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, bij punt 5 hebben wij, wat nu punt 5 is, de
raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen over de jeugd 2017 Q2. Dat slaat terug op
de rapportage van Q l. Dat is dus de eerste kwartaal van het jaar; dat is weliswaar wat
mosterd na de maaltijd, dat is één, maar daaraan toegevoegd waren een, ik heb ze niet
geteld, maar ik geloof een tiental notities....
Mevrouw De Smoker 14.
De heer Van Verk 14 notities en toen ik ging kijken of daar ook maar iets van
samenvattingen van waren, waren die er niet. En 14 notities gaan lezen van een omvang
van gemiddeld 15 tot 20 pagina's, dat vind ik eigenlijk een beetje te gek, dus ik zou
willen voorstellen dat we dat ook verdagen en dat de wethouder komt met een
samenvatting van de notities waarin de beleidspunten staan die van belang zijn zodat we
zinvol met elkaar kunnen discussiëren over de hoofdlijnen en ons niet vermeien in allerlei
details waar eigenlijk niemand meer wijs uit wordt.
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De voorzitter Mevrouw De Smoker.

Mevrouw De Smoker Ja, voorzitter, ik heb dit soort rapportages al vaker voorbij zien
komen in deze periode en het is: u vraagt en wij draaien. Dus u krijgt wat u heeft
gevraagd en ik heb er echt geen behoefte aan dat een wethouder allemaal
samenvattingen gaat zitten maken. Je haalt er uit watje wil en anders niet. Maar als u
dit zo stelt, meneer Van Verk, dan snap ik niet hoe u tot die politieke vraag bent
gekomen, van: welke beleidsmatige en financiële consequenties hebben de
verbeterplannen van de Serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams?
De heer Van Verk Die vraag, die was nog niet zo moeilijk om te stellen, laat ik dat
voorop stellen. Want er staan nogal wat verbetervoorstellen in. Maar om vervolgens
geconfronteerd te worden met 14 nota's, daar zaten we nou ook niet op te wachten. Ik
neem aan dat wanneer we zo'n vraag stellen, dat er een raadsinformatiebrief komt die
een samenvatting geeft van de belangrijkste onderdelen, met de consequenties daarvan
en als ik de raadsinformatiebrief vervolgens lees, dan is dat geen samenvatting, maar
dan is dat een beetje de inhoudsopgave, herhaald van de verschillende nota's en daar zit
ik dan ook weer niet op te wachten.
Mevrouw Nijhof Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Kan ik de commissie er aan herinneren dat dit punt doorgeschoven is,
de vorige keer? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf wel heb voorbereid en een wat
langere voorbereidingstijd had omdat het weer een paar weken werd opgeschoven. Ik
zou het punt wel graag behandelen, eigenlijk.
De voorzitter Mevrouw Van Bekhoven.
Mevrouw Van Bekhoven Ik vind wel dat meneer Van Verk gelijk heeft dat we nu cijfers
behandelen van kwartaal 1, waarvan ik denk: is het toch als commissie niet handig om
een nieuwe opzet te gaan zoeken om pas nu cijfers van kwartaal 1 te gaan behandelen?
Want dit is echt zó mosterd na de maaltijd. Een aantal van de stukken met
verbeterplannen vond ik erg interessant, dus we hadden misschien een andere opzet van
agendering moeten doen, maar ik vind wel dat we ook moeten nadenken over een
nieuwe opzet voor die kwartaalcijfers. Want dit vind ik ook echt nergens meer over gaan,
persoonlijk.
De voorzitter Meneer Roggekamp.
De heer Roggekamp We bespreken hier normaal gesproken een raadsinformatiebrief en
als je dan inderdaad 11 bijlages hebt, ja, die wil je vooraf wel doornemen om te weten:
waar hebben ze het over, wat bedoelen ze, maar je bespreekt de raadsinformatiebrief en
de dingen die daar niet in staan kan je dus eigenlijk ook niet goed gaan behandelen. Als
ik dan een hele bijlage zie over budgetoverschrijding en de raadsinformatiebrief
bijvoorbeeld, die zegt al 'financiële paragraaf niet van toepassing', dan word ik wel in
verlegenheid gebracht omdat we de bijlage wel hebben gehad, dus: hoe goed kunnen we
er dan over praten? Ik had liever van het college gezien in de informatiebrief van joh, ja,
er is een financieel probleem. Dat is door deze oorzaken en dit willen we er aan gaan
doen. Dan kunnen we zeggen: dit willen we ermee en dan kunnen die bijlages ook dienen
als ondersteuning van de raadsinformatiebrief. Ik sta toch wel meer achter meneer Van
Verk dat ik liever een duidelijke raadsinformatiebrief wil hebben waar ik over kan praten,
in plaats van over 11 bijlages gaan praten waarvan de status voor ons ter informatie
eigenlijk alleen maar is.
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De voorzitter De heer Boersma.

De heer Boersma Ja, voorzitter, dank u. Ik denk dat er twee dingen spelen. Voor een
deel heeft het te maken met onze eigen agendering. Misschien moeten we iets strakker
zijn als we zeggen met een raadsinformatiebrief of andere stukken van: dat gaan we nu
niet inhoudelijk bespreken, maar dat willen we graag gecombineerd zien met onze
themabijeenkomst over jeugd. Die neiging hebben we nogal eens om te zeggen en dan
krijgen we dus inderdaad 20 bijlages erbij. Het tweede is, de meeste stukken zijn
gewoon uitvoeringsprogramma's waar we in principe allemaal niet over gaan als raad,
maar die we toch wel even zien omdat er een aantal dingen in staan die gewoon
betrekking hebben op de discussies die we voeren. Volgens mij zitten er best een paar
inhoudelijke punten in waar we hier als commissie met elkaar over door kunnen praten,
al hebben we het dan alleen al over het dilemma tussen de gespecialiseerde zorg en de
lichte zorg en de overschrijdingen en waar ga je op sturen? Zo zitten er nog wel een paar
dingen in die uitvoeringsprogramma's waar we het over kunnen hebben, maar ik denk
dat we de volgende keer misschien iets strakker moeten agenderen. En wat mij niet
helemaal duidelijk was en nog steeds niet helemaal duidelijk is, is dat Q2-verhaal.
Waarom Q2 er dan gewoon niet bij zit - heeft dat te maken met omdat wij dat dan niet
agenderen, of omdat dat niet uit de ambtelijke organisatie komt? Volgens mij ligt Q2 er
en die had er gewoon bij kunnen zitten, alleen, ik kijk even naar mezelf: we worden wel
een beetje rommelig in agenderen, heb ik het idee.
De voorzitter De heer Roggekamp.
De heer Roggekamp Begrijp ik nou goed, meneer Boersma, dat u dus wilt debatteren
over de bijlages die er bij zitten en eigenlijk dus niet over de raadsinformatiebrief die ter
agendering staat, of...?
De heer Boersma Volgens mij, in de raadsinformatiebrief zit in ieder geval een politieke
vraag van ons, de verwijsindex. Nou hoeven we daar volgens mij niet heel lang over te
discussiëren, maar dat zou in principe kunnen. Volgens mij zitten er gewoon in de
raadsinformatiebrief een paar globale lijnen waar we in de commissie regelmatig de
discussie over hebben en waar we nog steeds niet uit zijn. Ik heb al die stukken dan
allemaal wel gelezen en ik kwam wel een paar opvallende dingen tegen die zeker wel een
relatie hebben met de discussies die wij hier voeren.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Ja, voorzitter, ik hoor nu verschillende dingen en ik denk dat we
dan echt met elkaar een andere manier van, inderdaad agenderen, maar ook bespreken
af moeten spreken met elkaar. Eén of ander kader. Want anders gaat de één het over
bijlage 4, 5 hebben, de volgende over 7 tot en met 8, en laat ik eerlijk zeggen: ik baseer
me gewoon op de raadsinformatiebrief en daar zitten voldoende punten in om even zo
maar te checken. Ik ga er gewoon vanuit dat het andere op elkaar aansluit. Dus dan
moetje eerder, denk ik, over het proces even met de wethouder een afspraak kunnen
maken. Maar als we nu weer gaan verdagen, dan zitten we straks in Q4 Q1 te bespreken.
Ik vind dat weinig zinvol.
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter De heer Van Verk.
De heer Van Verk Ik deel de laatste opvatting van mevrouw De Smoker zeker. Ik vind
het nu al weinig zinvol, want Q2, sterker, Q3 is feitelijk al afgesloten, dus wat dat betreft
zouden we veel actueler kunnen praten aan de hand van de laatste cijfers. Maar Q1 heb
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ik geen enkele behoefte aan om daar nog naar te kijken. Natuurlijk, de
raadsinformatiebrief geeft wel een aantal kapstokjes of een paar hangertjes er aan, maar
wat ik mis in de raadsinformatiebrief is een nadere duiding. Kijk, je kan wel allerlei
dingen roepen, maar op een aantal vlakken gaat het eigenlijk niet verder als de
inhoudsopgave van die verschillende nota's die er onder liggen. Ik vind dat een goede
raadsinformatiebrief de raad moet informeren over de inhoud van zo'n nota en niet alleen
over de inhoudsopgave, want zo handig ben ik zelf nog wel om die te lezen.
De voorzitter Dames en heren, u heeft nu een discussie die u eigenlijk op het moment
van de agendasetting zou moeten hebben, maar dit is al een stuk eerder geagendeerd en
weer verschoven. Dus ergens in het verhaal gaat er qua proces iets niet goed. Ik denk
dat het verstandig is om hier even een nieuwe afspraak met elkaar over te maken. Dit
punt, de heer Van Verk bijvoorbeeld vraagt om meer actualiteit, heb ik ook andere
mensen horen zeggen, dus dat er naar de wethouder gecommuniceerd wordt dat u over
actuele cijfers wilt praten en dat eventuele bijlagen en dergelijke die daar bij zitten die
van belang zijn voor de raadsinformatiebrief, eigenlijk in de raadsinformatiebrief
ingevoegd zouden moeten zijn, zodat niet tot op detailniveau dit allemaal besproken
hoeft te worden. Is dat een beetje de conclusie van wat u zojuist allemaal met elkaar
gewisseld heeft? Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Voorzitter, mag ik daar nog één opmerking over maken? Er wordt dan
gezegd van dat we niet scherp genoeg zijn in deze commissie, of dat er bij de
agendasetting iets mis gaat. Ik wil wel aangeven dat deze commissie misschien wel 100
keer al aan heeft gegeven wat we willen weten, over de budgetten, of er genoeg zorg
geleverd wordt, hoe het met de serviceorganisatie gaat. Daar hebben we denk ik genoeg
naar gevraagd en heel veel aan de wethouder gevraagd van: geef nou eens gewoon
concreet aan, hoe gaat het, hoe gaat het met de budgetten en doet de serviceorganisatie
wat die moet doen?
De voorzitter Waarvan akte. Dat is een toevoeging op de conclusie of de samenvatting
die ik al had gegeven. Wij zullen, ik weet niet of we dit vanavond, ook als de wethouder
er is, we kunnen allicht een poging doen om te vragen wat zijn reactie daarop is en of u
dan met hem samen een nieuwe afspraak kunt maken voor het vervolgtraject. Meneer
Boersma.
De heer Boersma Mag ik dan hier nog één opmerking bij maken? Dan zou ik voorstellen
dat we gewoon met de wethouder over Q, in ieder geval over Q3 gaan spreken. Dat we
dan vaststellen dat we alle uitvoeringsplannen gewoon de volgende keer niet meer op de
agenda terugzien en dan ben ik alleen benieuwd van de PvdA, van meneer Van Verk of
de politieke vraag, of die dan de twee verbeterplannen, want dat was met name volgens
mij de eerste insteek van de serviceorganisatie en de jeugdteams, of hij die nog
inhoudelijk wil bespreken en zo ja, op welke manier we dat gaan doen.
De heer Van Verk Ik heb al eerder aangegeven dat ik het van belang vind dat we, daar
waar we gaan afwijken van het vastgestelde beleid en de gevolgen die dat heeft, dat ik
daarover wil spreken, want dat is voor ons relevant. Niet een meter papier waarin we
vervolgens inderdaad diep de inhoud ingaan en het verwijt weer krijgen dat we altijd
over de inhoud zitten te bakkeleien. Geef nou eens gewoon aan van: dat hebben we
vastgesteld, dit is een verbeterplan, want daar is het probleem ontstaan, dat willen we
op deze manier verbeteren en dat gaat zoveel geld kosten, of gaat zoveel opbrengen en
dat duurt zolang. Inderdaad, mevrouw Nijhof, dat is een terechte aanvulling. Dan kunnen
we gewoon op hoofdlijnen met elkaar deze verhalen bespreken in plaats van al die
details.
Mevrouw De Smoker Voorzitter?
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De voorzitter Mevrouw De Smoker.

Mevrouw De Smoker Zijn we dan nu in staat om als commissie aan te geven van: op die
en die en die punten willen we geïnformeerd worden? Want dan kan je de wethouder
gericht die boodschap meegeven.
De voorzitter Ik heb het idee dat de commissie al meerdere malen meegegeven heeft
aan de wethouder op welke punten ze geïnformeerd wil worden. Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Maar, voorzitter, ik ben nieuw in de commissie en voor mij is dat
niet helder, dus...
De voorzitter Wat zegt u nou?
Mevrouw De Smoker Ik ben nieuw in de commissie en voor mij is niet helder welke
punten u dan voor u ziet waar u op geïnformeerd wil worden.
De voorzitter Ik heb net eerder gezegd dat als de wethouder er is, we even met hem
gaan afstemmen hoe of wat, dus dat is het moment dat er nog even herhaald gaat
worden vanuit de commissie welke dingen er verwacht worden van de wethouder, om
het nog maar even op een rijtje te hebben. Iemand nog aanvullend op dit punt? Dan
houden wij één punt over. Zie je, als je mij als voorzitter hebt, dat gaat rap. Maar ik heb
het idee dat de wethouder daar bij moet zijn. Dus inderdaad, koffiedrinken,
stroopwafeltje erbij en dan gaan we op de loer liggen wanneer meneer Van der Linden
komt. Of iedereen kan ja zeggen, maar....
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Op het gevaar af vervelend te worden, maar - deze startnotitie zou
een startnotitie moeten zijn, maar is ondertussen ook al gerealiseerd. We lopen daar ook
weer....
Mevrouw de Smoker Die zijn we al het behandelen.
De heer Van Verk Die zijn we al aan het behandelen?
Mevrouw De Smoker Voorzitter, een terecht punt, maar dat vind ik dan meer voor de
inhoudelijke behandeling. Of we moeten het gewoon met elkaar kunnen doen en op het
eind kunnen zeggen tegen de wethouder: en dat vinden we. Punt. Vind ik ook fijn hoor,
want we kunnen best met elkaar van gedachten wisselen over deze startnotitie, denk ik.
Nou, zo maar doen, dan?
De voorzitter Ja, kijk, als u als commissie dit gewoon wil bespreken zonder de
wethouder, ik vind het prima, maar ik bedoel, het risico zit er in dat er een aantal
mensen zijn die toch dingen willen spiegelen met de wethouder en dan gaan we twee
keer op één avond hetzelfde punt behandelen. Vind ik ook goed, ik zit hier wel tot 23.00
uur, hoor. Ja, mevrouw De Smoker, het is enigszins aanpassen wellicht. U komt van
Bestuur en Middelen, daar is een iets andere cultuur dan bij de commissie Sociaal.
Mevrouw De Smoker Wij kunnen het gewoon zonder wethouder, hoor.
De voorzitter U doet het zonder wethouder, maar hier is gebleken dat de wethouder op
een aantal punten toch een uitspraak mag doen. Dus dat dat meehelpt in de
besluitvorming. Dus wij gaan nu koffiedrinken en ik zie u zo meteen weer.
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Schorsing
De voorzitter Goedenavond, dames en heren, bij de commissie Sociale Leefomgeving
van 10 oktober 2017, want volgens mij kunnen we beter helemaal van voren af aan
beginnen. Wij hebben net al enige discussie gehad over een aantal onderwerpen die wel
of niet geagendeerd stonden. Daar komen we zo op terug.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST ADVIESCOMMISSIE D.D. 19 SEPTEMBER 2017
De voorzitter Ik ga nu echt eerst even vragen of de besluitenlijst vastgesteld kan
worden, punt 2, zoals die is verschenen, van 19 september 2017. Iedereen akkoord?
Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Nou voorzitter, in de besluitenlijst staan een aantal toezeggingen bij
de stukken ter bespreking en ik vroeg me af wanneer we dat tegemoet kunnen zien. Een
korte notitie zou de wethouder sturen over de wijze waarop de werkwijze wordt
geëvalueerd en die is over zes weken, die evaluatie. Dus ik zou graag willen weten
wanneer we die korte notitie krijgen. Dat is bij punt 8, vaststellen startnotitie 'Jongeren
op de rit'. Verder heeft de wethouder toegezegd dat hij het één en ander zou uitzoeken
met betrekking tot de verboden delegatie en zou hij uitzoeken in hoeverre de
opmerkingen van William Schrikker Groep over de indexatiekeuze kloppen en waarom
deze gemaakt zijn door de serviceorganisatie. Verder krijgen wij een raadsvoorstel over
de positionering Veilig Thuis; nou, dat zou allemaal 1 januari zijn beslag moeten krijgen,
dus ik vraag me af wanneer dat raadsvoorstel komt. Tot slot heeft de wethouder
toegezegd dat wij informatie krijgen over de aanbesteding. Dat waren ze, voorzitter.
De voorzitter Dank u wel en u wilde hier ook op dit moment al een reactie op? Dat kan?
Kijk, helemaal goed. De wethouder.
Wethouder Van der Linden U heeft vijf opmerkingen gemaakt. Een korte notitie, ja, die
komt er deze week aan. Verboden delegatie, volgens mij is daar tekst op verspreid, twee
keer. Klopt, dacht ik? William Schrikker Groep, daar is vorige week een brief over
uitgegaan. Ik denk dat daar alles in stond wat u wilde weten. Een raadsvoorstel
positionering Veilig Thuis: u krijgt een voorgestelde GR-wijziging en daar hoort natuurlijk
tekst bij over hoe we het ons voorstellen dat Veilig Thuis zich verder gaat organiseren.
Waar u over gaat is de GR-wijziging; dat is het voorstel. Het laatste dingetje,
aanbesteding: we gaan niet aanbesteden, we gaan op een andere manier inkopen en
daar is vorige week of de week daarvoor, volgens mij vorige week, in de nieuwe zending
die we hebben over de kwartaalvoortgang van jeugd, daar zit onder andere het stuk bij
over de inkoop van volgend jaar. Dus dat heeft u waarschijnlijk ook inmiddels in uw
mailboxen ontvangen. (...) Ik wil het graag weten, maar misschien buiten de vergadering
om.
De voorzitter Ik wou net zeggen: dat doen we dan straks met een biertje, dat jullie
even de ervaringen rond jullie mailbox uitwisselen. Meneer Van Verk, heeft u op dit
moment voldoende aan dit antwoord?
De heer Van Verk Met dien verstande dat, het raadsvoorstel blijft mij nog onduidelijk
wanneer dat komt, want dat het komt, dat is duidelijk.
Wethouder Van der Linden Ja, zeker.
De voorzitter Dat wordt bevestigd dat het onduidelijk is, door de wethouder.
Wethouder Van der Linden Nee, nee.
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De voorzitter Oh, oké, gaat uw gang.

Wethouder Van der Linden Ik let op hoe hij het zegt. Dat het komt, is zeker. Uit mijn
hoofd gaan wij in december binnen het AB de voorgestelde wijziging bespreken en
daarna komt die uw kant uit. Dus dat zult u dan enige tijd later ontvangen.
De heer Van Verk Maar dat betekent dat wij een besluit gaan nemen over een wijziging
van de GR die in feite al geïmplementeerd is? Want dat moet 1 januari ingaan.
Wethouder Van der Linden Nou, er zijn twee dingen. Je hebt de organisatiewijziging en
wat er gebeurt. De operatie gaat natuurlijk gewoon door van Veilig Thuis. Waar gaan
mensen zitten, wat gaan ze doen, dat gaat allemaal gewoon door. De manier waarop we
dat vastleggen in de GR, daar zit altijd enige vertraging in natuurlijk omdat je de GR
moet aanpassen. Ik kan mij voorstellen dat u daarnaast iets gaat vinden van de manier
waarop u als raden betrokken wilt zijn bij eigenlijk de drie hoofdaandachtspunten die u in
uw zienswijze, maar ook in onze gesprekken vaak wel heeft meegegeven, namelijk:
professionele onafhankelijkheid, financiële zelfstandigheid en ook organisatorisch
herkenbaar ondergebracht zijn, maar ook zelfstandig kunnen functioneren. Niet alles wat
je daarvan vindt regel je in een gemeenschappelijke regeling, is mij verteld. Nou, ik kan
me voorstellen dat we daar sowieso het gesprek over hebben: hoe wilt u dan daar bij
betrokken zijn, op wat voor manier? Dat komt allemaal meteen na de AB-vergadering in
december.
De voorzitter En welke datum is dat precies?
Wethouder Van der Linden Nou, volgens mij is de AB voorzien op 8 december en er is
vast een aantal dagen daarna nog nodig, maar dan krijgt u het zo spoedig mogelijk
daarna.
De voorzitter Oké, dank u wel. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Nou ja, het is natuurlijk allemaal proceduregeneuzel, dat weet ik ook
wel, maar op het moment dat wij - wij hebben daarvoor een aantal kaders meegegeven
al, tenminste, in ieder geval mijn partij en de rest van de commissie ook. Als we dat na 1
januari allemaal gaan bespreken en alles ligt al keihard vast, dan is het allemaal weer
mosterd na de maaltijd. Dus zegt u hierbij toe dat we daar gewoon nog volledige input
op hebben en een hele andere invulling kunnen gaan geven?
Wethouder Van der Linden U keurt een GR-wijziging goed of niet, dus u kunt daar ook
op wijzigen. Wij zouden wel heel raar zijn als wij geen rekening houden met uw inbreng
die herhaaldelijk en ook heel duidelijk rond die drie punten is geformuleerd, als we die
niet verwerken waar van toepassing in de GR en voor het overige in een voorstel over
hoe we u dan informeren. Dat is natuurlijk ook een breder thema: hoe wordt u
geïnformeerd over jeugd, hoe wordt u betrokken bij de ontwikkelingen rond jeugd? Nou,
dat speelt nog meer bij Veilig Thuis. Als portefeuillehouder Veilig Thuis vind ik het van
belang dat u op een goede manier kan worden geïnformeerd in een goed ritme, maar ook
kan meekijken met wat daar gebeurt. Nou en dan gaat het om de financiële,
professionele en organisatorische herkenbaarheid en zelfstandigheid van die club, binnen
de afspraken die we hebben gemaakt, publiek onderbrengen, de dienst, enzovoorts. Dus
u keurt goed of niet een GR-wijziging en vindt iets van de manier waarop wij ons
voorstellen dat we daar het toezicht op houden met elkaar. Ik kan me voorstellen dat u
daar sowieso veel meer van kunt gaan vinden. Tintje meer, tintje minder. Ja, een GRwijziging wordt meestal heel goed voorbereid en in mijn korte geschiedenis heb ik nog
niet meegemaakt dat die daarna weer terug wordt gestuurd, maar het zou kunnen.
De voorzitter Voor dit moment lijkt me dit voldoende. Dank u wel.
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3. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Mevrouw Van Bekhoven heeft zowel een mededeling richting de
wethouder als een vraag voor het college. Gaat uw gang.
Mevrouw Van Bekhoven De mededeling: het stuk 'Tussentijdse resultaten' is van de
agenda gehaald. Wij vinden dit erg teleurstellend. Kunt u een reden hiervoor geven? Is
het te veel werk voor de ambtenaren om het erbij te hebben? Zijn er omstandigheden
waardoor het niet door kan gaan? Wethouder, wij zouden graag willen weten waarom het
nog niet aangeleverd is. Zal ik met de vragen aan het college nog even wachten?
De voorzitter Ja, dat is goed. Naar aanleiding van de mededeling van mevrouw Van
Bekhoven heeft de commissie een aantal dingen met elkaar uitgewisseld over het verhaal
en daar wordt ook bij gezegd dat er, even kijken.... Reageert u maar eerst eventjes op
mevrouw Van Bekhoven.
Wethouder Van der Linden U heeft het over het onderzoek over de taakopvatting,
werkwijze SOJ/jeugdteams? Ja, wat ik begrepen heb is dat het stuk wat voorlag, nog
volstrekt niet de kwaliteit had die we nodig vinden om het gesprek te kunnen voeren en
dat we daarom hebben gezegd: ja, zo kunnen we dit niet doorsturen en dat stuk wordt
afgemaakt. Dat is in één zin wat de stand van zaken is en het lijkt mij zinvol dat dit zo
snel mogelijk wordt afgerond, want dit is iets wat we al voor de zomer hebben
afgesproken.
De voorzitter De heer Oosterhof.
De heer Oosterhof Ik had het net al even met mevrouw Nijhof en meneer Van Verk er
over dat het ook planningtechnisch ingewikkeld was, omdat de uitvoering in de zomer
was en het lastig was om een bepaald aantal jeugdprofessionals te interviewen, mede
gezien ook de werkdruk die denk ik bij iedereen bekend is van de
jeugdteamprofessionals en je wel een behoorlijk beroep doet op hen. We hebben gezegd:
we willen minimaal zes interviews. Die hebben we bereikt en we wilden daar in eerste
instantie ook nog een focusgroep, eigenlijk twee focusgroepbijeenkomsten bij
organiseren om een breder beeld te krijgen en daarvan hebben de professionals
aangegeven van: is dat echt nodig? Wat ons betreft hebben wij nu voldoende input
geleverd en hebben we met de onderzoeker ook geconcludeerd dat het daar even bij
moet blijven, omdat je anders wel heel veel vraagt, heel veel uur vraagt van
jeugdprofessionals. Maar dat is denk ik interessant om straks ook hier te bespreken, van:
wat geeft dit nu voor beeld op basis van zes interviews en wat kunnen we hier mee?
De voorzitter Oké, dank u wel. Uw vraag aan het college.
Mevrouw Van Bekhoven Vraag aan het college. Ik heb hem niet schriftelijk ingediend;
excuses daarvoor. In de ingekomen stukken staat een stuk over de Skaeve Huse, dat die
vertraging hebben opgelopen. Daarnaast lezen we in de krant dat er een ontruiming is
geweest van een kamp in het Wantijpark. Onze vraag vanuit GroenLinks is: wat is het
probleem om juiste locaties te vinden? Waarom is er niet gewoon doorgezet? Wat houdt
het tegen om te gaan bouwen? En wat wordt er aangeboden komende winter voor deze
mensen?
De voorzitter De heer Van der Linden.
Wethouder Van der Linden Dank. Goede vragen. Ik denk dat het toch het meest juiste
is om die even door te zetten naar de portefeuillehouder, zodat u het complete verhaal
krijgt. Ik snap heel goed dat daar spoed achter zit en daar zal ik op aandringen.
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De voorzitter Akkoord zo, mevrouw Van Bekhoven? Ja?

De heer Merkuur Voorzitter?
De voorzitter Meneer Merkuur.
De heer Merkuur Zou ik daar nog een toevoeging op mogen doen? Ik ben wel benieuwd
wat de analyse is van de wethouder waarom het traject in Rotterdam zo fundamenteel
anders is dan het traject hier.
De voorzitter Waarvan akte. Dank u wel. Oké, verder niemand een vraag aan het
college?
STUKKEN TER BESPREKING
5. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER ONTWIKKELINGEN JEUGD 2017 Q2
(1964107)
De voorzitter We hebben het net over punt 5, het nieuwe punt 5 gehad en dat gaat
over de ontwikkelingen van de jeugd en dat zijn al de mooie Q's, zeg maar, met allemaal
notities die erbij horen. Ik denk dat het toch verstandig is op dit punt om even met
elkaar uit te wisselen wat de verwachtingen zijn, zoals bijvoorbeeld dat er een suggestie
is gedaan om net zoals bijvoorbeeld vragen aan het college geagendeerd staat, dat er
iets van een punt komt van actualiteiten, waarin dan even kort wordt aangegeven wat de
stand van zaken is, omdat dit gaat over iets wat uit het eerste kwartaal is, dus helemaal
niet meer actueel. Inmiddels is Q3 bekend, hebben we begrepen en ik denk dat het
verstandig is om even met elkaar te wisselen wat jullie van elkaar verwachten. Dus het
kan geagendeerd worden voor november, heb ik begrepen, dat er dan ruimte is? Want
eerder is er dan geen ruimte. Ik zou u willen verzoeken om nog even te herhalen welke
concrete dingen, zonder al te veel uit te wijden, nu, want we hebben het er al over
gehad, welke concrete gegevens u wenst bij de bespreking van de Q's. Wie mag ik het
woord geven? Meneer Boersma.
De heer Boersma Nou, sowieso zou het prettig zijn als we Q3 hebben; dat maakt het
allemaal wat actueler. Ik heb niet helemaal de planning gehoord van de evaluatie van het
jeugdteam, maar als we nou de evaluatie van het jeugdteam hebben plus Q3, dan
vermoed ik zomaar dat daar wel een aantal dilemma's uit zullen komen die we
herkennen met zijn allen. Neem bijvoorbeeld het dilemma specialistische jeugdzorg ten
opzichte van de lichte zorg. Het AEF-rapport wat er ligt, wat zegt van, nou, misschien
zijn we een beetje te scheutig geworden met de lichte zorg in relatie tot de
gespecialiseerde zorg. Het punt is natuurlijk, wat ook steeds terugkomt, dat is de hele
transformatie ten opzichte van het geld wat er is of wat er eigenlijk niet is, laat ik het zo
zeggen. Dus ik denk dat dat financiële aspect in relatie tot de transformatie, waar
gewoon nu problemen mee zijn om die goed uit te voeren, ja, ik hoop dat dat soort
dingen en in de evaluatie van de jeugdteams en uit Q3 daarover wat naar voren komt.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, ik wil gewoon over drie dingen geïnformeerd worden en
dat is over klanttevredenheid, dat is over budgetafwijkingen en dat is over het ontstaan
van wachtlijsten.
De voorzitter Duidelijk. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, ik wil ietsje breder geïnformeerd worden. Ik wil dat we
teruggaan naar het beleidsrijke transitiearrangement. Ik herhaal wat ik al meerdere
keren heb gezegd: welke knelpunten we daar tegenaan zijn gelopen, op welke wijze we
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die willen oplossen, waar dat gaat afwijken van het beleid zoals we dat vastgesteld
hebben, tegen welke kosten en wanneer dat dan gerealiseerd moet zijn. Dat is een vijftal
onderdelen.
De voorzitter De heer Roggekamp.
De heer Roggekamp Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik heel belangrijk vind is dat de
raadsinformatiebrief in principe een volledig zelfstandig document is, dus daar moet alles
in staan wat we zouden moeten bespreken. De bijlagen, dat is voor ons voor
achtergrondinformatie, van: waardoor is dit gekomen. Maar we moeten niet de bijlages
gaan bespreken, maar de raadsinformatiebrief. Dan, waar ik ook heel erg benieuwd naar
ben en dat wordt al een beetje lastiger, is, er is op een gegeven moment bedacht op
bepaalde gegevens waarom iets bepaalde kosten zijn. Er wordt al snel gezegd: er zijn
meer mensen die zich aanmelden, er komen meer cliënten, dus gaan de kosten omhoog.
Dat is een reden waarom het omhoog gaat, maar wat zit daar achter? Zo'n analyse zou
ik er eigenlijk wel graag bij willen zien om te kunnen zien van: waar gaan we naartoe? Of
is het gewoon omdat er nu veel meer gemeld wordt dat we meer kosten gaan krijgen, of
omdat er anders gewerkt wordt? Dat is niet inzichtelijk als je puur alleen naar Q1 kijkt en
dat zou ik er ook wel heel graag in willen zien, om gewoon in de toekomst beter te
kunnen sturen. Dank u wel.
De voorzitter Mevrouw Van Bekhoven.
Mevrouw Van Bekhoven Mevrouw De Smoker zei 'budgetafwijkingen' en ik zou daar wel
aan toegevoegd willen hebben de budgetplafonds en naar aanleiding van budgetplafonds
worden er'nee, tenzij'-regelingen gebruikt; die hebben denk ik ook wel te maken met
budgetafwijkingen. Dus die wil ik er dan wel bij zien, graag.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ja, voorzitter. Het is denk ik eigenlijk een technische vraag die ik
misschien gewoon ook moet stellen via de mail of zo. Waar ik wel heel benieuwd naar
ben zo langzamerhand, is hoeveel er überhaupt in het domein aan overhead is. Als je
kijkt naar alle verschillende lagen, jeugdteams, wijkteams, serviceorganisatie, de hele
reutemeteut - ik zou daar wel eens wat meer zicht op willen hebben om te kijken of dat
niet terug te brengen is en in hoeverre dat ook te maken heeft met de overschrijdingen
die er gemaakt worden.
De voorzitter Oké, duidelijk. Dan was dat naar aanleiding van Q2, dus van de huidige
punt 5. De wethouder.
Wethouder Van der Linden Ja, dank u wel. Misschien drie korte dingen. Eerste korte
ding. Ik denk dat alles wat u vraagt kan, en ook geleverd kan worden. De heer
Roggekamp vraagt aandacht voor: ik wil een rib die volledig is en ik wil ook soms nog
andere dingen. Dat geeft echt soms een beetje lastige keuzes. U heeft bij de rib die we
nu hebben, onder andere een verbeterplan SOJ en een verbeterplan jeugdteams gezien.
Daar zit heel veel in. Dat kun je niet allemaal samenvatten in een rib. Ik realiseer me dat
u, dat was ook een onderzoek van een paar weken geleden, overvoerd wordt met
informatie. Dat doen we wel om u transparant te informeren, maar ik besef ook: hoe
meer pagina's, hoe minder transparantie op een gegeven moment nog overblijft. Ik snap
wat u zegt. Ik kan niet garanderen dat we zonder bijlages gaan werken. Tweede
opmerking, wat u vraagt aan de analyse: waarom gaan die kosten omhoog en dan verder
gaan van, we hebben minder geld gekregen. Die vraag snap ik heel goed. Die betrekken
we bij de meerjarenanalyse die we aan het maken zijn. Ik hecht er toch aan om nog één
keer te zeggen: onze SOJ is als één van de zeer weinigen in staat in het land om alle
gegevens te produceren op basis waarvan je die analyses kan maken en nu we drie jaar
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bezig zijn, kunnen we dat. We betrekken die vraag heel graag bij de opmerking van
mevrouw Nijhof: hoe zit het eigenlijk met de overhead? Want we gaan zien dat sommige
oude soorten werk, dat daar veel minder geld aan besteed wordt en andere soorten werk
besteden we opeens veel meer geld aan per cliënt. Dat vergt analyse, maar dat lijkt me
heel goed. Derde opmerking die ik wil maken, heel kort: u vindt het jammer en ik vind
het ook jammer dat we soms maanden doen over het bespreken van stukken. We
hebben twee jaar terug de afspraak gemaakt u eens per kwartaal te informeren. Ja, we
vinden het heel erg jammer, denk ik, toch? We hebben de afspraak gemaakt u te
informeren en ik weet één ding zeker: de volgende kwartaal brief, die gaat u ook weer op
de agenda zetten. Misschien kunnen we elkaar helpen door te zeggen: nou, omdat we
weten dat die komt en omdat we weten dat we hem al op de agenda zetten, reserveren
we nu vast een blok tijd en dan niet....
De voorzitter Dat hebben we net voorgesteld.
Wethouder Van der Linden Oké, nou, prima. Dan is dat helder.
De voorzitter Dat hadden we dus inderdaad voorgesteld met elkaar, vandaar dat ik de
commissie de gelegenheid gaf om daar wat gerichte vragen aan toe te voegen die ze
daarbij beantwoord willen hebben.
Wethouder Van der Linden Waarom zegt u dat dan niet?
De voorzitter Dan had u moeten luisteren, meneer de wethouder.
Mevrouw Nijhof Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Ik ben natuurlijk nu spelbreker, maar ik heb nog een nabrander over de
punten die ik graag ook terug zou willen zien.
De voorzitter Gaat uw gang.
Mevrouw Nijhof We hebben ooit eens afgesproken dat we vooral lokaal zouden blijven,
dat we zouden proberen in ieder geval om de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt te
houden en naar lokale initiatieven te kijken, dat ook te ontwikkelen. Ik zou heel graag
willen weten hoe dat nu zit met betrekking tot de inkoop van de serviceorganisatie. Want
richten die zich ook op lokale initiatieven? Hoe verhoudt zich dat nu tot de
overschrijdingen die er volgens mij op dit moment heel erg gemaakt worden op de
specialistische GGZ, bijvoorbeeld? Ik zou die verhoudingen wel eens willen zien om te
kijken of er nou echt een beweging wordt gemaakt of niet.
De voorzitter Dank u wel. De wethouder heeft het opgeschreven, dus daar gaat hij op
terugkomen. Mijn voorstel is met betrekking tot deze raadsinformatiebrief, die we dus
niet bespreken, die geagendeerd stond over Q2, om die voor kennisgeving naar de raad
te sturen, want deze gaan we waarschijnlijk niet meer echt op prijs stellen in de zin van
actualiteit. Iedereen daarmee akkoord? Oké, dank u wel.
6. BEANTWOORDING VRAGEN OVER TOEKENNEN VAN JEUGDHULP (2006502)
De voorzitter Punt 6, dat hadden we al opgeschoven in het kader van punt 5, wat ook
doorgeschoven was, dus dan komen we nu gewoon netjes bij punt 4.
4. VASTSTELLEN EN OPDRACHT GEVEN TOT UITVOERING VAN STARTNOTITIE
GOEDE START (2000697)
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De voorzitter Dat gaat over het vaststellen en opdracht geven tot uitvoering van
startnotitie Goede Start en ja ook, daarbij is er een dingetje over de tijd en nee, we gaan
het daar niet over hebben. Ik wil graag de gelegenheid geven om hier over met elkaar
van gedachten te wisselen, zonder het nu over het proces te hebben of de datum. De
ambtenaar die daarbij hoort, heb ik begrepen, is mevrouw Van Oosterom en de politieke
vraag waarom het geagendeerd staat: kan de commissie instemmen met het voorstel
van het college? Nou, dat is een ja of een nee, dus wie heeft nee? Want die mag wat
zeggen. Meneer Roggekamp.
De heer Roggekamp Dan worden we uitgedaagd om nee te zeggen. Voorzitter, op zich
is het natuurlijk heel goed dat iedereen het constateert als er wat loos is met mensen. In
het voorstel heb je eigenlijk twee groepen en dat is de hele jonge kinderen. Nou, dat
moet heel mooi bij de peuterspeelzalen en zo gedaan worden, hartstikke leuk. De
tweede groep zijn de vrijwilligers van verenigingen, waar dan zo'n jeugdig iemand
misschien twee tot vier uur per week wel is. Die moet dan helemaal getraind worden,
terwijl zo'n leider van scouting of van een voetbal-, of van een muziek- of
theatervereniging, die willen graag bezig zijn met hun hobby en die willen niet ook nog
eens een sociaal werker zijn voor die vier uur per week. De vraag is dan: zijn er niet veel
betere middelen om te achterhalen of er problemen zijn met de jeugd? Dan denk ik
bijvoorbeeld aan de school, wat hier al als een professioneel iemand gezien wordt, maar
daar zit iemand wel, wat zal het zijn, 30 uur per week of zo. Daar komt zoiets veel
eerder naar boven. Dan hebben we het ook over armoedezaken; dat begrijp ik, maar
negen van de tien van die kinderen zullen dan ook niet het geld hebben, of die ouders,
om naar zo'n vereniging toe te gaan. Dus de vraag is ook of dit echt op deze manier
werkt. En dan komt natuurlijk de cruciale politieke vraag, van: moeten dit soort mensen,
die plezier willen maken in andermans leven, dus kinderen willen helpen met plezier
hebben en zo, moeten die dan ook nog eens de perfecte opvoeder zijn? Nou, ik denk dat
die ook wel eens gewoon lekker uit de bocht moeten kunnen vliegen met die kinderen,
want dat hebben ze ook wel eens nodig. Kijk naar de SIRE-reclames: je moet nog uit een
boom kunnen vallen en op het moment dat we daar de perfecte opvoeders gaan krijgenja, ik heb er grote vraagtekens bij, of dit de manier is om dit aan te pakken.
Mevrouw Catsburg Mag ik een vraag stellen, voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Catsburg is de kinderspecialist, gaat uw gang.
Mevrouw Catsburg Ik wil niet vervelend zijn. Ja, kinderspecialist, als je vier kinderen
hebt, mag je je misschien zo noemen inderdaad, maar er wordt natuurlijk in de inleiding
van dit hele stuk al geschetst dat het met een ontzettend groot percentage van de
Dordtse kinderen gewoon goed gaat. Dit stuk richt zich juist op het kleine percentage
waarmee het niet goed gaat en dan denk ik, ja, als we het net hebben gehad over de
hele dure zorg, specialistische zorg, pleegzorg, dan is dit juist een instrument om die
duurdere zorg te voorkomen. Dus u verbaast me eigenlijk een beetje met de lichtheid
waarmee u het oppakt.
De voorzitter De heer Roggekamp.
De heer Roggekamp Ja, maar hoeveel verenigingen hebben we hier in Dordt, hoeveel
sportverenigingen? Hoeveel mensen moeten er dus opgeleid worden om dit te
constateren voor zo'n relatief kleine groep, terwijl, diezelfde groep zit ook op een school,
liefst ook nog een peuterspeelzaal, want anders zitten ze ook, de meeste qua leeftijd al
niet op die andere verenigingen? Dan denk ik dat het beoogde rendement, datje dat
beter kan halen als het vanuit de schoolachtige kant geconstateerd wordt en dan omhoog
gebracht wordt, dan op al deze verenigingen de mensen te motiveren om het te willen
doen, te willen leren, er op gaan trainen, want de meeste mensen zien het ook niet
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direct. Dan vraag ik me af of dat rendement wat je er dan insteekt, of je dat eruit haalt
en dat denk ik niet.
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, ik vind het een boeiende discussie, maar hoe realistisch is
het nu om te veronderstellen dat kinderen van nul tot vier jaar lid zijn van een
toneelclub, een sportvereniging, een muziekclub? (...) Nou ja, goed, maar als ze geen lid
zijn, dan heb je ook weinig aan de gedachte dat die vrijwilligers iets in de opvoeding
zouden kunnen doen en volgens mij is de doelgroep gedefinieerd van nul tot vier jaar.
Dus een vraag via u ook misschien wel gelijk aan de wethouder...
De heer Roggekamp Mag ik meneer Van Verk uitleggen hoe ik hem gelezen heb, dan,
de brief? In de brief staan twee punten. Punt één gaat dus volgens mij over de jongeren
van vier+ en die komen bij die verenigingen en punt twee gaat over jongeren van nul tot
vier jaar en daar ben ik het helemaal met u eens: dan helpt het helemaal niet om de
vrijwilligers daar in op te leiden.
De voorzitter Mevrouw Catsburg.
Mevrouw Catsburg Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik mijn eigen bijdrage doen, of
verwacht u nog een interruptie van mij?
De voorzitter Wat u wil.
Mevrouw Catsburg Ik kan beginnen met de interruptie en zo langzamerhand overvloeien
in mijn eigen bijdrage; dat is misschien het beste idee, dan. Het punt wat nu even kort
aan de orde komt, de verwarring tussen, is het nou van nul tot vier of van vier jaar en
ouder, dat is eerlijk gezegd ook één van de opmerkingen die ik bij het stuk had. Dat ik
enerzijds het wat verwarrend vind, omdat, ik snap de beweging als je het echt hebt over
een goede start, datje dan ingaat op de periode van nul tot vier. Alleen, het wil
natuurlijk niet zeggen dat als er op je vijfde iets gebeurt, dat je dan nog steeds die
goede start hebt omdat het van nul tot vier goed ging. Dus ik vond het zelf een beetje
verwarrend om inderdaad enerzijds het informele netwerk versterkt te zien worden als
doelstelling waarbij inderdaad de scoutingclubs, verenigingen en dat soort mensen
genoemd worden, terwijl anderzijds het heel erg lijkt in te gaan op het stuk van nul tot
vier. Dus ik vond het een beetje verwarrend en tegenstrijdig op onderdelen. Als het dan
gaat over breder dan nul tot vier, omdat dat informele netwerk ook versterkt wordt, dan
mis ik een beetje de aansluiting bij het onderwijs. De OK-coach van nul tot vier wordt
wel sterk genoemd, maar die hebben we al van vier jaar en ouder, dat realiseer ik me.
Alleen die koppeling, denk ik dat die ergens nodig is als je een startnotitie 'Goede start'
maakt, vooral ook omdat we de brief van H30 bijvoorbeeld nog zullen gaan bespreken
waar beslissingen worden genomen in het onderwijs wat betreft bezuinigingen die ook
gewoon impact hebben op de goede start. Die miste ik. Ik denk dat het goed is om die
toe te voegen. Dan nog even terugkomend op de constatering die net werd gedaan van
het opleiden en het trainen van vrijwilligers bij jeugdverenigingen; ik heb hem zelf niet
zo zwaar gelezen. Ik heb hem zelf meer gelezen als de handelingsonbekwaamheid die nu
soms gevoeld wordt als je een soort 'niet pluis' gevoel hebt, om daar mee leren om te
gaan. Van: wat kan ik nou doen, wie moet ik nou benaderen om gewoon eens te vragen,
joh, ik heb iets, deze jongen voelt niet helemaal lekker, kun je eens meekijken? Zo heb
ik het gelezen en dan wil ik toch nog even zeggen, we hebben het er net niet over gehad
omdat die van de agenda is geschrapt, maar ik neem dan toch even de vrijheid om nog
even zorg voor jeugd te noemen, de verwijsindex. Dat is natuurlijk bij uitstek een middel
om die vrijwilligers in te trainen van de verenigingen en ook inderdaad de professionals
op de scholen en als beiden een melding doen in zo'n verwijsindex, dan komen die
meldingen samen en heb je dus een signaal waarin het wel degelijk van belang is om
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actie te ondernemen. Dus ik zie in die zin het trainen van vrijwilligers op sportclubs
meer: het leren omgaan met zo'n verwijsindex, bijvoorbeeld. En dan moetje ze
natuurlijk niet allemaal trainen, maar gewoon dat iemand in die vereniging er van op de
hoogte is hoe dat werkt.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Voorzitter, mag ik een vraag aan mevrouw Catsburg stellen? Nou, ik
vind de verwijsindex een enorm zwaar middel om hier aan te verbinden, eerlijk gezegd.
Want hoe ziet u dat dan?
Mevrouw Catsburg De verwijsindex vind ik juist zo mooi omdat die in mijn beleving
laagdrempelig is, omdat die signalen koppelt. Een signaal alleen gebeurt niets mee, maar
als van meerdere kanten die signalen komen, dan wordt het iets waar naar gekeken
wordt en dan ook nog in die zin laagdrempelig; het is niet meteen een melding bij Veilig
Thuis of iets dergelijks, maar het is wel onder de aandacht, dan.
Mevrouw Nijhof Maar hoe moeten die mensen dan toegang krijgen tot de verwijsindex?
Je moet getraind worden om de verwijsindex te kunnen invullen. Daar dien je ook
professional voor te zijn, dus ik vraag me heel erg af hoe zich dat verhoudt, zeg maar,
tot. Misschien kan iemand anders daar antwoord op geven.
Mevrouw Catsburg Ja en het kan in die zin ook zijn dat ik hem nou te breed trek, hoor.
Ik weet dat die op scholen en instellingen in ieder geval van kracht zal worden. Ik
persoonlijk zou er voor voelen om ook bij dat soort verenigingen een mogelijkheid te
hebben om signalen te koppelen, maar hij is nu natuurlijk van de agenda gehaald, dus
officieel mogen we het er niet over hebben, maar misschien dat het wel goed is om nog
eens antwoord op te krijgen. Ik had nog een paar opmerkingen. De rol voor het
wijkteam, het sociale wijkteam lijkt ook in dit stuk best wel weer bedacht te zijn dat die
iets er in gaat doen. Er wordt ook genoemd in het stuk zelf dat bekend is dat er een hoge
werkdruk al is en dat we ook op moeten passen om daar taken bij te doen. Ik vraag me
eigenlijk af hoe zich dat ook verhoudt tot door eigenlijk meerdere leden van deze
commissie al veelvuldig gemaakte opmerkingen over die belastbaarheid van het sociale
wijkteam. Ondanks die opmerkingen die heel vaak gemaakt worden wordt er nou toch
weer iets toegevoegd. Dus ik vraag me eigenlijk af of het inderdaad nog verantwoord en
realistisch is om dit er ook bij te krijgen voor het wijkteam. Tenslotte toch even een
opmerking - op een gegeven moment wordt genoemd op pagina 4 onder a. over de
verschillende initiatieven zoals Home Start, Buurtgezinnen en 'Moeders informeren
moeders' dat daar wat meer structuur ingebracht gaat worden om wat meer op elkaar af
te stemmen, dat soort opmerkingen worden dan gemaakt en persoonlijk voel ik daar wel
dat daar wel wat terughoudend mee om wordt gegaan, wat mij betreft, omdat ik denk
dat het initiatieven zijn die juist vanuit een bepaalde bewogenheid zijn opgestart. Ik
denk, als je dat heel erg gaat bureaucratiseren of formaliseren, dat je dan juist de passie
er uit trekt en het formeler wordt, waardoor het misschien juist meer gaat kosten in
plaats van minder. Dus dat is gewoon een soort 'niet pluis' gevoel wat ik heb, om het
maar zo te zeggen.
De voorzitter Oké, dank u wel. Mevrouw Van Bekhoven.
Mevrouw Van Bekhoven Een aantal dingen zijn al benoemd door mijn voorgangers. Wat
ons in het stuk erg intrigeerde, was dat er steeds staat: we gaan dit, we gaan dat en dat
ik dus niet begreep wie 'we' was. Ik heb daar over gebeld en dan begrijp ik: de gemeente
is 'we'. Voor ons is dat enigszins te oppervlakkig in de vorm: oké, wie dan van de
gemeente? Hoe ziet men dat voor zich, wie is 'we'? Wij zouden daar heel graag wat meer
duiding op willen. Nou ja, goed, jullie begrijpen wat ik bedoel. Het is goed te lezen dat er
een OK-coach komt voor deze groep nul tot vierjarigen. Jammer dat deze pas start na 1
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januari. Verder vind ik ook dat de verbinding tussen armoede, stichting Leergeld, tussen
scholen, W E en deze startnotitie gemist wordt. Daarnaast missen wij de connecties
tussen bijvoorbeeld de GGZ, de babyhuizen, de Leger des Heils-en, de medische
kinderdagverblijven en de vrouwenopvang. Dat kunnen misschien partners zijn, maar de
connectie met deze groepen lijkt ons, juist in opvoedingszaken, heel erg van belang.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, voor D66 bevat de startnotitie
drie vragen en dat is: wat gaan we doen? Wat willen we bereiken, wat gaan we hier voor
doen en wat mag het kosten? En die drie vragen zie ik wel terug, maar die zie ik niet
terug in een verband zoals een startnotitie er hoort uit te zien. Want 'wat willen we
bereiken' is bij ons gewoon een doelstelling. Als ik kijk naar de doelstelling, vind ik die
ontzettend vaag. Heel erg algemeen. Want we versterken het informele en het formele
opvoednetwerk rondom ouders, vrijwilligers, professionals, iedereen moet kunnen vinden
en het uiteindelijke doel: alle Dordtse kinderen een zo goed mogelijke start. Maar
wanneer zijn wij nou tevreden? Dat staat er niet in. Welk effect wil je behalen? Dat is wat
ik wil zien bij een startnotitie. Ik wil een nulmeting zien van: wat is het nu? Dan wil ik
weten: waar werken we dan naartoe met zo'n startnotitie? Dan mag ik geen opmerking
maken over de tijd, maar ik raak wel in die zin in verwarring dat ik een startnotitie heb
die in juli geschreven is, terwijl in januari, als ik naar de werkplanning kijk, er al gestart
is. Maar dan doe je de stad, dan doe je iedereen tekort. Want dan ben je op een gegeven
moment gewoon maar bezig gegaan met dingen te verzamelen, voor mijn gevoel en ik
hoop dat dat gevoel niet het gevoel is wat mijn commissieleden zeg maar delen. De
argumenten die genoemd worden in het stuk, daar heb ik begrip voor. Kijkende naar de
risico's, ja, dan leggen we ook weer de verbinding daarmee naar de verkenning naar een
nieuw regionaal basispakket jeugdzorg, gericht op de lokale vraag en de behoefte. Een
prima zaak. Maar het wordt voor de rest niet tastbaar. En dan, ja en wanneer zijn we nou
tevreden? Ik krijg een voortgangsbericht, maar dat is niet wat ik voor ogen heb, want
wat komt er dan in het voortgangsbericht? Hopelijk niet een uitwerking van de
werkplanning zoals u hem geschetst heeft. Kortom, ik vind het een vreemde manier van
een startnotitie schrijven. Ik heb het gevoel dat alles in elkaar geschoven wordt en bij
beslispunt 2 aan de raad, daar kunt u voor mij eigenlijk al een nee verwachten, want
daar wil ik gewoon nader tekst en uitleg op. Want bij beslispunt 2 geven wij toestemming
aan het college om te starten en dat is al gebeurd. Dus daar wil ik het wel even goed met
elkaar over hebben.
Mevrouw Nijhof Voorzitter?
Mevrouw De Smoker Voorzitter, dan nog één punt. Het budget is geregeld, echter, wat
doen we dan niet, of was er nog ergens geld over?
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Voorzitter, ik wil me grotendeels aansluiten bij de mevrouw De Smoker,
als het gaat over de tijdslijn. Ik heb een soort déja vu als het gaat over de startnotitie
die we geloof ik twee of drie weken geleden besproken hebben met betrekking tot
'Jongeren op de rit'. Daar is het eigenlijk precies hetzelfde gegaan. Nou, ik zie hier de
herhaling. Daarnaast is het zo dat met betrekking tot die notitie en daar zou ik heel
graag antwoord op hebben, nu, de wethouder heel duidelijk heeft gezegd van: ja, dat
moet budgetneutraal, want op het moment dat u hier geld aan besteedt, dan zal er aan
de achterkant van de jeugdzorg weer iets uitgehaald moeten worden. Dan vraag ik mij
af, dat kan ik me nog heel goed herinneren, uw antwoord, hoe dat nu kan, hoe dit
budget dan wel gevonden is ergens en waar we dan in ieder geval wat moeten laten.
Daarnaast en dat is ook een herhaling wellicht van wat anderen gezegd hebben: we
hebben hier al heel vaak, eigenlijk al 2,5 jaar lang gezegd: die wijkteams moeten een
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kadering krijgen en wat steeds maar weer gebeurt en dat is eigenlijk uit bescherming
voor de wijkteams, is dat er iedere keer maar weer taken aan toegevoegd worden en dat
niet gekeken wordt naar de consequenties voor andere taken die uitgevoerd moeten
worden. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Van Verk stak net eerder zijn hand op, meneer
Merkuur. Daarna bent u.
De heer Van Verk Ja, voorzitter, ik zal het kort houden, want er is al veel gezegd. Onze
grootste zorg zit hem inderdaad bij de wijkteams. Aan de ene kant zien we dat ze
verplicht worden om per 1 januari een OK-coach aan te stellen, dus er vindt een
uitbreiding plaats van personeel en van taken. Tegelijkertijd moet het budgettair
neutraal. Nou, volgens mij gaat dat niet; het moet ergens vandaan komen. Tegelijkertijd
zien we ook dat de inzet van het personeel verbreed wordt, want ze moeten zich gaan
bezighouden met het opvoednetwerk, waardoor er nog meer werk bij de wijkteams komt,
naast allerlei andere taken die er aan toegevoegd zijn. Ik ben het met mevrouw De
Smoker eens dat de doelstellingen - wederom, moet ik tot mijn teleurstelling zeggen niet smart geformuleerd zijn, waardoor evalueren eigenlijk onmogelijk is. We doen het
altijd goed, zal ik maar zeggen. Tenslotte toch één opmerking over dat DNA - ik zou u
willen vragen dat voortaan maar achterwege te laten, want je maakt je eigenlijk
ongelofelijk belachelijk wanneer je voortdurend vanzelfsprekendheden zegt dat datje
werkwijze is. Het is vanzelfsprekend datje met perspectief werkt, transparant en
respectvol en samenwerkt en de dingen die daarin genoemd zijn. Dat moetje niet steeds
herhalen, want dan wordt het bijna een soort mantra waarvan je denkt van: zouden ze
dat dan misschien niet doen? Laat het achterwege, want we gaan er vanuit dat dit
werkwijzen zijn die niet alleen in Dordrecht gewoon worden toegepast, maar eigenlijk in
het hele land zouden gelden en als wij daar uniek in zijn, dan moet u er vooral mee de
markt op gaan, maar niet steeds ons daarmee confronteren. Het is niet nodig.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Mevrouw de voorzitter, ik wilde niet reageren op meneer Van Verk,
sorry.
De voorzitter U zat in te seinen, dus ik denk, laat ik u het woord even geven.
Mevrouw Nijhof Nou ja, er gaat nu een lampje bij mij branden. Kijk, de
portefeuillehouder zegt steeds over de budgetoverschrijdingen in de jeugdhulp
bijvoorbeeld dat dat als reden heeft dat er steeds meer hulpvragers zijn. In dit stuk zien
we dat we nu iets gaan construeren waardoor er meer hulpvragen komen. Dus ik zou wel
eens willen weten hoe daar over nagedacht wordt. Wat de consequenties zijn als je dit
weer opnieuw optuigt, waardoor je eigenlijk over jezelf afroept dat er veel meer
zorgvragers zullen komen vanuit die groep. Hoe ziet u dat?
Mevrouw Van Bekhoven Voorzitter?
De voorzitter Oké, mevrouw Van Bekhoven, aansluitend?
Mevrouw Van Bekhoven Nee, ter interruptie, denk ik. Wat ik ingewikkeld vind is dat we
de sociale wijkteams voor nul tot honderd hebben gemaakt en dit is doelgroep nul tot
vier, dus is deze doelgroep en deze hulpvraag gewoon bij het wijkteam. Waarom zien wij
dat als een verzwaring, terwijl dat toch gewoon bij het wijkteam hoort? Ik vind het heel
goed dat we die kaders gaan bepalen met elkaar en dat we daar goed naar gaan kijken
en hoeveel mensen daar dan voor nodig zijn, dat snap ik zeker, maar op zich denk ik:
deze vragen horen bij het sociale wijkteam. Daar zie ik geen gekkigheid, persoonlijk.
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Mevrouw Nijhof Nou ja, ik zie het zo dat op het moment dat je dit construeert, dan vind
je dus meer kinderen met problemen. Er zal een categorie zijn die ook echt hulp nodig
heeft. Dat is een toename in de zorgvraag in de jeugdhulp. Zo zit dat.
Mevrouw Van Bekhoven Voorzitter, dat is toch waar we de sociale wijkteams voor
ingericht hebben? Dat juist alle hulpvragen daar binnenkomen en dus denk ik: hoe meer
hoe beter, want dan zijn al die kinderen in ieder geval geholpen. Je wilt niet kinderen
laten zwemmen omdat er geen jeugdhulp - ja, ik snap best wel dat we die kaders
moeten gaan vaststellen, dat we moeten bepalen hoeveel personeelsleden daar dan voor
nodig zijn, maar ik snap niet zo goed waarom deze vraag niet bij dit team terecht mag
komen.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, mag ik hem misschien omdraaien, die vraag en dan bij
mevrouw Nijhof terugleggen, van: als u hem dan niet bij de wijkteams wil hebben, waar
zou u het dan organiseren?
Mevrouw Nijhof Nou ja, laten we zeggen, we hebben consultatiebureaus bijvoorbeeld,
waaraan je ook gewoon een aantal zaken kunt koppelen. Waar het mij om gaat is dat ik
niet zeg, want dat heb ik helemaal niet gezegd, dat het niet aan het wijkteam gesteld
mag worden. Ik hoor de portefeuillehouder steeds zeggen: er is een toename in
zorgvraag en daarom hebben wij ook budgetoverschrijdingen in de jeugdhulp. De
kinderen van nul tot vier horen ook tot de jeugd, zeg maar, dus ik zou graag nadere
duiding willen van de portefeuillehouder - en niet om te zeggen dat deze doelgroep niet
geholpen moet worden, want daar gaat het helemaal niet over - het gaat er meer om of
er goed nagedacht wordt over wat je zelf in gang zet, terwijl je aan de andere kant
steeds zegt: wij willen die budgetoverschrijdingen niet.
De heer Van Verk Voorzitter, bedoelt mevrouw Nijhof niet eigenlijk te zeggen van, het
aanbod creëert ook een vraag?
Mevrouw De Smoker Maar voorzitter, dan aanvullend.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Dat kan toch nooit een reden zijn om geen aanbod te creëren?
Mevrouw Nijhof Voorzitter.
De voorzitter Deze vraag is vooral voortkomend uit bijvoorbeeld de vorige startnotitie.
Daarin werd er iets prachtigs opgetuigd. In mijn ogen, dat heb ik ook hier gezegd,
hartstikke mooi allemaal. Maar dan wordt er wel bij gezegd en dat gaat ook om een
groep jongeren, van 16 tot 27, van: nou ja weet je, we gaan dit budgetneutraal doen.
Nou, als je kijkt naar de groep denk je van: dat kan helemaal niet. Want het is een groep
die gewoon hele zware problematiek heeft en daar kan dan geen geld voor zijn om dat te
realiseren ten opzichte van bijvoorbeeld deze groep wel en dat vind ik gek. U heeft daar
ook de opmerking toen gemaakt van: ja, als jullie er voor kiezen om hier geld aan te
geven, dan moet er aan de achterkant van de jeugdhulp wat weg. En dat is eigenlijk wat
ik bedoel. Wordt er nagedacht over welke hulpvraag je zelf creëert door bepaalde zaken
op te tuigen? Want als je het doet, moet je daar ook de middelen aan vasthangen,
vinden wij.
De voorzitter Meneer Brongers, heeft u een interruptie, of?
De heer Brongers Ik heb geen interruptie, ik heb wel een aanmerking.
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De voorzitter Nee, want dan ga ik eerst de heer Merkuur het woord geven en dan krijgt
u daarna het woord. Meneer Merkuur.
De heer Merkuur Voorzitter, dank u wel. Ik geloof dat inmiddels zo ongeveer alles wel
gezegd is, dus ik hou het in die zin kort, buiten het feit dat ik op proces aansluit bij de
eerdere opmerking van mevrouw De Smoker en inhoudelijk bij de woordvoering van
mevrouw Catsburg, waarbij ik dan nog wel een aanvullende vraag heb over een getal
waardoor ik nog wel getriggerd werd. Namelijk, in het stuk staat dat 95% van de
kinderen onder de vier jaar worden gezien als streefgetal bij het consultatiebureau en
dan vraag ik me toch af waar die overige vijf procent dan blijft.
De voorzitter Oké, dank u wel. De heer Brongers.
De heer Brongers Ja, voorzitter, er wordt hier gesteld dat het aanbod de vraag creëert,
maar het kan toch niet zo zijn dat het aanbod jongeren met problemen bewerkstelligt? Ik
bedoel, die zijn er gewoon. Alleen, nu weten we de weg om ze te vinden. Kinderen die
hulp nodig hebben, die zullen gewoon geholpen moeten worden.
De voorzitter Dank u wel. Wie mag ik nog het woord geven? Niemand? Dan ga ik over
naar de wethouder. Gaat uw gang.
Wethouder Van der Linden Dank u wel. Er zijn een heleboel vragen en opmerkingen
gemaakt. Ik probeer ze eventjes los van elkaar te beantwoorden. Mevrouw De Smoker
vroeg zich af hoe het zit met de tijd en met de aanpak en daarmee ook van ja, hoe
formuleer je nou de doelstellingen? Daar hebben we bij de vorige bespreking van
Jongeren op de rit ook veel over gezegd. Daar komt binnenkort een keer het gesprek
over met elkaar, over: hoe willen we dit nou doen? Is dit de manier om opgaves op te
halen? Want dat was ooit de oorsprong vorig jaar. Opgave gestuurd werken is ook met u
praten over: we zien een thema, we hebben niet meteen doelstellingen die heel smart
zijn en met geld of met tijd of met aantallen. Nou zien we een thema wat we verder
willen duiden en invullen; kunnen we elkaar zo meenemen dat we daar iets op kunnen
doen? Wat ik nu zie in uw gesprek over: hé, hoort dit nou wel of juist niet bij een sociaal
wijkteam en werkt dit nou wel of juist niet stimulerend ten aanzien van de vraag naar
jeugdhulp, was eigenlijk een beetje wat de bedoeling was geweest bij ook de andere
startnotities. Dus wat betreft voldoet het. En de rest, ik stel voor dat we dat bij de
bespreking van de evaluatie van deze aanpak doen. Ik denk dat er andere methodes zijn
om een gesprek te voeren dan de vorm die we nu gekozen hebben, want ik merk dat we
iedere keer ook weer terugvallen op het gesprek over 'ja, maar, is die wel op tijd, ja,
maar, wat hadden we nou afgesproken?' enzovoorts. Dat even over het fenomeen
startnotities in relatie tot dit onderwerp. Eigenlijk, het grootste stuk van uw vragen gaat
precies over wat je wel en niet met een sociaal wijkteam beoogt en hoe dat nou werkt in
relatie tot de jeugdhulp. We verbinden hier partijen aan elkaar die je niet logischerwijs
meteen en dan reageer ik op mevrouw Van Bekhoven, verbindt met zware jeugdhulp of
met schuldsanering of het Leger des Heils. Het interessante vind ik nou juist datje,
doordat je op een zo vroegtijdig mogelijke manier in je wijk, in je eigen omgeving kunt
zien: hé, wacht eens, hier gaat het misschien niet helemaal lekker. Nou, Mammacafé,
consultatiebureau, andere contacten in de wijk, daarmee kun je ze verbinden aan
initiatieven, verbinden aan sociaal wijkteam en daarmee hoop je eigenlijk dat je
voorkomt dat je een aantal jaren later wel het traject van zware jeugdhulp in zou
moeten. Dat is natuurlijk lang niet altijd het geval, maar dat zou je hiermee kunnen
voorkomen. Je hoopt dat mensen daardoor zelf het gesprek aan kunnen gaan over hun
opvoedstijl, of over: hoe doe je dat eigenlijk met de gezondheid van je kind? Of: druk
kind, druk gezin, weinig tijd om aandacht te geven - in een straat verderop zit nog een
druk gezin waar voetbaljongetjes zitten, probeer hem daarmee in contact te brengen.
Dus eigenlijk probeer je juist zo laagdrempelig mogelijk dingen te organiseren, waardoor
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zo weinig mogelijk inzet nodig is van andere hulpverleners. Want en dan reageer ik ook
even op mevrouw Catsburg en op de heer Roggekamp: het is niet bedoeld om iedereen
die vrijwilliger is, of in de scouting zit of op een sportclub, om die een soort halve
hulpverlener te maken. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dat wil je juist niet. Mocht het
wel nodig zijn dat iemand gaat sporten enzovoorts, maar daarna toch een keer moet
worden doorverwezen, dan heb je natuurlijk wel alle middelen tot je beschikking die dan
nodig zijn. Dus eigenlijk proberen we het juist licht en hanteerbaar te houden. Dat is ook
de relatie die we dan leggen met de sociaal wijkteams en dat hebben we voor een deel
een beetje zelf georganiseerd, zelf gecreëerd. De sociaal teams hadden natuurlijk altijd al
een heleboel - een heel groot deel van hun opdracht zat al in: wees aanwezig in de wijk,
terwijl de oude manier van het jeugdteam organiseren was: eventjes niet ophalen in de
wijk, maar aanwezig zijn op je plek en als er een vraag was, kwamen ze naar je toe.
Door die combinatie te leggen, waar we het anderhalf jaar geleden veel over gehad
hebben, is de verbinding tussen het oude sociaal team en het jeugdteam veel sterker
gelegd. De sociale wijkteams zijn wat dat betreft echt veel dichter op elkaar gaan zitten.
Daarmee haal je ook wel een deel van de problematiek, of van de thematiek, het is vaak
niet eens problematiek, maar thematiek, dichter naar de mensen van het jeugdteam
toen. En ja, we zien, dat zien we nu ook in de gesprekken die we hebben met het sociaal
wijkteam over de opdrachten die we samen met hen formuleren, we zien dat die
werkdruk toeneemt. We zien ook dat dat hele logische vragen oproept van: kan er
zomaar weer wat bij? Deze opdracht hebben we onder andere gefinancierd uit een
herschikking van bestaande middelen en dat levert uit mijn hoofd drie FTE op. Dus wat
dit betreft is niet zozeer van toepassing dat dit taakverzwarend werkt. Ik kan het me bij
een deel van de andere vragen die u heeft over de andere startnotities, over de andere
opgaven, wel voorstellen. Dat is ook wel onderwerp van gesprek met de jeugdteams. U
zag in de stukken bij het agendapunt dat we niet behandelen vanavond, het verbeterplan
van de SOJ en het verbeterplan van de jeugdteams, heel veel tekst op inzetten op
preventief werken, inzetten op vroegsignalering enzovoorts. Nou, dat is één van de
veronderstellingen die in de hele operatie zit, in die hele transformatieopgave. Door
vroeg te signaleren kun je later in een mensenleven hulp voorkomen. Ik zie wel dat dat
echt druk geeft en ik zie ook en daar hebben we het natuurlijk bij het vorige punt al over
gehad, de heer Roggekamp vroeg daarnaar: probeer nou eens meer duiding te geven op
de achtergronden van die groei in budget en ook achtergronden in aantallen mensen die
voor de poort staan. Het is best een lastige vraag, want is het nou zo dat we meer
mensen helpen omdat we meer aanbod hebben gecreëerd? Als dat zo is, vind je dat dan
erg, of zeg je van: nou, fijn dat we eindelijk mensen kunnen helpen die vijf jaar terug
met een halve vraag rondliepen van, het gaat niet goed, maar ik weet niet waar ik moet
zijn? Of is het helemaal niet zo, maar hebben we gewoon een zodanige voorziening
georganiseerd dat we mensen aan elkaar kunnen verbinden en zo vroeg mogelijk kunnen
helpen? Een lastige vraag, nogmaals, maar daar moeten we meer duiding op hebben en
dat moet ook snel. We hebben de discussie over punt 5; gaan we nu niet doen, gaan we
in november wel doen. Ik ben heel erg tevreden over een aantal ontwikkelingen die we
zien, over een aantal stappen die worden gemaakt en over de inzet van de mensen die
hier aan werken, maar ik maak me echt wel zorgen over, niet zozeer over het feit 'helpen
we de mensen', maar maken we nou de beweging waardoor het inderdaad lichter wordt,
waardoor we meer kunnen afschalen, waardoor we vroegtijdiger in kunnen grijpen,
enzovoorts? Het is zoveel werk dat we zien dat dat onder druk komt te staan en dat kan
het nodig maken om en mevrouw Nijhof heeft het al eerder aangegeven, om het gesprek
te voeren over: wat gaat voor, hoe prioriteer je, hoe organiseer je? Hoe organiseer je? Ik
wil dat niet voorschrijven vanuit 'wij', want de professionals, die gaan er over. Die
hebben er voor geleerd, die weten: zo werkt dat. Ik merk en de directeurs van de
jeugdteams zitten aan tafel en die weten ook dat ik dat merk, ik merk dat het lastig is
om vanuit de stichting jeugdteams te komen tot ook een keer nee zeggen of zeggen,
nou, oké, leuke vraag - dit eerst, dan dat. Maar dat moeten we voeren, dat gesprek,
anders gaat dit op deze manier een keer vastlopen en dat willen we allemaal niet.
Vandaar ook deze gesprekken, denk ik. Dit naar aanleiding van de meeste vragen. Ik kijk
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even naar jou, Suzan. Zijn er nog feitenvragen die ik heb laten liggen, waarvan je zegt:
daar kunnen we meer over vertellen? Want we zijn inderdaad al een paar maanden
bezig.
Mevrouw Van Oosterom Er werd net wel heel even een heel concreet punt genoemd. De
verwijsindex, inderdaad. Wat mevrouw Nijhof ook al vertelde, wordt dat wel heel zwaar.
Het idee is juist dat die vrijwilligers die een 'niet pluis' gevoel hebben, dat die makkelijk
kunnen doorverwijzen of zelf handvatten krijgen van het sociaal wijkteam, dus zelf een
tip kunnen geven of wat dan ook, of kunnen doorverwijzen naar een sociaal wijkteam en
daar kan natuurlijk die verwijsindex ingevuld worden. Maar het is niet het idee dat de
vrijwilligers zelf die verwijsindex moeten gaan invullen. Dus we willen het echt
laagdrempelig houden. Zo vroeg mogelijk de kinderen waar iets mis mee is - of mis mee
is - waar je een 'niet pluis' gevoel bij hebt, datje die gewoon zo snel mogelijk kunt
opvangen, met misschien iets heel kleins en misschien is er wel wat groters nodig en dan
verwijs je dus door naar het sociaal wijkteam en dan is het gewoon heel fijn dat ze daar
snel naartoe kunnen.
De voorzitter De heer Van der Linden had nog een aantal zaken.
Wethouder Van der Linden Even kijken hoor, het meeste heb ik denk ik wel gehad. De
heer Van Verk heeft iets opgemerkt over het Dordts DNA. Ik beschouw dat juist als iets
ontzettend wezenlijks, want het gaat niet om de muurtjes en om de structuurtjes, maar
het gaat om de cultuur die je met elkaar hebt. Ik snap wel dat u zegt van: ja, laat dat
nou achterwege, want iedereen moet toch transparant zijn en elkaar aanspreken,
enzovoorts. De praktijk is nou juist dat dat niet gebeurt en de praktijk is ook - ik bedoel,
in de commissie Fysiek gaat het vaak over aantallen reizigers of vierkante kilometers
asfalt of stapels stenen; hartstikke mooi. 10.000 huizen, ja, prachtig. Daar gaat het hier
niet om. Het gaat hier om mensen die allemaal hun eigen ontwikkelpad hebben, waarvan
je niet zeker weet of het goed gaat of slecht gaat, maar wel dat het ergens daar tussenin
zit. Dan vind ik het heel belangrijk datje het juist kan hebben over die soft Controls, zeg
maar eventjes, ook als het gaat over èn hulpverleners èn mensen in een sociaal
wijkteam èn vrijwilligers. Vandaar dat we toch echt die aandacht voor het Dordts DNA
wel er in houden, wat mij betreft.
De voorzitter Meneer Van der Linden, er waren ook vanuit de ChristenUnie/SGP en VVD
met betrekking tot de verwarring rond de leeftijden wat opmerkingen gemaakt en met
betrekking tot de connectie met andere partners van mevrouw Van Bekhoven.
Wethouder Van der Linden Die had ik dacht ik al gehad.
Mevrouw Van Bekhoven Voorzitter, ik wil ook wel iets meer duiding op het woordje
'we'.
Mevrouw Van Oosterom Een goede start suggereert inderdaad een start; daar beginnen
we niet op ons tiende pas mee, dus vandaar: vanaf nul jaar. Het zijn twee pijlers zoals
we het benoemen en de eerste pijler is het samen opvoeden. Daarin hebben we ook geen
leeftijden genoemd. Daar vind je ook geen nul tot vier in, want dat is inderdaad gewoon
het bredere pallet aan kinderen en jongeren. De tweede pijler gaat inderdaad om het
professionele netwerk en daar richten we ons echt wel op nul tot vier. Omdat inmiddels
de ouder-kind coaches al wel in het onderwijs werkzaam zijn, maar dat we nu vooral
merken dat we echt meer focus moeten aanbrengen op de nul tot vier jaar en daar de
samenwerking en de professionals. Vandaar dat we die nu hier hebben besproken,
hebben toegelicht.
De voorzitter Oké, en dan nog 'wij, Rik der Nederlanden'.
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Wethouder Van der Linden Nou ja, u weet ook wel dat een wethouder niks is, die is
alleen wat in collectief. Dit gaat over'wij als gemeente'. We hebben als gemeente een
belangrijke taak meegekregen in de wet. Die wet spreekt zich heel duidelijk uit over wat
die van gemeentes verwacht en in de behandeling van die wet en daarachter ook in ons
eigen beleidsplan, in het BRTA enzovoorts hebben we allemaal formuleringen gebruikt
over hoe we het gaan doen en ook wat we daarvoor organiseren. Je verwacht heel veel
van de professionals, maar wij hebben een wet onder onze arm die we moeten uitvoeren.
Dus dat is wij als gemeente. Dus die rol, die hoort ook bij ons als gemeentelijke
organisatie. Is ook een beetje zoeken, want ook dit is nietje klassieke beheerafdeling, of
je klassieke afdeling verkeer; dat doen we al heel lang. Dit is een andere manier van
werken dan je een paar jaar geleden had binnen de afdeling MO, maar dit is toch een rol
die we moeten oppakken.
De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Het is waarschijnlijk een technische vraag, maar er ging bij mij weer
een lichtje branden. U zei van, wij hebben die drie FTE, die halen we ergens vandaan uit
een potje, maar welk potje is dat dan in hemelsnaam? We hebben ook afspraken volgens
mij gemaakt over dat er zaken ontschot zouden worden, gelden ontschot zouden worden.
Wethouder Van der Linden Goede vraag, technische vraag, maar die kan beantwoord
worden.
De heer ?? Ja, wij zijn met dit traject 'het passend verbinden nul tot vier', noemen we
dat, heel nauw in gesprek, al een hele tijd, met voorscholen, Careyn, JGZconsultatiebureau en de alliantie, inclusief de stichting jeugdteams, de alliantie sociale
wijkteams en daar hebben we met elkaar geconcludeerd dat er extra inzet nodig is,
professioneel, specifiek voor de doelgroep nul tot vier. Dat heeft Suzan net ook benoemd
en dat we ook daar met elkaar dan ruimte voor moeten creëren binnen die bestaande
afspraken. Nou, we hebben onder andere met Careyn gezeten over, we hebben hier al
eerder gesproken over 'het pluspakket voor Careyn', dus niet het basistakenpakket JGZ,
maar het pluspakket. Daarin zaten onderdelen waarvan we met die partijen met elkaar
concludeerden, peuterbegeleiding heel specifiek. Daar ging een bedrag van 1,5 ton op
jaarbasis naar toe. Daarvan hebben we met elkaar geconcludeerd: als we moeten kiezen,
want het gaat ook over die doelgroep nul tot vier, is op dit moment inzet door OKcoaches van groter belang dan wat die peuterbegeleiding nu doen, want we hebben
professionele voorscholen, waar ook HBO-coaches rondlopen die een belangrijk deel van
de activiteiten van die peuterbegeleiding kunnen oppakken. Dat is een voorbeeld.
Daarnaast hebben we met de voorscholen gezegd van, goh, dat OAB, een klein stuk van
wat die OK-coaches gaan doen, wordt nu gedaan door de hbo-coaches op die
voorscholen. Dus daar zit wat overlap in en daar hebben we een kleine korting
doorgevoerd op dat OAB. Dus zo zijn we gewoon met elkaar....
De voorzitter Even, wat is OAB?
De heer ?? Onderwijs Achterstanden Beleid, excuses. Zo zijn we dus met elkaar niet gaan
zeggen van: goh, er moet geld bij, maar met elkaar gaan kijken van: wat is de prioriteit
als je de vroege hulp voor deze doelgroep zo goed mogelijk wil organiseren? Dan is dit er
uit gekomen.
Mevrouw Nijhof Voorzitter?
De voorzitter Oké, dank u wel. Eerst mevrouw Nijhof.
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Mevrouw Nijhof Nou, het is me nog steeds niet duidelijk, eerlijk gezegd. Want bedoelt
daarmee, ik zeg maar iets, bedoelt u daarmee dat die drie FTE waar net over gesproken
wordt, uit de JGZ-gelden gehaald wordt, die wij...?
De heer ?? Onder andere, ja, maar ook voorschools beleid en Onderwijs Achterstanden
Beleid en inderdaad JGZ.
Mevrouw Nijhof We hebben natuurlijk volgens mij en nu herinner ik mij ook een
zinsnede uit de stukken, we hebben natuurlijk hier volgens mij aangegeven dat we
eigenlijk alleen de wettelijke taken wilden zien. Daar hebben we hier aan tafel uitgebreid
over gehad en ik zie ook hier weer in de stukken staan dat er eigenlijk een ander advies
door de ambtelijke organisatie gegeven wordt om dat toch anders te doen. Klopt dat?
De voorzitter Dat gaat de wethouder beantwoorden.
Mevrouw De Smoker Nee, niet aanvullend eigenlijk, maar ik zit alles op te zouten voor
mijn tweede termijn. Dus eigenlijk de vraag: krijgen we nog een tweede termijn in plaats
van dat het een vraag-en-antwoord is?
De voorzitter Dit is één grote termijn, mevrouw De Smoker, maar we gaan nu in deze
termijn eerst weer de wethouder horen.
Wethouder Van der Linden We hebben het in maart gehad over het basispakket en de
plustaken en daar hebben we van gezegd: de uitvoering gaat prima, maar wat we
eigenlijk beogen met elkaar is de discussie over: wat gebeurt er regionaal, wettelijke
taken, prikken zetten, enzovoorts, dat kun je regionaal laten, maar wat we eigenlijk
willen is veel meer lokaal verbijzonderen. Nou, dat is wat we hier doen. Dus niet meer
geld regionaal beleggen, maar zeggen: nee, wij willen hier die keus maken voor deze
doelgroep. Dus dan kunnen we het geld watje ook in een regionaal programma zou
kunnen stoppen, misschien, dat willen we juist lokaal besteden. Wij gaan het nog later
uitgebreid hebben over het hele nieuwe JGZ-pakket, maar dit zou ik als voorbeeld willen
zien van wat je eigenlijk, wat ik zou willen en wat volgens mij u ook in meerderheid zou
willen, watje lokaal kunt doen aan taken, dat ook doen en watje regionaal wilt
organiseren omdat het kostenvoordelen biedt enzovoorts, dat regionaal laten, die
wettelijke taken. Maar daar komen we nog over te spreken bij het JGZ-pakket.
Mevrouw Nijhof Voorzitter, dus het antwoord is eigenlijk gewoon: dat geld komt uit
allerlei potjes?
De voorzitter Ja, mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof En we spreken er nog wel nader over.
Wethouder Van der Linden Nou ja, ik hoor een aantal van u, waaronder u zelf,
regelmatig zeggen: we zouden toch ontschotten? Nou, dit is een voorbeeld van
ontschotten.
De voorzitter Dat is het voor nu dan even, mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Mag ik nog één opmerking maken? Dan verbaast het mij nog steeds en
daar kan iedereen zich waarschijnlijk nu vreselijk irriteren, dat er twee weken geleden
gezegd wordt over die andere startnotitie: daar is geen geld voor. Want dat zou dan ook
ontschot geld kunnen zijn uit de Wmo bijvoorbeeld. Dan denk ik, hoe kan dat dan?
Wethouder Van der Linden Kijk, ook die opgave - en we gaan niet die discussie, denk
ik, hoor, van drie weken terug overdoen - als je kijkt naar al die Jongeren op de rit, dat
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waren jongeren, die zitten bijna in een granieten bestand. Je krijgt ze niet aan de slag.
Dus je probeert de contacten zo te doen dat in totaal tientallen organisaties zich inzetten
daarvoor. Dat is inderdaad niet puur jeugd; dat is ook Wmo, dat is ook lokaal, dat is ook
Sociale Dienst en dat is allemaal gedaan binnen de afspraken die we daar met elkaar
over hebben. Punt. Dus ook dat is een ontschotte aanpak, alleen dan zonder nieuw
budget.
De voorzitter Voor nu dat punt. Eerst mevrouw De Smoker voor een anderhalve
termijn.
Mevrouw De Smoker Ja voorzitter, daar zal ik maar even niet op ingaan, want ik heb
dus ook vanavond mijn verbazing over... ja ik krijg daardoor... nou ja, ik wil het wel kwijt.
Ik krijg daardoor een beetje het gevoel dat ik drie vergaderingen in één vergadering bij
één agendapunt bij zit te wonen.
De voorzitter Welkom bij Sociaal, mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Nee, nee, maar het doet onrecht aan het onderwerp en ik begrijp,
als ik daar gewoon naar terug ga - D66 heeft de sociale agenda van harte ondersteund
omdat we het zien als een hulpmiddel. Maar zoals ik nu merk zoals de wethouder
reageert op mijn vragen van 'hoe komt het nou dat in juli, deze nota is van juli, iets
geschreven wordt en in januari al gestart is en klaarblijkelijk dus al keuzes gemaakt zijn
door u en uw organisatie zonder dat wij dat weten', dat gaat er bij mij echt niet in. Dan
kunt u heel makkelijk aangeven van: ik bespeur een meerderheid voor deze startnotitie.
Zoals het er nu naar uitziet, vind ik het niet mijn startnotitie, los van, zeg maar, het
inhoudelijk gevoel wat ik bij deze doelgroep heb. Ik heb ook geen reactie gehad op: wat
moet ik nou straks aan het eind van het jaar met een voortgangsbericht? Ja, u kunt
stellen van, die doelstelling, ja, die is zo algemeen, maar ik stel dat aan de orde omdat ik
gewoon echt over een jaar wil weten: waar komen we vandaan, wat hebben we gedaan
met elkaar? Daarvoor is een startnotitie, daarvoor is dit middel. Het is gewoon een
instrument en ik hoop dat u daarmee wat duidelijker wordt, want als ik echt kijk naar het
ontwerpbesluit, dan pak ik de eerste ook er maar bij: de inhoudelijke en de procesmatige
kaders vast te stellen - ik stel nog even helemaal niks vast.
De voorzitter Dat is duidelijk, dank u wel. Meneer Roggekamp.
De heer Roggekamp Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me er eigenlijk helemaal bij aan,
wat mevrouw De Smoker zegt. Waar ik wel overigens blij van geworden ben zojuist, is
dat er voor het eerst in hele lange tijd duidelijk gemaakt wordt waar de financiering van
iets vandaan komt, terwijl we dat echt elke notitie moeten vragen van: ja, er is nu in één
keer geld beschikbaar en waar komt het vandaan? Het was in één keer - blij om zoiets te
zien. Dus ik wil dat eigenlijk wel graag altijd zien, want dan kunnen we keuzes maken
van wat wij willen, als we dat weten.
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, bij interruptie. Ik begrijp dat meneer Roggekamp bijna op
de tafel staat te dansen hiervan, maar ik ben er nog helemaal niet zo blij van. Want ik
hoor een vaag verhaal dat het een beetje van daar komt en een beetje van zus en een
beetje van zo, maar dan zou ik graag een specificatie willen zien waar het nou vandaan
komt en wat er dan niet meer gebeurt.
De heer Roggekamp Dat is jammer dat u met die interruptie komt, want dat was mijn
eerste blijheid. Alleen, het is me nog steeds niet duidelijk en nog sterker: er staat dan in
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het document dat het voor dit jaar geregeld is en ik zie dat nieuwe functies starten per
januari. Nou, ik hoor nu dat er drie FTE's op zitten. Ja, ik maak me wei zorgen dan hoe
dat in januari door moet gaan. Of we krijgen zo meteen bij de begroting een ontiegelijke
verrassing, maar ja, dat zijn we wel gewend bij Sociaal. Dus het zou daar nog in kunnen
zitten. Dus ik ben blij dat er meer openheid is, maar eigenlijk zou ik hem wel wat
duidelijker willen hebben en wat consequenter bij alle documenten die we krijgen. Dank
u wel.
De voorzitter Mevrouw Catsburg.
Mevrouw Catsburg Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, bij mij gaat er ook een lichtje
branden, om even aan te sluiten bij de woorden van mevrouw Nijhof. De opsomming die
net gegeven werd van waar geld vandaan kwam voor drie FTE. Ik heb zojuist de brief
van H30 genoemd waarin ze een vorm van bezwaar aantekenen tegen de bezuinigingen.
Dat zijn natuurlijk precies die bezuinigingen: de hbo-coach die er af gaat en in dit geval
is het jammer dat, nou ja, een voordeel dat de budgetten ontschot zijn, maar jammer
dat de wethouders nog niet ontschot zijn. Want dit is natuurlijk de brief van H30; die
zouden we met wethouder Heijkoop moeten bespreken...
Mevrouw De Smoker De wethouders zijn nog niet ontschot; dat hoor ik u goed zeggen?
Mevrouw Catsburg Nou, wethouder Heijkoop, dit is onderwijsbudget waar nu de OKcoach van wordt betaald, tenminste, dat maak ik op uit de brief van H30, dus dan ga ik
er maar vanuit dat daar nog een soort schotje tussen beide wethouders zit. In ieder
geval op dit puntje. Ja, en eerlijk gezegd, ik was een beetje verontrust door die brief van
H30 en nu hoor ik dus dat de verontrusting over die bedragen hier eigenlijk terechtkomt,
dus dat er een soort van een link in zit. Ja, we hebben niet voor niets die brief nog een
keer geagendeerd, dus dat vind ik wel een beetje verontrustend.
De voorzitter Dank u wel.
Mevrouw Van Bekhoven Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Van Bekhoven.
Mevrouw Van Bekhoven Wat ik nog even ingewikkeld vind, is dat we dus twee pijlers
hebben. Eén van de pijlers gaat eigenlijk over vooral de lichtere opvoedvragen: goh, ik
heb een druk kind, wat moet ik daar precies mee, wat volgens mij dus bij de
consultatiebureaus hoort, wat mevrouw Nijhof daarstraks ook vertelde. De tweede pijler
is dat het professionele netwerk juist benoemd wordt, maar daar worden dus niet de
organisaties benoemd die ik eerder benoemd heb, want dat gaat weer over zwaardere
zorg en deze brief gaat weer niet over zwaardere zorg. Dus ik vind het een heel
ingewikkeld stuk steeds meer worden, ondanks deze verduidelijkingen. Daarnaast begrijp
ik dat het woordje 'we' vooral een groep ambtenaren gaat worden, maar dat daar
eigenlijk nog geen afdeling gevormd is. Begrijp ik het dan goed, of?
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Var» Verk Voorzitter, 'wij' is volgens mij de gemeente als organisatie, in zijn
totaliteit van ambtenaren tot en met gemeenteraad, dus ook mevrouw Van Bekhoven
behoort tot dat 'wij'. Dat is een fijn gevoel, mevrouw Van Bekhoven. Join the club, ja. Ik
heb ook wel goed zitten luisteren naar de wethouder en hij zegt van: we gaan geen
problematiek oplossen, maar we hebben een thematiek gezien en daar gaan we wat aan
doen. Dan vraag ik me dus af: als er dus geen problematiek is, is er dan überhaupt een
probleem en als er geen probleem is, wat moeten we dan oplossen? Maar dan hebben we
wel een thema en dat thema, maar dat thema, als je vermoedt dat daar iets is wat je zou
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kunnen doen als 'wij', dan is het eigenlijk wel zaak dat je eerst onderzoekt of dat
überhaupt aan de orde is. Nou lees ik dat hele stuk en dan zie ik, op bladzijde 4
bovenaan staat eigenlijk de onderzoeksvraag: 'we verkennen het veld'. Dat gaan we
doen, 'we verkennen het veld rondom doelgroep nul tot vier jaar'. Welke partijen zijn
actief, welk aanbod is er voor de doelgroep, maar ook: wat vinden ouders vrijwilligers,
professionals belangrijk? Wat zijn hun ervaringen en wat kan er nog beter?' Dat gaan we
doen. Maar dat had je al moeten doen voordat je met je de startnotitie kwam, want dan
had je namelijk geweten wat de thematiek was, of beter nog: de problematiek was. Dus
ik vind dat we werken met trial and error, geld overal vandaan schrapen op een
uitermate vage manier en misschien ten koste van een aantal zaken die in ieder geval
andere mensen ook belangrijk vinden. Eerlijk gezegd, als ik dan een oordeel moet geven,
vind ik dat geen goede manier van werken. We doen te veel in één stap en misschien
had je het wat dat betreft in een paar stappen moeten opdelen voordat we allerlei dingen
optuigen. En uiteraard en dan kom ik weer bij mevrouw De Smoker: we zijn vanaf 1
januari bezig en de raad mag er in oktober ook nog ja over zeggen, want ja, als we nee
zeggen, dat is geen optie.
De voorzitter Duidelijk, meneer Van Verk. Ook dat zal terugkomen bij de evaluatie. Wie
mag ik nog meer het woord geven, voordat ik dan als laatste de wethouder het woord
geef? Niemand? Meneer Van der Linden, afsluitend.
Wethouder Van der Linden Afsluitend. Nou, ik heb niet heel veel echt nieuwe vragen
gehoord. Ik heb wel een conclusie. We stoppen met die startnotities, want dit is niet de
manier en dan gaan we bij de evaluatie wel verder invullen hoe we het dan wel gaan
doen. Want wat de bedoeling is, nogmaals, is het gesprek voeren waarbij we bij u
ophalen. We zien thematiek; dat is niet altijd een probleem. We zien gewoon een hoop
mensen, die voeden kinderen op. Die kinderen, dat gaat soms vanzelf goed, soms gaat
het niet helemaal vanzelf goed. Dan zijn er hele lichte vormen van contact of overleg of
een beetje sport of een Mammacafé en daar kun je soms zien: hé, maar dit gaat
helemaal niet zo vanzelf goed. We moeten het verbinden aan iets anders. Dat is wat we
hebben geformuleerd. Voordat de eerste termijn afgelopen was vond ik dat we daar een
interessante uitwisseling over hadden, waarvan je denkt: ja, dat is eigenlijk de
bedoeling. Je haalt inzichten op die we misschien moeten verwerken tot een
aangescherpte aanpak, zodat je van thematiek naar problematiek gaat en nu vind ik dat
u zichzelf ook een beetje tekort doet door weer op de proceskant te zitten, enzovoorts,
terwijl ik denk: het gaat juist om die inhoud. Conclusie: dit is niet de methode. Want ik
weet zeker dat u ontzettend veel inhoud aan mij wil meegeven om niet te
problematiseren, maar te thematiseren; doe daar wat mee. Ik zie dat dit gewoon niet
werkt en daarmee is dat in ieder geval helder.
De heer Van Verk Voorzitter, dat vind ik toch wel een stoer standpunt van de
wethouder, maar wat dan?
De voorzitter Daar gaan we het dus in november over hebben met elkaar. Iemand nog
een nabrander? Drie, twee, één? Dank u wel. Dan sluiten we hierbij dit onderwerp af en
bepaalde gedeelten daarvan komen terug bij de evaluatie. Kan dit stuk als hamerstuk
naar de raad van 31 oktober? Kan niet als hamerstuk. Mevrouw De Smoker, als u het wilt
bespreken, op basis waarvan wilt u het dan bespreken?
Mevrouw De Smoker Voorzitter, kijk, als de wethouder aangeeft: het is niet de manier,
dan ga ik deze startnotitie niet vaststellen. Dan leg ik de uitdaging weer bij de wethouder
terug van: kom dan wel met de manier en giet nu dan ...
De voorzitter Sorry, ik ga u nu echt onderbreken, want we hebben net afgesproken dat
als we het gaan evalueren, dat we daarbij bespreken hoe het dan op een andere manier
vormgegeven gaat worden dan dit.
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Mevrouw De Smoker Maar, voorzitter, dan gaat het veel te lang duren.
De voorzitter Dit is niet dit moment. Deze startnotitie ligt voor; de vraag aan u is of u
wil hameren of niet.
Mevrouw De Smoker Ik ga hem echt niet hameren.
De voorzitter U gaat hem niet hameren; u wilt hem dus bespreken?
De heer Van Verk Voorzitter, ik voel er eigenlijk ook wel voor om hem te bespreken.
De voorzitter Prima; wat is dan de motivatie om hem te bespreken?
De heer Van Verk Nou, eigenlijk dezelfde als die mevrouw De Smoker zegt. We gaan
een startnotitie vaststellen die geen startnotitie kan zijn, want de wethouder zegt net:
dat doen we niet meer. Dus we moeten uit dat dilemma komen.
De voorzitter Is bespreken van deze notitie - dat is dan even mijn vraag - is het
bespreken van deze notitie dan de oplossing voor dat probleem, of hebben we het hier
over een inhoud?
Mevrouw De Smoker Voorzitter, dat is doorschuiven naar de evaluatie ook niet. Ik zou
dan echt een gedachtewisseling en dan moet het maar in de raad, als u hem met zijn
allen naar de raad wil sturen, volgens mij hoort het gewoon in de commissie, want we
kunnen ook nog zeggen, we houden hem nu aan en we gaan met elkaar van gedachten
wisselen hoe we het dan wel zien. De wethouder heeft aangegeven van, nou, ik stop
hiermee, we gaan het op een andere manier doen. Nou, dan wil ik wel met elkaar van
gedachten wisselen over op welke manier dan. Het lijkt me niet handig dat we dat in de
raad doen, onszelf kennende. Dus ik zou zeggen: hou dit stuk aan, of de wethouder komt
met een voorstel, of we formuleren zelf een voorstel waar we in ieder geval met elkaar
over discussiëren van 'en hoe zien we het dan?'
De voorzitter Ik geef de heer Van der Linden even het woord.
Wethouder Van der Linden Ik kan, gehoord de beraadslagingen, concluderen dat we in
ieder geval een gesprek gaan voeren met elkaar over de juiste manier om bij u
informatie op te halen die we kunnen gebruiken bij het formuleren van nieuw beleid. Dat
is wat wij willen; dat is wat we de vorige keer hebben afgesproken. We hebben een vorm
gekozen, die startnotities, die voor een belangrijk deel van u - ik formuleer het
voorzichtig - niet beantwoordt aan hoe u startnotities ziet. Want we vragen in de meeste
gevallen niet om nieuw geld en ook niet om nieuwe besluiten. We geven gewoon aan hoe
we met een thematiek gestart zijn. Als, maar, precies, daar gaan we - dat gesprek gaan
we in november voeren. Als ik dit zo hoor, u wil eigenlijk verder praten over de
methodiek, maar vindt de raadsvergadering daar geen goed forum voor en dat kan ik me
goed voorstellen, want dit is meer benen op tafelachtig, denk ik: hoe gaan we dit nou
eens doen, dan kan ik mij voorstellen dat ik gewoon het voorstel terugtrek en dan is er
niks om over te besluiten in de raad.
De voorzitter Nou, dat is makkelijk. Oké. Dan wordt voor november...
Mevrouw De Smoker U heeft het naar de raad gestuurd en het is dus nu in ons bezit.
Dus u kunt niets meer terugroepen.
De voorzitter Ja, dan kan de commissie het terugsturen.
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Mevrouw De Smoker Dus we kunnen het of terugsturen of aanhouden in de zin van,
laten we zeggen, voor de verdere invulling.
De voorzitter Kunnen we de minst ingewikkelde manier kiezen, dames en heren?
De heer Van Verk Dan stel ik voor om hem aan te houden.
Mevrouw Nijhof Ik stel ook voor om hem aan te houden, maar dan samen met die
startnotitie, die evaluatie van Jongeren op de rit, dat we dat op dat moment ook samen
bespreken. Want dat gaat over precies hetzelfde, zeg maar en dat is over een maand,
gaan we dat geloof ik bespreken? Ja.
De voorzitter De heer Van Verk.
De heer Van Verk Ik deel de opvatting van mevrouw Nijhof en mevrouw De Smoker:
aanhouden als voorbeeld om te kijken hoe we het kunnen verbeteren en waar het beter
en anders kan.
De voorzitter Dan houden we hem aan. Dan komt die de 24ste bij de agendasetting weer
tevoorschijn. Oké, duidelijk zo? Nee? Jammer, tijd voorbij. Dit was dan nieuw punt 5,
geloof ik of 6 of, ik weet het ook allemaal niet meer.
7. RONDVRAAG
De voorzitter We zijn in ieder geval op dit moment toe aan de rondvraag. Iemand? Nee?
Dank u wel.
8. SLUITING
De voorzitter Dan sluit ik de vergadering. Wel thuis.
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