TRANSCRIPT VAN DE COMMISIE SOCIALE LEEGOMGEVING VAN DE GEMEENTE DORDRECHT
d.d. 12 juni 2018

1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter: Goedenavond dames en heren. Het is 8 uur dus bij deze open ik de vergadering. Even te starten
met mededelingen. Zijn er nog mededelingen? Van deze of gene? Geen?
De heer Heiikoop: Ja goed, ik zou eigenlijk een mededeling willen doen in het kader van regiozaken, maar
morgen ben ik er niet. Dan spijbel ik een avondje. Afgelopen woensdag, de meeste van jullie weten het denk ik
wel, ben ik vader geworden opnieuw. Ben ik erg blij mee dus ik probeer deze periode ook zo nu en dan nog
wat thuis te zijn dus dat gaat zeker lukken. Maar ik wil u een bepaalde mededeling toch ook niet onthouden,
wil ik even met u delen. Afgelopen dinsdag hebben we in de regio gesproken over een aantal zaken waaronder
ook het interbestuurlijk programma. Zoals u weet staat er binnenkort een VNG congres op de agenda. Daar
zullen een aantal van u ook aanwezig zijn denk ik. Een belangrijk congres, omdat het kabinet daar, nou ja een
graag een bestuursakkoord wil sluiten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om ook haar ambities te
kunnen realiseren. Dat interbestuurlijk programma bestaat uit een aantal pijlers, ook het sociaal domein maar
ook waar het gaat over de verduurzaming van het één en ander, de woningbouw en nou ja op zich een mooi
programma. Alleen we hebben vorige week wel met elkaar gesproken aan de hand van een notitie van de
gevolgen van het IWP en ook op het sociaal domein en daar zien we dat we de komende jaren, ja wel op
enorme tekorten afstevenen vooral op het gebied van WMO maar ook werk en inkomen en dat zal er ook toe
leiden dat nou ja goed dat betekent politiek iets. Daar gaan we na de zomer nog met elkaar over spreken,
maar dat betekent ook dat wij vooralsnog niet in een positieve stand staan om ook echt daadwerkelijk in te
stemmen met dat bestuursakkoord en dat is tot dusverre redelijk gezamenlijk standpunt in de regio. We
hopen natuurlijk dat er de komende tijd nog iets gaat gebeuren in de verhoudingen tussen gemeente en
kabinet. We willen ook graag een positieve constructieve samenwerking met het kabinet. Dat is de afgelopen
jaren niet altijd goed gegaan, maar vooralsnog is dit wel het standpunt. En daarbij dus ook de opmerking dat
op het sociaal domein nou daar komen we echt in de forste tekorten terecht en het accres groeit dus de
middelen die we vanuit het Rijk krijgen die groeien, maar goed er is dan onvoldoende middelen om enerzijds
het sociaal domein op te lossen, die tekorten, en anderzijds ook een bijdrage te leveren of eigenlijk die
ambities mede uit te voeren die het kabinet gesteld heeft. Dit hebben we in de regio gewisseld vorige week en
ik dacht dat is ook goed om u daar even over bij te praten omdat over enkele weken, twee weken hebben we
dat VNG congres in Maastricht. Tot dusver.
De voorzitter: Dank u wel. Nog andere mededelingen? Dan de agenda. Er zijn twee voorstellen tot, nou kleine
wijzigingen op de agenda. De eerste is dat we zo meteen een inspreker hebben en dat hangt samen met
agendapunt 9 en het voorstel is om dat agendapunt naar voren te halen en te behandelen meteen na de
inspreker. Ik zie iedereen knikken, dat is akkoord. En om het voorstel met betrekking tot proces al dan niet
bespreken van het energiehuis om die mee te nemen bij de nieuwe behandelvoorstellen dus bij agendapunt 6.
Zie ik ook iedereen knikken, mooi. Dan stellen we hierbij de agenda vast.
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2.

Vaststellen adviescommissie d.d. 22 mei 2018
De voorzitter; Vragen aan het college of excuus, vaststellen besluitenlijst adviescommissie 22 mei. Zijn er
opmerkingen op die besluitenlijst? Aanvullingen. Nee? Dan stellen we die hierbij vast.

3.

Vragen aan het College
De voorzitter: Vragen aan het College, zijn er vragen?
Mevrouw Niihof: Voorzitter, er is een vraag vanuit Beter voor Dordt. Die is ook al van tevoren richting de
wethouders gestuurd. Ons heeft het signaal bereikt dat er regelmatig gezinnen met kinderen in een
crisissituatie zijn die opvang nodig hebben waar geen passende plek voor is. Hierdoor lijken ze op ongewenste
plekken terecht te komen dus tussen mensen met meervoudige problematiek of ver buiten de regio. Herkent
u dit signaal? Kunt u in kaart brengen over welke aantallen dit gaat en hoeveel plekken Dordrecht heeft voor
dit soort situaties? En bent u bereid hier iets aan te doen als dit signaal blijkt te kloppen?
De voorzitter: Wethouder Van der Linden.
De heer Van der Linden: Ja, dank. Ja bedankt voor de vraag, want het was al eerder wat rond gaan zingen. We
hebben een aantal opvangplekken voor, nou hè crisisopvang, zowel gaat om het Leger des Heils en soms ook
om andere locaties en er is wel, Leger des Heils geeft aan dat er wel behoorlijk wat druk op de voorziening
staat. En in een heel beperkt aantal gevallen, we hebben gehoord drie, was er wel opvang, alleen als er
kinderen bij zijn wil je ze liever niet bij sommige andere volwassen mensen hebben. Dus toen is er een
maatwerkoplossing gezocht dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld een hotelovernachting. Dus verder er is
best behoorlijk wat druk op de voorzieningen, maar ik zal morgen even een notitie laten rondsturen waarin
het iets meer wordt toegelicht. Dit waren de enige maatwerkoplossingen van de afgelopen tijd en de
voorzieningen verder functioneren goed.
De heer Brongers: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Brongers.
De heer Brongers: Dank u wel. Een vraag aan de wethouder. Is de wethouder bekend dat de werkdruk bij de
sociale wijkdienst tot een hoogtepunt is gestegen? Dat de wachtlijsten daar enorm zijn? Bijvoorbeeld ook
mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, die staan op plaats 100 op de wachtlijst. Een beetje een
onhoudbare situatie denk ik.
De voorzitter: Wethouder Van der Linden.
De heer Van der Linden: Dit is een andere vraag die ik ... Ik weet niet of ie die ook ... Is die nou hiervan of is dit
een andere vraag?
De heer Brongers: Nou het heeft ook met de wijkteams te maken dus ...
De heer Van der Linden: Ja, nou de voorgaande vragen niet in eerste instantie met de wijkteam te maken,
maar met crisisopvang waar ook weleens een wijkteam bij ingeschakeld wordt natuurlijk. Het klopt dat de
werkdruk in de wijkteams behoorlijk hoog is. Daar hebben wij het gesprek over met de wijkteams. U weet hoe
het zit met de jeugdhulp, er moet altijd jeugdhulp zijn en daar zorgen wij ook voor. Het is wel eens zo dat er
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wachtrijen zijn en soms ook wachtlijsten en daar zijn normen voor. Daar hebben we het eerder over gehad in
de commissie. Waar we signalen krijgen dat die wachtlijsten oplopen tot een grens, ja dan moeten we
natuurlijk op tijd van weten dat we kunnen ingrijpen. Het getal wat u noemt, dat ken ik niet maar dat zal ik
nog even laten nagaan. Ja?
De voorzitter: Nog andere vragen? Niet?
9.

Bespreking proces vrijwilligersondersteuning (Vrijwilligershuis) (2196521)
De voorzitter: Dan gaan we over tot de inspreker, mevrouw Bosma. Als ik die mag vragen om plaats te nemen.
Het agendapunt betreft bespreking van het proces vrijwilligersondersteuning. Dat betekent dat het inspreken
ook met betrekking tot zeg maar dat proces is. Mevrouw Bosma, welkom.
Mevrouw Bosma: Dank u wel.
De voorzitter: U heeft 5 minuten de tijd. Daarna mag iedereen verhelderende vragen stellen en op het
moment dat we dat afgesloten hebben, gaan we over tot behandeling van het agendapunt. En omdat ik dat
net even heb verzuimd, ook even voor mevrouw Bosma zelf, of we even een rondje kunnen maken dat
iedereen even zijn naam en partij kan noemen. Dan hebben we dat ook meteen voor de band. En als ik dan
aan de rechterkant kan beginnen.
Mevrouw Hezemans: Ja. Marianne Hezemans, Gewoon Dordt.
Mevrouw Stolk: Margret Stolk, VSP.
Mevrouw Van Eek: Marieke Van Eek, Beter voor Dordt.
Mevrouw Nijhof: Loudy Nijhof, Beter voor Dordt.
De heer Bosman: Matthijs Bosman, ChristenUnie/SGP.
De heer Boersma: Jan Willem Boersma, ChristenUnie/SGP.
Mevrouw Rutten-Alberts: Saskia Rutten-Alberts, PVV.

De heer Van der Net: John Van der Net, WD.
De heer Noels: Kevin Noels, D66.
De heer Burakcin: Necdet Burakcin, GroenLinks.
De heer De Lijster: Jonathan De Lijster, GroenLinks.
Mevrouw Van den Heuvel-Van der Ham: Arine Van den Heuvel, CDA.
De heer Ouwens: Matthieu Ouwens, CDA.
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De heer Brongers: Jan Brongers, SP.
De heer Van Verk: Cor Van Verk, PvdA.
De voorzitter: Maken we het rijtje af.
De heer Van der Linden: Rik Van der Linden, één van de wethouders vanavond.
De heer Heiikoop: Peter Heijkoop, de andere wethouder.
De voorzitter: En Karin Castelijn, ik mag voorzitten vanavond. Daniël nog? Dan zijn we compleet.
De heer Coenen: Ik twijfelde, maar dank je wel. Daniël Coenen, van de griffie.
De voorzitter: Dank je wel, allemaal. Het woord is aan mevrouw Bosma.
Mevrouw Bosma: Fokje Bosma, coördinator Vrijwilligershuis. Geachte voorzitter, beste raadsleden en
wethouders, om te beginnen wil ik wethouder Heijkoop feliciteren met het, ik begrijp, opnieuw vader worden.
Ik hoop dat alles goed gaat en wens hem veel sterkte in de combinatie van werk en thuisfront. We realiseren
ons dat de inhoud van het vrijwilligersbeleid vandaag niet op de agenda staat. Toch hebben we u enige
raadsleden enige inhoudelijke informatie toegestuurd. We hopen dat dat op enig moment in de komende tijd
in de discussies nog een rol kan spelen. Vandaag staat de procedurebehandeling op de agenda. Ik werk daar
naartoe, maar ik wil toch ook even de context schetsen. Ik spreek hier als coördinator van het Vrijwilligershuis
dus namens de collega's voor wie het spannende tijden zijn. Staat mijn baan op het spel? Zijn er binnenkort
weer 11 uitkeringsgerechtigden bij? Doen we het zo slecht dan? Ja dat leeft wel en ondertussen proberen we
ons werk voor de vrijwilligersorganisaties en voor de vrijwilligers ook te blijven voortzetten. Het zijn onzekere
tijden en eigenlijk is dat al sinds het begin van het Vrijwilligershuis als ik het goed begrijp. Ik ben er zelf
tweeënhalfjaar bij betrokken, maar in die tijd is er veel gaande en zeker ook in contact met de gemeente
waarbij niet erg productief was bijvoorbeeld de steeds wisselende accounthouders die we als aanspreekpunt
kregen vanuit de gemeente. Het hielp niet echt om een stevige organisatie neer te zetten, maar daar wil ik me
verder ook niet achter verschuilen. Waar ik erg blij om ben en waar we met elkaar erg blij om zijn, is dat we de
laatste tijd weer geluiden horen dat, nou uw raad, in ieder geval de mensen die ik, wij gesproken hebben, het
belang van vrijwilligerswerk niet ter discussie stellen. Dat vinden wij als ondersteuner van het vrijwilligersveld
erg belangrijk want dat is uiteindelijk waar we met z'n allen voor staan. Toen de mededeling van wethouder
Lambrechts kwam, was er niet alleen maar onrust in onze organisatie maar merkten we ook veel onrust bij de
vrijwilligersorganisaties. Eerst werd de kleine subsidies afgeschaft, nu ook de ondersteuning. Waar moet dat
naartoe? Terwijl de druk op vrijwilligers al zo enorm toeneemt. We zien die signalen erg, de druk op
organisaties neemt ook toe. Heeft het ook te maken dat dit beleid soms een beetje zigzag is omdat er niet een
goed beleid is, heeft het ook te maken dat de vrijwilligers niet erg op de bres springen. Ze zijn vaak
onzichtbaar. Er werd me vandaag ook nog gevraagd van 'Hoeveel vrijwilligers zijn er in Dordrecht?' Ik zou het
niet kunnen zeggen. Ik kan zeggen dat er een 15.000 bij ons in beeld zijn, maar ik denk dat dat een fractie is
van al die mensen die op een of de andere manier actief zijn. Ik denk dat velen van u zich ook vrijwilliger
voelen, weten en daar erkenning in willen. Vrijwilligers zijn vaak onzichtbaar aan de slag, doen gewoon wat zij
belangrijk vinden en zijn daarmee bezig en eigenlijk is dat ook de manier van werken van het Vrijwilligershuis.
Vrij onzichtbaar voor de buitenwereld, maar bekend in het werkveld. Om daar toch een beetje een beeld te
krijgen van 'Waar hebben we het over, al die vrijwilligers?' Nou de afgelopen weken werd bij ons weer de
omvang een beetje duidelijk in het kader van het privacybeleid, wat ook veel impact heeft op al die
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vrijwilligersorganisaties en op onszelf. Wij moesten een mail uitsturen naar alle mensen die nu actief op zoek
zijn naar vrijwilligerswerk via onze vacaturebank, 6700 mailtjes zijn er uitgegaan. 100 organisaties hebben bij
ons advies gevraagd over 'Hoe moeten wij onze administratie op orde brengen?' Wat heel positief is, is dat er
de afgelopen maanden vanuit dat vrijwilligersveld mensen naar voren zijn gestapt en die zeggen van 'Wij
willen eigenlijk meedenken over wat hebben we nou nodig als organisaties. Wat kunnen wij betekenen?' Van
daaruit is er een strategiegroep gegroeid. Vertegenwoordigers uit het veld, vrijwilligers met een visie. Zij
hebben mij gevraagd om een aantal dingen hier nadrukkelijk te stellen en dan kom ik aan het eind van mijn
verhaal ook. Zij hebben me gevraagd om hier onder de aandacht te brengen, want het is iets wat wij moeilijk
vinden om zelf te zeggen, maar vanuit de strategiegroep, vanuit het werkveld is geconstateerd: het
Vrijwilligershuis is voor ons een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Is een expertisecentrum waar de kennis
niet alleen van de medewerkers van het Vrijwilligershuis, maar van vele organisaties samenkomt. Het
Vrijwilligershuis functioneert als netwerkorganisatie, als intermediair tussen vrijwilligers en organisaties op
allerlei niveaus. Kwetsbare groepen die steeds beter begeleid kunnen worden naar vrijwilligersorganisaties,
maar ze hebben gevraagd om er ook bij te vertellen dat om in te kunnen spelen op al die veranderingen die er
in de samenleving zijn en dat is toch weer een stukje inhoud, maar om in te kunnen spelen op al die
veranderingen je ook een stevige basis nodig hebt en dat dat moet gebeuren samen met andere organisaties
en in die basis zien zij het Vrijwilligershuis en daaromheen een netwerk van allemaal organisaties met wie we
samen het werk uitvoeren. Het Vrijwilligershuis als unieke combinatie van praktische ondersteuning, expertise
en netwerk en broedplaats onder het motto 'Vrijwilligerswerk is er voor iedereen en meedoen maakt
gelukkig.' Graag nodigen wij u uit en dan heb ik het over wij als Vrijwilligershuis en organisaties die mij daarop
aangesproken hebben. Graag nodigen wij u als raad uit om samen met ons te gaan naar 'Wat heeft de stad
nodig?' Om samen op zoek te gaan naar 'Wat is een goed vrijwilligersbeleid?' en daarna 'Wat is de vraag dan
en hoe wordt dat georganiseerd?' Maar dat is de volgende vraag wat ons betreft. Ik wil u dan ook vragen geef
het Vrijwilligershuis de rust en ruimte om haar werk te kunnen blijven doen. Nog een tijdje in ieder geval en
die tijd dan ook te gebruiken om beleid te gaan ontwikkelen en dan samen te gaan kijken van 'Oké, welke
rollen kan welke organisaties spelen? Welke kennis gaat verloren als je Wrijwilligershuis zou opheffen?' Of wat
dan ook, maar laten we positief eindigen. Laten we daar werken om zo veel mogelijk ...
De voorzitter: Ik wou zeggen mevrouw Bosma, u ziet bijna aan de 10 minuten d u s...
Mevrouw Bosma: Ik was aan het eind van mijn verhaal. Dus meedoen maakt gelukkig en vrijwilligerswerk is er
echt voor iedereen. Laten we daaraan werken, met elkaar. Vooral met elkaar en niet tegen elkaar. Dat is ook
het signaal wat ik graag aan de wethouders wil afgeven. Dank voor uw aandacht en voor de mogelijkheid om
hier het verhaal te mogen doen.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Bosma. Zijn er vragen? Mijnheer Brongers.
Mevrouw Bosma: Oh ik moet op het knopje drukken denk ik he?
De heer Brongers: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen dat de doelstelling eigenlijk voor wat betreft het
koppelen van vraag en aanbod dat die doelstelling eigenlijk net niet gehaald wordt. Kunt u aangeven w at...
De voorzitter: Mijnheer Brongers, dat is een inhoudelijke vraag.
De heer Bronfiers: Ja.
De voorzitter: En het staat inhoudelijk vanavond niet op de agenda.
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De heer Brongers: Oh. Sorry.
De voorzitter: Excuus dan bedank ik mevrouw Bosma en dan gaan we over tot de behandeling van het
agendapunt. En dat staat op de agenda als nummer 9. Het proces met betrekking, of ja, het bespreken van het
proces vrijwilligersondersteuning. Hoe de commissie na de zomer het besluitvormingstraject over de
ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties eruit wil laten zien. Ja dan is de eerste vraag, wie heeft daar of wil
daarvoor een voorstel doen?
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik heb volgens mij de hele commissie een voorstel gestuurd. Ik weet niet of het is
aangekomen. Het voorstel houdt op hoofdlijnen in dat de behoefte die bij vrijwilligers leeft is opgehaald in het
afgelopen halfjaar. Ik zou dat graag terugzien in een notitie van de wethouder waarin staat welk beleid er
gevoerd wordt, welke behoefte er is en hoe we dit vorm kunnen geven waarop de verschillende organisaties
die dat zouden kunnen invullen dat kunnen presenteren in een hoorzitting aan de commissie. En een
hoorzitting is wezenlijk anders als een sprekersplein. Dan is het echt een vraag en antwoordspel tussen de
organisaties en de commissie om te kijken wat het beste zou kunnen gaan passen om vervolgens richting te
geven aan de wethouder hoe de vrijwilligersondersteuning er in de komende jaren gaat uitzien.
Mevrouw Niihof: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Niihof: Nou wij sluiten ons bij mijnheer Van Verk aan, in dit geval.
De voorzitter: Mevrouw Stolk, ja.
Mevrouw Stolk: Ja, dat geldt ook voor de VSP.
De voorzitter: Mijnheer Burakcin.
De heer Burakcin: Ja, ook voor GroenLinks.
De voorzitter: Zijn er nog partijen die daar niet bij aansluiten? Mijnheer Noels.
De heer Noels: Een kleine verbreding misschien. In het voorstel van de heer Van Verk daar staat vooral de
positie van de vrijwilliger an sich centraal, maar er is ook een ... Het Vrijwilligershuis zoals dat nu is, dat doet
ook de ondersteuning van allerlei organisaties en je ziet ook steeds meer dat vrijwilligerswerk ook voor
mensen een vorm van dagbesteding, een soort van structuur aan de dag geeft. Dus ik zou graag zien dat het
voorstel in die zin verbreed wordt. Dat de wethouder niet alleen kijkt naar vrijwilligers in de traditionele zin,
maar aan de bredere behoefte aan ondersteuning bij zowel de organisaties die drijven op vrijwilligers, de
mensen die vrijwilligerswerk willen doen en mensen die vrijwilligerswerk als een soort van, ja ook
dagbesteding en -structuur zien.
Mevrouw Stolk: Voorzitter.
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De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik begrijp wat de heer Noels bedoelt, maar ik denk dat we dan over een hele
andere doelgroep praten dan waar u het over heeft en ik zou dat heel graag uit elkaar trekken.
De voorzitter: Mevrouw Hezemans.
Mevrouw Hezemans: Ja voorzitter, ik had nog wel een vraag daarbij want ik dacht begrepen te hebben uit
eerdere stukken dat niet alleen gekeken werd in het proces, wel wat de signalen waren en wat er opgehaald
moest worden in de stad, maar dat er ook gekeken zou worden naar welke organisaties eventueel dit zouden
kunnen leveren en dat lijkt nou niet helemaal terug te horen als het gaat over een hoorzitting. Ik dacht meer
dat het een brede presentatie zou worden van mogelijke partijen.
De voorzitter: Er lopen nu even twee discussies door elkaar dus om even a f ... Het voorstel van de heer Noels
a f ... want volgens wilde mevrouw Nijhof daar nog op reageren en dan pakken we die zo meteen even terug.
Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, ik sluit me aan bij mevrouw Stolk, want volgens mij is de groep waarop mijnheer
Noels duidt, die hebben andere organisaties die hun ondersteunen dus dat gaat echt om een heel andere
doelgroep. Dat gaat ook niet specifiek over vrijwilligers.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja ik snap wat de angst of in ieder geval de gedachtegang van mevrouw Nijhof en mevrouw
Stolk, maar het is in vrijwilligersland best wel normaal dat er gesproken wordt over sterke en zwakke
vrijwilligers en dat je daar een balans tussen moet zien te bewaken. Dus ik heb het niet over mensen die niet
echt normaal in de WMO dagbestedingshoek of dat soort trajecten moeten zitten, maar je hebt mensen die
een heel vol en rijk leven hebben en die in de tussentijd in de avonduurtjes nog iets van vrijwilligerswerk
willen doen, maar je hebt ook mensen die wat structureler vrijwilligerswerk willen doen en die hebben net
een iets andere vorm van ondersteuning nodig. Iets steviger om dat te kunnen doen dan het type vrijwilligers
waar u op doelt.
Mevrouw Nijhof: Mijnheer Noels.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Volgens mij zei u net dat we juist mensen bedoelden die structuur aan hun leven wilden
geven en dat gaat echt over een andere doelgroep.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Toch nog even op aansluiting op wat er gezegd is. Ik denk dat we moeten oppassen dat we
het veld niet te breed maken, want dan krijgen we een oeverloze discussie. Laten we ons focussen op de
doelgroep die het Vrijwilligershuis nu voor ogen heeft en kijken wat daar nodig is en de andere ... Dat sluit
overigens niet uit dat er ook tussen zitten zoals u die benoemt, maar ik denk dat we vooral moet kijken naar

7

de doelgroep van het Vrijwilligershuis en daar de focus op moeten leggen, want anders raken we in een
oeverloze discussie ben ik bang.
De voorzitter: Als ik het goed begrijp zeg maar hoor ik de meeste mensen zeg maar om het te houden tot het
voorstel zoals de heer Van Verk het heeft neergelegd qua doelgroep. Oké, prima. Mevrouw Hezemans, zou u
nog heel kort uw vraag kunnen herhalen?
Mevrouw Hezemans: Jij weet het nog. Voorzitter, ik bedoelde volgens mij was het de bedoeling dat er gekeken
zou worden naast de signalen over en kaders wat er nodig was ook welke organisaties dat daar relatief voor in
aanmerking zouden kunnen komen die dat zouden moeten kunnen leveren.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Nou helemaal correct, mevrouw Hezemans. Dat was inderdaad de bedoeling. De
organisaties het woord te laten voeren over wat ze kunnen bieden, hoe ze dat kunnen bieden en daar in
gesprek met elkaar over gaan.
De voorzitter: Maar mijnheer Van Verk, mevrouw Hezemans.
Mevrouw Hezemans: Het woord hoorzitting vind ik wat typisch in dit verband, want dan zou ik het meer een
presentatie willen noemen en een hoorzitting lijkt een beetje eenrichtingsverkeer dat je een soort van ter
verantwoording wordt geroepen.
De heer Van Verk: Ja, botsen en neem zeggen ze dan. De hoorzitting voor deze raad betekent dat er hoor en
wederhoor kan plaatsvinden in een wat bredere discussie als alleen maar een sprekersplein. Maar of het nou
een presentatie is een hoorzitting, dat zal me allemaal worst wezen als het maar interactief is.
De voorzitter: Ik merk redelijk brede overeenstemming over het voorstel van de heer Van Verk. Mag ik
wethouder Heijkoop nog uitnodigen om daarop te reageren.
De heer Heiikoop: Ja, voorzitter dank u wel. Ja het staat u als raad vrij om dit kader mee te geven dus dat gaan
we ook zo doen. Ik vraag u wel enige ruimte om met een voorstel startnotitie te komen na de zomer om
daarbij de vraag echt centraal te zetten van 'Hoe kunnen we de vrijwilligersondersteuning goed inrichten?' En
er is inderdaad een bredere behoefte en dat gaat niet per se om wat het Vrijwilligershuis nu al doet, want als
we blijven doen wat we deden, ja dan houden we wat we hadden en we wilden het juist op een iets andere
manier gaan doen. Komende maand spreken we met de partijen. SSKW natuurlijk en met MEE. Maar ik wil ook
graag met verenigingen spreken en wellicht met partijen die zich ook met mantelzorg bezighouden, de sport.
Want ik zie wel degelijk... U vraagt mij en mijn collega's ook vaak om wat meer ontschot te denken en ik zie
wel degelijk kansrijke combinaties en gaat het inderdaad niet alleen om kwetsbare groep dagbesteding, maar
wel natuurlijk vanuit werk en inkomen participatieplekken zouden we daar wat slimme koppelingen kunnen
maken dus daar wil ik ook zeker met de sociale dienst over spreken. Gaan we de komende maand doen en dan
direct na de zomer krijgt u dan een notitie en dan kunt u ook naar aanleiding van die notitie ook bepalen van
welke partij u dan zou willen spreken, want misschien komen daar ook wel wat verrassende partijen uit voort.
Het is richting eind van het jaar wordt het al wat krap, want u gaat over uw eigen agendering maar als we
daarna een hoorzitting gaan houden dan komt er nieuw beleid en dan moeten we dat ook ordentelijk kunnen
vaststellen en invoeren dus ik ga wel graag in gesprek met de huidige partijen die actief zijn binnen het
Vrijwilligershuis over al dan niet continuering van enkele maanden zodat we dat op een goede manier kunnen
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invoeren en dat er geen ondersteuning tussen wal en schip belandt, want dat zou ontzettend zonde zijn. Dus
als u daarmee uit de voeten kunt, dan we gaan we dat zo doen en daarmee kom ik volgens mij ook tegemoet
aan dit ordevoorstel.
De voorzitter: Dat lijkt me een hele concrete vraag. Kan de commissie daarmee uit de voeten met de
toezegging die de wethouder heeft gedaan? Ja, oké. Dan is daarmee agendapunt 9 afgehandeld.
4.

Memo werkgroep informatiepositie
De voorzitter: Komen we terug bij punt 4. Memo die u allen heeft ontvangen over de zeg maar werkgroep
informatiepositie waarbij ik heb begrepen dat die in de wandelgangen ook wel Barbapapa heet. En ik overval u
er wellicht mee, maar wellicht kan één van de leden van die werkgroep een korte toelichting geven op die
notitie en dan kijk ik even naar de heer Van der Net of mevrouw Nijhof. Mijnheer Van der Net zie ik.
De heer Van der Net: Ja, blijkbaar moet ik het doen voorzitter. Ja kijk, het gaat erom om de versnipperde
informatie die over ons uit wordt gestort om die te structureren. Ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste
is. Er staan al een aantal zaken natuurlijk op de rij na de zomervakantie om ons te informeren en op die
manier proberen we zeg maar de essentie eigenlijk van de stukken uiteindelijk terug te brengen naar daar
waar het eigenlijk om gaat, naar waar wij hier uiteindelijk ook een oordeel over moeten gaan vellen. Nou dit is
dan een notitie om in ieder geval de commissie hierin mee te nemen om uiteindelijk tot dat doel te komen en
het is een voorstel en ja het is een iedereen en ik zie de heer Van Verk a l... Ik ken hem zo langzamerhand al
glimlachen naar me dus die zal er ongetwijfeld wat over op te merken hebben neem ik aan.
De voorzitter: Wie heeft er wat op te merken over deze notitie? Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: De bal wordt al bijna neergelegd. Nee, laat ik om te beginnen de complimenten voor de
notitie en ik denk dat het een goede zaak is om de zaak te structuren. Ik heb één kleine kanttekening, dat is de
kwartaalrapportage jeugd. Daar wordt in voorgesteld om dat 1 keer in het halfjaar te doen en dat komt in de
tijdsplanning gewoon erg ongelukkig uit, want het halfjaar sluit op 30 juni, dan gaan we met zomerreces, dan
is het september/oktober, eer datje daar over spreekt. Ja, dan is het jaar ook alweer bijna afgelopen dus ik
zou ervoor willen pleiten om niet twee keer per jaar, maar drie keer per jaar, één keer in de vier maanden dus
in april, dan kan je dat voor de zomer nog bespreken. Augustus, dan kan je dat in het najaar bespreken en dan
heb je de jaarrapportage in het begin van het jaar.
De heer Van der Net: Ik denk dat dat bij welke name ... Het mag geen kwartaalrapportage heten, maar verzin
er een naam voor.
De voorzitter: Ja, tertiaalrapportage.
De heer Van der Net: Ja, prima. Maar ik denk dat dit inderdaad als je de tijdspanne bekijkt een goed voorstel
is.
De voorzitter: Zijn er nog partijen die het daar niet mee eens zijn? Zijn er verder nog vragen, aanvullingen,
opmerkingen? Nee? Dan kunnen we die ook zo vaststellen en op basis daarvan verder aan de slag.

5.

Voorstel agendering WMO fractie D66
De voorzitter: Komen we bij agendapunt 5: Voorstel agendering WMO fractie D66. Mijnheer Noels.
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De heer Noels: Ja, nou jullie hebben allemaal het voorstel van de voorzitter ontvangen en jullie hebben ook
allemaal kunnen lezen dat ik dat in deze commissie zou toelichten dus dat bij deze even. Nee, we hebben de
afgelopen periode hebben we als raad en in de commissie natuurlijk ook gewoon vaak gesproken over de
positie van de raad. Een meer sturende rol aan de voorkant waarbij wij veel meer van de kaderstelling zouden
zijn. Nu moet er in 2019 moet een nieuw meerjarenbeleidsplan WMO moet worden vastgesteld. En mijn
fractiegenoten en ik hadden daarbij het idee van het lijkt ons een goed plan om dat nu eens volgens die
nieuwe methodiek van meer aan de voorkant kaderstellen dat proces in te gaan. Dus daar hebben we een
voorstelletje voor opgesteld, dat is ook rondgemaild en nu ook toegevoegd. En wij stellen eigenlijk voor om de
ambtelijke organisatie en de griffie en eigenlijk dus de wethouder te vragen om een besluitvormingstraject te
ontwerpen dat dus past bij dat kader van veel meer aan de voorkant die kaderstellende rol nemen en dan
omwille van de snelheid, reces komt er bijna aan is daarbij het voorstel om de commissie van die werkgroep
met mevrouw Nijhof, mijnheer Van der Net en mevrouw Castelijn dit traject ook te laten goedkeuren. Dus we
hopen dat dit op uw instemming kan rekenen.
De voorzitter: Wil iemand daarop reageren? Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja, het wordt een beetje eentonig misschien maar goed. Een paar dingen. De twee
mobiliteitsplannen is volgens mij een regionaal beleidsplan. We hebben hier de goede gewoonte dat we zaken
niet dubbel bespreken dus daar zit een beetje een knelpunt. Ik vind het uitstekend om het ook in de raad te
bespreken, maar de besluitvorming vindt plaats op het Drechtraadniveau. Het is een overgedragen
bevoegdheid. Dat is één punt van aandacht. Twee, we hebben in de Drechtraad twee weken geleden,
inmiddels vorige week hebben we bij de commissiebehandeling van de primaire begroting vastgesteld dat er
nu al tekorten kunnen worden gemeld op de WMO. Ik heb daar in die raad gezegd, of in die
commissievergadering heb ik gevraagd aan het bestuur om een aantal scenario's uit te werken waarlangs die
tekorten zouden kunnen worden beperkt, beheersbaar worden zodat we aan de voorkant mee kunnen praten
over de vraag van wat voor zorgzame regio/stad willen we nu eigenlijk zijn in de toekomst. Dus wat dat betreft
sluit het er naadloos op aan, maar we moeten wel uitkijken dat we dingen niet dubbel gaan zitten doen of
soms eigenlijk tegenstrijdig gaan worden. Dus ik zou eigenlijk willen vragen aan de wethouder hoe hij dit
dilemma zou kunnen oplossen.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Dat is een hele concrete vraag. Mevrouw Nijhof. Oh sorry, mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ik zou daar nog iets aan toe willen voegen en dat wil ik dan ook meegeven aan deze
werkgroep, want we hebben natuurlijk hè mijnheer Van Verk geeft het al aan hè dat we geen dubbelingen
krijgen, maar we hebben het over maatwerkvoorzieningen en we hebben het over algemene voorzieningen.
Als je nou kijkt naar de algemene voorzieningen die zijn lokaal belegd en de maatwerkvoorzieningen die zijn
regionaal belegd. Als jullie nou toch gaan kijken dan zou ik willen vragen om te kijken of we het niet om
kunnen draaien dat we de maatwerkvoorzieningen lokaal gaan beleggen en de algemene voorzieningen
regionaal. Maar dat is maar een idee die ik u mee wil geven.
De voorzitter: Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Voorzitter, ja het pleidooi van mevrouw Stolk onderbouwt eigenlijk voor een deel het
voorstel. Dat pleit voor eerst een evaluatie. We hebben al een paar keer vastgesteld dat met regionale stukken
dat op enig moment wij een stuk krijgen waar dan in veel gevallen nog niet eens de evaluatie van het vorige
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stuk heeft plaatsgevonden dus in die zin ben ik erg blij met het voorstel laten we eerst eens hier evaluatie
doen en of we dat hier doen of in de Drechtraad, dat ja weet je dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Maar het
voordeel is als we het hier doen, is dat we vanuit de evaluatie aan de wethouder alvast belangrijke zaken mee
kunnen geven dat hele traject wat ons straks dan regionaal opgepakt wordt. Hè dus dat zou een voordeel zijn
en het tweede is dat we dan misschien eens goed moeten kijken wat doen we nou lokaal, wat doen we
regionaal en is die verhouding dan nog zoals we hem willen hebben? Dus in die zin zou ik zeker de evaluatie in
ieder geval hier plaats laten vinden.
De voorzitter: Zijn er nog anderen die willen reageren? Mevrouw Van den Heuvel.
Mevrouw Van den Heuvel-Van der Ham: Ja in die zin ben ik het eens met de heer Boersma en ik wil juist
eigenlijk in het kader van het nieuwe werken zeg maar hè dat volgen van die tred van die regionale
rapportages even loslaten en even kijken 'Waar hebben wij nu hier behoefte aan?' Evalueren waar hebben wij
behoefte aan, waar gaan we naartoe met z'n allen en dan pas weer kijken op welk moment we inhaken op die
rapportages die we toch wel over ons uitgestort krijgen.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja en dan met die kleine toevoeging dat ik de opmerking van mijnheer Van Verk over de regio
wel snap, maar dat ik ook de werkgroep die bestaat uit mevrouw Nijhof, mijnheer Van der Net en mevrouw
Castelijn er wel in vertrouw dat ze dat aspect een plek weten te geven in dat proces.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, nou ja goed mijn raderen draaien zeg maar, want de WMO is natuurlijk niet
alleen maar de maatregelvoorzieningen hè dat is wellicht ook waar mevrouw Stolk op duidt. Het gaat om veel
meer. De WMO heeft negen taakvelden zeg maar die uitgevoerd worden en onder andere één van de
taakvelden is ook beschermd wonen.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof, als ik u even mag onderbreken.
Mevrouw Nijhof: Ja.
De voorzitter: Want op het gevaar af dat we een inhoudelijke discussie gaan voeren.
Mevrouw Nijhof: Ja. Nee.
De voorzitter: Volgens mij was de vraag u wilde iets toevoegen aan het procesvoorstel.
Mevrouw Nijhof: Ik wil toevoegen: gaan we het hier dan ook hebben over die andere taakvelden in die
werkgroep? Nemen we dat er bij hè zoals beschermd wonen en dat soort zaken?
De voorzitter: Mag ik het woord geven aan de wethouder of wilde mijnheer Noels nog iets toevoegen?
Mijnheer Noels.
De heer Noels: Volgens mij beoogt het voorstel en ook de toevoeging van mevrouw Van den Heuvel van het
CDA van wel.
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De voorzitter: Ja waarbij als ik dan even mag samenvatten het voorstel is om een proces te ontwerpen zeg
maar om te bespreken tot besluitvorming te komen waarbij een aantal aanvullingen zijn gedaan met
betrekking tot de regionale component daarin, een stukje evaluatie en de omvang of de breedte van wat we
tot de WMO rekenen dan. En mag ik hem zo samengevat de wethouder vragen om daar een antwoord op ...
Of mijnheer Van Verk wil daar nog wat op toevoegen.
De heer Van Verk: Toch nog wel één opmerking. Ik hoor dat de heer Noels dan zeggen en dan moet de
werkgroep moet daar dan een besluit over nemen, nee zo liggen de verhoudingen niet. De commissie is
degene die een besluit neemt.
De voorzitter: Het voorstel is dat de werkgroep een besluit neemt over het procesvoorstel, niet over de
inhoud.
De heer Van Verk: Ja, maar ook over het proces beslist de commissie. Het proces is gewoon altijd uitermate
belangrijk in dit soort zaken dus ik wil daar... Niet dat ik de commissieleden niet vertrouw, maar dat moet je
gewoon breed gedragen door de commissie laten doen.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, ik ondersteun de woorden van de heer Van Verk want het is een gevaar hè als je
een werkgroep op gaat richten dat je dan ook met een besluit naar de commissie komt en dat je achteraf
misschien al je werk ingestoken hebt en achteraf denkt van 'Hey, dit is niet helemaal goed gegaan.' En daar wil
ik wel voor waken dat dat niet zo gaat gebeuren.
De heer Ouwens: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Ouwens.
De heer Ouwens: Het lijkt erop dat het voorstel toch wel vraagt om een zeker mandaat aan de commissie te
geven. Ik proef wat koudwatervrees bij mijn collega's daarin. Ik zou toch willen oproepen of dat we voor
elkaar kunnen krijgen om de tijdigheid die we met elkaar ook beogen te onderzoeken of we mensen, of de
commissie daar ook mandaat in kunnen geven ten tijde van de nou snelheid en zorgvuldigheid te betrachten.
De heer Van Verk: Nou voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Zoals de heer Ouwens het stelt, lijkt het alsof er een soort van wantrouwen zou zijn en dat
is helemaal niet aan de orde. Het proces in dit soort voorstellen is gewoon uitermate belangrijk dat dat
zorgvuldig wordt verlopen, maar ook zorgvuldig wordt gedeeld en een draagvlak heeft onder de commissie en
daarom moet zo'n kleine commissie die maar uit drie leden bestaat, moet zelfs niet willen dat ze op die
manier maar die moeten gewoon die maken wel een voorstel maar die moeten dat wel laten accorderen door
de hele commissie. Dan zitje gewoon goed.
De voorzitter: En om hem even heel scherp te krijgen over welk voorstel want er zijn verschillende zaken
voorbij gekomen. Over welk voorstel heeft u het precies?
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De heer Van Verk: Ik heb het over het voorstel zoals de heer Noels dat verwoordde. Het proces waarlangs die
zaken gaan dus ook dat procesvoorstel moetje laten accorderen.
De voorzitter: Helder, er liggen hier op dit moment twee standpunten. Een aantal mensen die zeggen van 'Laat
dat omwille van de tijdigheid door de werkgroep goed ...' en de anderen zeggen 'Dat moet in de commissie' en
dat betekent dat het na het reces eerst ter besluitvorming in de commissie komt en dat lijkt me een ...
De heer Ouwens: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Ouwens.
De heer Ouwens: Ja, volgens mij hebben we, want we hebben hier wat voorgesproken met elkaar ook nog
gehad over de mogelijkheid om de zomerperiode te gebruiken om wel met de hele commissie hierover af te
stemmen middels mail of telefoon, maar dat vraagt dat je met elkaar in de zomerperiode, tijdens het
zomerreces, toch even bereid bent om over zo'n onderwerp te schakelen. Dat zou nog een tussenvariant
kunnen zijn, dan kun je ook nog zeggen op die manier kunnen we allemaal mandaat geven of kunnen we
allemaal toestemming geven, over instemmen met een bepaald voorstel.
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ik zit daar toch een beetje anders in. De woorden die de heer Ouwens net gebruikte over
koudwatervrees, dat heeft daar niks mee te maken. We zitten hier om politiek te bedrijven en ik vertrouw
mijn collega's volledig en ik wil ze ook best het mandaat geven, maar het is nog steeds de commissie die
beslist, punt.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Mag ik dan vanuit die werkgroep zeggen dat in ieder geval zoals nou ja ik zal het even
persoonlijk maken zoals ik het zie is dat wij voorwerk verrichten en dat we vervolgens dat aan de commissie
presenteren net zoals we met het stukje wat mijnheer Van der Net net toelichtte en dat daar een akkoord op
komt. Anders zie ik het niet, want het kan natuurlijk nooit zo zijn dat wij als werkgroep los van de andere
fracties besluiten nemen, dat kan niet.
De voorzitter: Wil daar nog iemand op reageren? Mijnheer Noels.
De heer Noels: Dus dan zou een samenvatting zijn dat iedereen zich er wel in kan vinden dat deze werkgroep
namens de commissie aan de slag gaat met voorbereidingen, het voorwerk doet. Vervolgens inderdaad dan in
overleg met de wethouder tot zo'n procesvoorstel komt. Dat we dat snel daarna kunnen agenderen voor een
commissie en dan ben ik wel geïnteresseerd straks in het antwoord van de wethouder of dat dat gevolgen
heeft voor het proces wat we voor ogen hebben. Blijft dan ruimte over om die kaderstellende rol van die raad
te verwerken?
De voorzitter: Dan ga ik nu toch het woord geven aan wethouder Heijkoop.
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De heer Heiikoop: Ja dank u wel, voorzitter. Ja de kaderstellende rol. Ik hoor u eigenlijk zeggen, de raad hoor ik
zeggen 'Breng ons in positie'. Ja van harte en niet alleen op het gebied van WMO maar ook op andere
domeinen. In dit mini-procesdebatje komen eigenlijk ook al dilemma's naar voren. Mevrouw Nijhof geeft ook
terecht aan dat we hebben behalve de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en de lokale
verantwoordelijkheid ook nog iets wat we op Zuid-Holland Zuid niveau organiseren. Al die verschillende
gremia hebben weer eigen besluitvormingstrajecten. Er wordt nu gewerkt aan een WMO-beleidsplan.
Misschien ook een beleidsplan sociaal domein, ook omdat uw raad en ook in de regio al aangegeven is van
'Probeer wat meer te ontschotten.' Ja ik kan me echt wel voorstellen dat u een soort ontwerp, proces wilt
ontwerpen en dat u dan ook rechtdoet aan nou ja het gegeven dat we met z'n allen niet al te veel bestuurlijke
drukte willen dus dat je dan in dat procesontwerp ook adresseert van wat je in de regio bespreekt, wat je hier
in Dordrecht wil bespreken en wat je misschien ook wil meegeven aan een AB voor de regio Zuid-Holland Zuid.
Volgens mij moet daar wel in te voorzien zijn. Maar de grootste uitdaging en dat is het nu natuurlijk op
bestuurlijk niveau is om wat we in de regio doen, die maatwerkvoorzieningen om dat goed te laten aansluiten
op de algemene voorzieningen lokaal en om dat overigens om te draaien, daarmee zetje de hele
gemeenschappelijke regeling op z'n kop. Dat gaat hem niet worden. We hebben ook niet voor niets gekozen
om het op deze manier te doen. Maar u kunt het wel degelijk ook inbrengen in een debat over een nieuw
WMO-beleidsplan. Ja, het vorige beleidsplan liep van 2015 tot 2018 dus dit jaar loopt het er uit dus we
moeten ook wel enigszins vaart maken. Ik heb er al een keer over gesproken met collega's uit de regio en u
mag ervan uitgaan dat u in positie wordt gebracht juist ook omdat we met forse vraagstukken waar het gaat
over ondersteuning maar ook waar het gaat over de financiën en daar wil ik d at... Ja ik zou eigenlijk een soort
van sociaal akkoord aan de voorkant met elkaar sluiten van 'Joh wat vinden we belangrijk voor de komende
jaren waar het gaat over werk, inkomen, WMO en dergelijke?' zodat alle voorstellen in de komende jaren ook
in dat kader passen en dat we niet van tekort naar het ene probleem en naar het andere probleem gaan, want
dat zouden we denk ik met z'n allen niet moeten willen. Ja dit even tot zover, voorzitter. Ik denk dat ik de
complexiteit geen recht doe door nu even te zeggen van 'Dat doen we zo.' Ik wens de werkgroep heel veel
sterkte om tot een mooi procesontwerp te komen en ja ik nodig hen dan daarbij ook van harte uit om zich in
verbinding te stellen met ambtelijke ondersteuning, zeer kundig op dit vlak. Niet alleen in Dordrecht, maar ook
in de regio.
De voorzitter: Daarmee voldoende beantwoord? Kan iedereen daarmee instemmen? Oké.
6.

Nieuwe behandelvoorstellen
De voorzitter: Gaan we over naar agendapunt 6: de nieuwe behandelvoorstellen. De eerste die hebben we net
toegevoegd. Dat betreft het energiehuis. Daar is inmiddels een voorstel voor heb ik begrepen of dat zit in de
mail. En eigenlijk is de vraag op welke manier dat behandeld wordt en kort samengevat zijn er twee smaken.
Dat is of morgen nog in één of gecombineerde commissies behandelen of behandelen in de raadsvergadering.
Mevrouw Van den Heuvel.
Mevrouw Van den Heuvel-Van der Ham: Volgens het CDA zou deze informatie of dit raadsvoorstel helemaal
niet dienen te worden in het sociaal domein, omdat het gaat over een investering in vastgoed van de
gemeente Dordrecht en zou dit plaatsvinden in Bestuur en Middelen.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
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De heer Van Verk: Het energiehuis behoort tot het domein cultuur en cultuur hoort in deze commissie thuis en
w ij...
De voorzitter: Voordat we een discussie voeren over in welke commissie, hoor ik net een aantal mensen
zeggen: rechtstreeks naar de raad, en dan is die discussie niet meer van belang. Dus wellicht dat we eerst die
eerste vraag beantwoorden voordat we beantwoorden in welke commissie eventueel.
De heer Van Verk: Nou die wil ik dan ook wel gelijk meenemen. Wat mij betreft behandelen we dat
morgenavond en proberen we het inderdaad af te doen als een hamerstuk, want anders krijgen we misschien
toch wel een wat ingewikkelde discussie in de raad.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Als ik daar even op aan mag sluiten. Ik zou het wel graag willen bespreken in de raad en dan
zou ik graag de onderzoeksrapporten die erbij horen bij dit raadsvoorstel erbij te betrekken. Ik zou die graag
willen zien en dat van tevoren en niet 5 minuten voor aanvang voor een vergadering zodat we dat goed
kunnen bestuderen.
De voorzitter: Mevrouw Stolk, kunt u aangeven welke stukken precies? Welke rapporten?
Mevrouw Stolk: Nou er staat in dat raadsvoorstel dat er diverse onderzoeken geweest zijn en ik zou graag die
onderzoeken willen.
De voorzitter: Mijnheer De Lijster.
De heer De Lijster: Ja wij van GroenLinks sluiten aan bij mevrouw Stolk.
De voorzitter: Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Voorzitter, dank u wel. Ja kijk als we hier onderzoeken bij gaan betrekken, vind ik juist een
argument om hem wel inhoudelijk in de commissie te bespreken dus het is wat mij betreft: of we bespreken
hem in de commissie en dan doen we het ook goed met alle inhoudelijke rapporten of we gaan ervanuit dat
hier snelheid op zit dat hier gewoon een verhaal... Kijk dat verhaal over die klimaatinstallatie hebben we in het
verleden hier natuurlijk ook al eens op tafel gehad dus dat klinkt me niet onbekend in de oren en als een
onafhankelijke instantie zegt van 'Joh voor de brandvoorschriften moet je dit en dat doen', hoef ik daar in
principe geen rapportage van te zien. Maar als we inhoudelijk hier als commissie dit willen bespreken, zou
mijn voorkeur hebben om dat gewoon in de commissie te doen.
Mevrouw Niihof: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Niihof: Voorzitter, volgens mij hebben wij afgesproken dat we stukken überhaupt die we bespreken
behoorlijk een stukje van tevoren krijgen zodat we ze goed kunnen lezen. Dus ik heb zelf er bezwaar tegen
morgenavond. Ik vind dat veel te kort dag. En wij zouden het heel graag gewoon in de raad bespreken
volgende week.
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De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Voorzitter en dan sluit ik toch nog even erbij aan met de kanttekening van onze kant dat wij
graag die rapporten willen zien. Zeker in de vorm van kaderstellende rol en controlerende rol. Het gaat over
gemeenschapsgeld wat we moeten investeren dus ik zou dat graag erbij willen betrekken.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja voorzitter, ik ben een beetje opzoek naar wat voor onderzoeken dan mevrouw Stolk en
mevrouw Nijhof dan graag zouden willen hebben, want zelf heb ik ook die rapporten zitten lezen en dan zit ik
te kijken en dan denk ik van 'Ja, wilt u dan zeg maar zelf gaan beoordelen of u de reparatie van de
klimaatinstallatie noodzakelijk acht?' Want als dat het geval is dan vraag ik me af waarom u die onderzoeken
wil hebben en als u een andere vraag wil beantwoorden, namelijk die veel meer gaat over de toekomst van
het energiehuis in relatie to t... Dat is een andere discussie.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Niihof: Even reageren op mijnheer Noels. Het is niet zo dat wij die stukken willen hebben. Waar ik
op reageer is eigenlijk ook wat mevrouw Stolk zegt, dat zij die onderzoeken wil zien en dat er daar achteraan
komt dat het wellicht morgenavond besproken gaat worden, daar heb ik in ieder geval of hebben wij bezwaar
tegen. Dat is veel te kort dag om die stukken in ieder geval als ze bijgevoegd worden te lezen. Wij hoeven die
onderzoeken wat dat betreft niet te zien, want er is al geruime tijd duidelijk dat er technische aanpassingen
zouden moeten gebeuren aan het energiehuis. Dus wat ons betreft is dat niet noodzakelijk, maar zouden we
het wel gewoon volgende week in de raad kunnen bespreken.
De voorzitter: Ik heb nog een aantal partijen niet gehoord. Er zijn een aantal verschillende meningen dus
wellicht dat we even een rondje kunnen maken langs alle partijen waar de voorkeur naar uitgaat om het ofwel
morgen te agenderen voor de commissie ofwel rechtstreeks naar de raad. Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Ja er wordt gezegd morgen in de commissie, maar dat is natuurlijk, zeker als we het
inhoudelijk bespreken is dat natuurlijk een beetje flauwekul inderdaad. Er is ook nog een optie en mij is nog
steeds niet duidelijk waarom dit zo ineens op stel en sprong moet, maar als wij dit inhoudelijk willen
bespreken, zouden we ook nog kunnen zeggen de eerste commissie na de zomervakantie is misschien niet
ideaal maar gezien...
De heer Van der Net: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: De reden daarvoor is dat die reparatie in de vakantieperiode moet gaan plaatsvinden,
want anders dan gaat het dadelijk in het seizoen erdoorheen en dat gaat problemen opleveren. Dus dat is de
tijdsdruk op dit moment.
De voorzitter: Mag ik ... Mijnheer de Lijster.
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De heer De Lijster: Ja, ik wou toch nog even kort bij mevrouw Stolk aansluiten over die onderzoeken. Die
onderzoeken kunnen ook een weergave geven zeg maar van hiervoor dus wat er eigenlijk nu al is gebeurd zeg
maar in het verleden. Wij stellen dus voor ook om in het de raad te bespreken. Dank u wel.
De voorzitter: Als ik dan linksom het rijtje af mag maken, want mijnheer De Lijster heeft er al een voorzet voor
gegeven. U zegt 'In de raad'. Mevrouw Van der Heuvel.
Mevrouw Van der Heuvel-Van der Ham: Dan gaan wij ook voor de raad.
De voorzitter: Mijnheer Brongers.
De heer Brongers: Ik denk dat het in de raad besproken moet worden.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik heb het al aangegeven, wat mij betreft bespreken we het wel morgenavond om te
voorkomen dat we in de raad een hele technische discussie krijgen met allerlei vragen die ...
De voorzitter: Mevrouw Hezemans.
Mevrouw Hezemans: Ik zou voorstellen inderdaad in de raad, omdat ik denk dat het morgenavond gewoon
veel te kort dag is.
De voorzitter: Mevrouw Stolk hoef ik niet te herhalen denk ik. Mevrouw en dan kan ik het nog net weer niet te
zien, Van Eek?
Mevrouw Van Eek:
De voorzitter: Mijnheer Bolsman of mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Ja kijk mijn voorkeur zou hebben in de commissie maar goed als we het in de raad gaan
bespreken, vind ik het allemaal prima, maar dan gaan we toch hopelijk niet een hele inhoudelijke bespreking
met elkaar houden over al die onderliggende rapporten doen dus dan houden we het kort en beperkt.
De voorzitter: Helder. Mevrouw Rutten.
Mevrouw Rutten-Alberts: In de raad bespreken.
De voorzitter: Mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Ja nou de keuze is in de raad, maar ik vraag me nog steeds af wat dan de politieke vraag
wordt met betrekking tot dit stuk. Want ik zie dit stuk en ja ik denk van 'Dit is iets waar we toch niet onderuit
komen?' en daar kan je heel lang over praten en heel kort...
De voorzitter: Maar zullen we die inhoudelijke discussie dan ook bewaren voor...
De heer Van der Net: Ja maar goed ik wilde dat er nog wel even toevoegen, want ja ik vind wel dat als een stuk
naar de raad gaat, dat daar toch wel een duidelijke politieke vraag aan vast moet zitten.
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De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ik sluit me wat dat betreft aan bij mijnheer Van der Net.
De heer Van Verk: Voorzitter. Wij hebben hier...
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Wij hebben hier de gewoonte ontwikkeld dat raadsvoorstellen per definitie
bespreekpunten kunnen zijn met de vraag van 'Kunnen wij instemmen met het voorstel, ja of nee?' Dat is een
politieke vraag.
De voorzitter: Daarmee concludeer ik dat die rechtstreeks geagendeerd wordt voor de raad met de vraag of u
in kunt stemmen met dit voorstel. Mooi. Daarmee het energiehuis. Dan vervolgens afwijzen van het verzoek
van de Stichting SIPOR voor opname plan van scholen 2019-2021. Is de vraag of u deze als hamerstuk wil
agenderen voor de raad of wil bediscussiëren met een politieke vraag. Iemand?
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ook dit voorstel zouden wij wel willen bespreken waarbij de politieke vraag is of we kunnen
instaan met de richting die het college hier kiest namelijk afwijzen, maar ik zou het daarbij op prijs stellen als
de betreffende schoolbestuur ook kan inspreken en haar visie kan laten doen schijnen over dit verhaal.
De voorzitter: Mijnheer Burakcin.
De heer Burakcin: Nou ik sluit me zeker aan bij de heer Van Verk. Nou lezen we natuurlijk dat de school onder
andere ge'...' is vanwege die stichtingsnorm hè van 260 leerlingen. Goed dan zeggen wij 'Oké', maar het punt
is ook zeg maar dat e r ...
De voorzitter: Mijnheer Burakcin, als ik het goed begrijp dan steunt u het voorstel van de heer Van Verk en zijn
politieke vraag.
De heer Burakcin: Precies, maar dan stellen we ook een politieke vraag, maar kan ik die nog stellen dan?
De voorzitter: Ja.
De heer Burakcin: Kijk, vinden wij het dan acceptabel dat er 180 kinderen op de wachtlijst staan waarvan
kennelijk de behoefte is aan zo'n onderwijs? En is het college bereid om hier een passende oplossing voor te
vinden die voldoet aan de wensen van de betrokken partij?
De voorzitter: Daarmee is deze geagendeerd voor de raad. De volgende ... Of voor de commissie. Mijnheer Van
Verk.
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De heer Van Verk: Volgens mij zit er wel enige tijdsdruk op dit verhaal dus ik zou de wethouder willen vragen
of er een vitale beslisdatum is, ja of nee en hoe we dat dan inplannen.
De voorzitter: Wethouder Heijkoop.
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, SIPOR heeft vorig jaar ook een aanvraag ingediend. Die hebben wij ook
afgewezen. Daartegen loopt nog een bezwaarprocedure bij het ministerie. Die loopt dus ook nog. Nu hebben
we deze afgewezen, ook op nou ja gewoon formele gronden dus ja het is eigenlijk een soort van continu
proces. We hebben de basisschoolbesturen, bestuurders in primair onderwijs ook al aangesproken van 'Joh ga
nou met SIPOR om de tafel om te kijken of je hen voor een nou ja toch enigszins kan accommoderen, omdat
een groot aantal kinderen op de wachtlijst staan.' Tegelijkertijd staan wij nog steeds op het standpunt dat om
in ieder geval niet in nieuwbouw te willen voorzien. Maar de tijdsdruk, de concrete vraag van ja dat is een
relatief begrip in deze.
De voorzitter: Daarmee geagendeerd voor de commissie. De raadsinformatiebrief over de motie 'elke
Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen'.
Mevrouw Van Eek: Voorzitter, ik wilde graag daarvoor nog even duidelijk een vraag over stellen als dat kan. Als
eerste dank voor de aanvulling op de raadsbrief, daar was ook om gevraagd. Maar wat nog niet helemaal
duidelijk is voor ons is dat voor de doelgroep met een arbeidsbeperking zijn garantiebanen en
beschutwerkplekken in het leven geroepen en valt invullen van deze te behalen plekken ook onder de aanpak
die beschreven is?
De voorzitter: Wethouder Van der Linden. Heijkoop, excuus.
De heer Heijkoop: Ja, ik wil iets over mijn opgeschoven haargrens maar over een paar jaar ben ik ook zover. Ja
voorzitter, waar het gaat over 'elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen' daar onderscheiden
we verschillende groepen in. Mensen die we direct naar arbeidsmarkt willen begeleiden, die dichtbij die
arbeidsmarkt staan, mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt waar je met allerlei instrumenten
kan inzetten, loonkosten, subsidie, jobcoach en dergelijke. Mensen met een nog grotere afstand tot de
arbeidsmarkt hebben we participatieplekken. En natuurlijk ook de sociale werkvoorziening. De wet is een paar
jaar geleden veranderd, maar beschut werk wordt nog steeds afgegeven. Heel beperkt door het UWV en
daarin gaan wij dan ook voorzien dus daar gaat het ook over. Dus we hebben ook een aantal met name wat
jongere mensen ook al geplaatst, maar dat proberen we wel zo veel mogelijk in de lokale context te doen en
niet automatisch naar Drechtwerk te geleiden dus ja daar gaat het hier ook over.
De voorzitter: Dan is het voorstel om deze raadsinformatiebrief ter kennisname door te sturen naar de raad.
Volgende raadsinformatiebrief over uitvoeringsplan en begroting Dordrecht Regenboogstad. Voorstel ter
kennisname te agenderen. Akkoord zie ik. Oh excuus, mijnheer Burakcin.
De heer Burakcin: Ja voorzitter, dank u wel. Recentelijk hebben we het met elkaar gehad over dat wij twee
keer per jaar een terugkoppeling gaan krijgen van de wethouder over de stand van zaken over dit onderwerp.
Ja, inhoudelijk hebben wij toch nog wel wat vragen over dit thema dus mijn voorstel is om dit
raadsinformatiebrief te agenderen bij de komende vergadering tijdens de halfjaarlijkse terugkoppeling van de
wethouder en ja dan is de politieke vraag hierbij van ja 'Voldoet die inspanningen die momenteel geleverd zijn
door het college aan de beoogde verwachtingen?'
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De voorzitter: Is er iemand die dat voorstel steunt? Mevrouw Hezemans.
Mevrouw Hezemans: Ja, dat steunen wij.
De voorzitter: Daarmee wordt deze geagendeerd. Komen we bij 6d: Beantwoording art. 40 vragen over
inpassing OMC. De beantwoording is reeds meegenomen bij de behandeling van dit onderwerp in de
commissie. U wordt voorgesteld deze beantwoording voor kennisgeving aan te nemen. Is dat oké? Ik zie
niemand reageren dus dan ga ik er maar vanuit dat het akkoord is. Art. 40 vragen of excuus, het dubbele
handelen is ... Oh nee wacht even, dat zijn de vragen van de SP. Vragen zijn doorgeleid naar het college voor
beantwoording. Hetzelfde geldt voor punt f: Vragen met betrekking tot de Voedselbank, zijn ook reeds
doorgeleid. Hetzelfde geldt voor vragen van fractie GroenLinks over beschermd wonen. Komen we bij h: Brief
aan de raad over het creëren van een blijvende herinnering verzetsman Aart Alblas in de binnenstad. U wordt
voorgesteld de brief door te geleiden naar het college voor beantwoording. Ook akkoord. De jaarrekeningen,
de bestuursverslag van het Johan de Witt-Gymnasium. U wordt ook voorgesteld om die voor kennisgeving aan
te nemen. Ook akkoord. Jaarverslag van de Stichting Werkbank Drechtsteden, ook daar wordt voorgesteld om
die voor kennisgeving aan te nemen. Ik zie ook akkoord. Dan zijn we daarmee aan het eind van de
behandelvoorstellen gekomen. En dan is even de vraag, voordat we overgaan naar de volgende agendapunten
of er behoefte is om op dit moment even pauze te houden. Dan stel ik voor dat we ... Wat is gebruikelijk, 10
minuten? 10 minuten.
7.

Vaststellen Jaarstukken 2017 (2180247)

8.

Vaststellen Kaderbrief 2019 (2157084)
De voorzitter: Als iedereen er weer is dan zou ik de vergadering voort willen zetten met agendapunten 7 en 8.
Dank je wel of dank u wel, mijnheer Van der Net. Het voorstel is om agendapunten 7 en 8 gezamenlijk te
behandelen. Is dat voor iedereen akkoord? Prima. Dan zijn we bij de Jaarstukken 2017 en het vaststellen van
de Kaderbrief 2019. Wie mag ik daarop het woord geven? Niet allemaal tegelijk. Betekent dat dat er geen
behoefte is om deze agendapunten verder te behandelen?
Mevrouw Niihof: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Niihof: Nou voorzitter. We hebben eerst een opmerking over het accountantsadvies of in ieder geval
de handtekening van de accountant die vandaag is binnengekomen zeg maar en wij vragen ons eigenlijk af,
maar daar kan misschien de wethouder op antwoorden, we hebben de jaarstukken gelezen. Twee jaar
geleden hebben we meegemaakt dat de accountant, nou ja laten we zeggen de jaarrekening niet goed wilde
keuren waardoor er vervolgens de situatie ontstond dat er uiteindelijk de jaarstukken toen het uiteindelijk wel
getekend is, gewijzigd moesten worden. Nou ja ik zou graag in ieder geval van één van de portefeuillehouders
horen of dat wellicht nu ook het geval is. Ik heb ze zelf, de accountantsbrief heb ik in ieder geval nog niet door
kunnen nemen. Dat is een opmerking en een vraag aan de wethouder. Nou zoals de jaarstukken voorliggen
valt ons ja eigenlijk weinig op. We hebben een opmerking over het stukje jeugd. Er wordt hier gesteld dat er te
weinig respondenten zijn voor het cliëntervaringsonderzoek. In onze herinnering wordt er steeds weer gezegd
de afgelopen jaren dat er hele hoge cijfers behaald worden op de onderdelen jeugd als het gaat om de
cliëntervaring en de cliënttevredenheid. Hoe verhoudt zich dit tot de vaststelling in deze jaarstukken? Dat is
een opmerking. Verder willen wij hier al neerleggen als wij kijken naar de jaarstukken om wellicht op 19 juli
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een motie in te dienen met daarin de strekking van het volgende: of wij niet in de algehele cyclus van
begrotingen ook de GR-begrotingen in ieder geval in een kopje mee kunnen nemen, ook in de jaarstukken zeg
maar zodat wij precies weten wat wij als stad met betrekking tot de jeugdgelden en de WMO-gelden hebben
en wat wij uitgegeven hebben en waardoor er daardoor ook meer duidelijkheid komt over de pijnpunten en
de tekorten waar die dan precies liggen. Met betrekking tot de Kaderbrief; er wordt gesproken over de te
korte jeugd met betrekking tot het beoogde meerjarenperspectief, maar niet over het eventuele risico met
betrekking tot de WMO, hoe kan dit? Nou daar kan het portefeuillehouder wellicht enige duiding op geven.
Het energiehuis wordt geëvalueerd. Nou ja goed we hebben vanmiddag net de stukken gekregen dus die
opmerking die hoef ik nu niet meer te maken, want dat was hier in ieder geval nog niet in de Kaderbrief
verwerkt. Tot zover.
De voorzitter: Mijnheer De Lijster.
De heer De Lijster: Ja, dank u. Ja als wij als GroenLinks kijken naar de jaarstukken met name het kopje 'Jeugd
en Onderwijs' bij het kopje 'Wat zeggen de cijfers?' Nou zoals mevrouw Nijhof al aangaf eigenlijk wat ons
verbaast is dat er eigenlijk geen legitieme cijfers zijn. In 2015 geen cijfers, in 2016 geen cijfers, 2017. Waar zijn
we eigenlijk mee bezig? Kort gezegd. We moeten de komende tijd belangrijke beslissingen maken over dit
onderwerp, maar hoe kunnen we deze beslissing nou wel overwogen nemen als die cijfers er niet zijn? In ieder
geval niet legitiem zijn. Dus eigenlijk ergens een oordeel over gaan vellen, een beleid gaan vormen voor
iemand terwijl we eigenlijk niet weten hoe het huidige beleid aanslaat. Een beetje gek lijkt mij. Ik ben wel blij
om te zien dat de '...'organisatie bezig is om met nieuwe manieren methodieken bezig is om te kijken van
'Oké, hoe kunnen we er nou wel voor zorgen dat die legitieme cijfers er wel komen?', maar ik wil toch nog wel
even benadrukken dat het ja zeker in deze tijd wanneer we belangrijke beslissingen nemen ja dat het wel erg
nodig is om die cijfers toch te krijgen. Daarbij valt ons ook op dat niet alleen dat de cijfers ontbreken van de
gezinnen en jeugd zeg maar die die hulp ontvangen, maar wat ons ook opvalt is dat eigenlijk dat de cijfer van
de professionals ook heel erg laag is qua tevredenheid over de samenwerking en verbindingen. Kortom als we
dus niet weten hoe de jeugdigen en gezinnen ja hoe zie hierover denken en hoe ze tevreden zijn over wat wij
als beleid hebben. Ten tweede dat we zien dat de professionals niet tevreden zijn, in ieder geval onvoldoende.
Ja dat denk ik toch wel dat we nog een hele zware dobber hebben en nog een hele lange weg te gaan hebben
met elkaar om tot een beleid te komen en ook om overwogen keuzes te kunnen maken. Ten tweede om nog
door te gaan naar het kopje 'Werk en Inkomen'. Nou in Dordrecht hebben wij diverse kwetsbare wijken zoals
bijvoorbeeld Krispijn, Crabbehof, Wielwijk waar veel mensen wonen die op sociaal economisch gebied minder
presteren, veel armoede heerst en waar meer mensen bijstandsafhankelijk zijn waardoor maatschappelijk
uitval op de loer ligt. Door het aantrekken van vermogende bewoners buiten de stad zal de kloof tussen arm
en rijk, ontwikkelde en minder ontwikkelde wijken nog zichtbaarder worden. Om dit te voorkomen is van
groot belang dat de overheid of gemeente zich hard maakt voor deze wijken en gezinnen. Wij zijn van mening
dat op dit moment met de goede agenda zich te veel focust op de nieuwe bewoners van Dordrecht die het al
breed hebben en te weinig aandacht heeft voor de huidige bewoners die wonen in kwetsbare wijken in sociaal
economisch gebied sterk achterlopen op de rest van de andere wijken en gezinnen. We hebben in Dordrecht
initiatieven lopen om onder andere de gezinnen maar ook voornamelijk de jongeren in deze wijken te
ondersteunen, want wij zijn ook van mening dat de jongeren in die wijken ook het tij kunnen keren.
Bijvoorbeeld Jongeren op de Rit, terug te vinden ook in de jaarstukken. We hebben gesproken zelf ook met de
werkshop, die één van de vertrouwenspersonen is in Jongeren op de Rit en die geeft eigenlijk aan: in het
algemeen loopt het best wel goed, alleen waar het faliekant mis is gegaan is de nazorg en die wordt
voornamelijk nu gedragen door vrijwilligers wat eigenlijk niet door die vrijwilligers gedragen kan worden. Dus
mijn vraag is eigenlijk als we zulke initiatieven hebben, zulk beleid hebben, doen we het nou helemaal goed of
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doen we het maar voor de helft? Nou om de komende jaren de toekomst van met name de jongeren die
opgroeien in kwetsbare wijken op sociaaleconomisch gebied in balans te brengen en te houden,
veerkrachtiger te maken en naar een hoger welvaartsniveau te brengen, is krachtig beleid hard nodig en wij
zullen hiermee met een motie komen. Dank u wel.
De voorzitter: Wie volgt? Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja voorzitter, wat de jaarstukken betreft: die hebben we in februari al uitgebreid
behandeld, daar ga ik niet meer op in. Behalve met de constatering dat ik zie dat de begroting eigenlijk op 5
ton tekort sluit, de exploitatiebegroting. Wat ik op zich een hele knappe prestatie vind van het college. 5 ton
op 4,5 miljoen begroting is het minimaal tekort. Voor wat betreft het kadernota, een paar opmerkingen. Bij
de ontwikkelingen wordt gesignaleerd dat het sociaal domein naar het gemeentefonds wordt overgeheveld.
Dat betekent dus per saldo dat er dadelijk ontschotte budgetten zijn binnen het gemeentefonds voor het
sociaal domein. Op zich een goede zaak en we zien dat die ontschotting op zich op het werkniveau plaatsvindt.
Men doet daar in ieder geval pogingen toe. De vraag aan de wethouder is: in hoeverre men die ontschottingen
ook daadwerkelijk door laten werken naar omhoog? En hoe hoog men dan wil gaan? Oftewel, vindt men dat
we ook op het niveau van de SOJ en de SDD moeten ontschotten is alles misschien wel op bestuurlijk niveau
de zaak moeten ontschotten? En hoe wil men dat dan gestalte geven? Een tweede opmerking is betreffende
de onzekerheden, ook over de jeugd. We weten nu al dat in de komende '...' sprake is van wederom
oplopende tekorten bij het onderdeel jeugd waaruit blijkt dat het mathematische groten zoals de SOJ dat doet
eigenlijk niet werkt en wij blijven dan ook pleiten voor een realistische begroting gebaseerd op demografische
ontwikkelingen, gebaseerd op politiek bestuurlijke ontwikkelingen waarmee je kan uitrekenen hoeveel geld je
de komende jaren kwijt bent. De SDD is daar meestal goed toe in staat om dat door te berekenen. Dat moet
toch bij jeugd ook kunnen. Een tweede opmerking is de opmerking over De Paraplu zoals die in de Kaderbrief
staat. Daar wordt van gezegd dat het college wacht op het voorstel van De Paraplu terwijl juist deze commissie
in de laatste vergadering bij grote meerderheid heeft gezegd van 'College, pak de regie op dat dossier en zorg
ervoor dat daar meters worden gemaakt.' Het ontbreekt in ieder geval in de Kaderbrief wat dat betreft aan
aanpak. En een derde, het energiehuis, de evaluatie van dit project is veel te laat. Die zou in de loop van het
tweede kwartaal aan de raad worden toegezonden. Wij zitten inmiddels aan het eind van het tweede kwartaal
en we hebben daar nog niets van gezien en dat vind ik dan toch wel weer een gemiste kans. Zeker gezien de
discussie die we over een week gaan voeren in de raad over flinke kosten die we moeten maken voor het
energiehuis. Tot zover, voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Hezemans.
Mevrouw Hezemans: Ja voorzitter, inderdaad de Kadernota bij onzekerheden zag ik staan dat voor
sportverenigingen en stichtingen komt er een subsidieregeling waarbij 20% van de investering in de bouw en
grootonderhoud van sportaccommodaties en aanschaf van sportmiddelen subsidiabel is. Daarnaast is een
aanvullende subsidie ook verduurzaming mogelijk. Ik heb verder zitten zoeken, ik kan helemaal niks over die
subsidieregeling vinden. Is daar al iets meer over bekend of zo ja, wanneer komt dat dan? Is eigenlijk de vraag.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja voorzitter, dank u wel. Onze bijdrage aan de discussie over de Jaarstukken 2017 en de
Kaderbrief 2019 die wordt beperkt, omdat over de Jaarstukken al een slotdebat gevoerd is in samenstelling
van de vorige gemeenteraad en de Kaderbrief eigenlijk alleen een financieel kader bevat op basis van een al
eerder vastgestelde begroting. Wel staan er nu in de Kaderbrief een aantal grote financiële onzekerheden die
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ook echt wel financiële consequenties kunnen hebben. Daarbij ondersteun ik onder andere de woorden van
mevrouw Nijhof rondom het tekort op de WMO. Een reflectie daarop die achten wij op dit moment alleen niet
heel erg productief, omdat het college nu bezig is met een coalitieakkoord waarin heel veel ambities met
allerlei richtinggevende uitspraken zijn opgenomen. Maar het is voor mij nu totaal onmogelijk om die te
wegen, omdat er geen financieel kader bij zit. Dus wat de coalitiepartijen nu echt belangrijk zullen vinden, dat
gaan wij eigenlijk pas zien als we die begroting 2019 krijgen. Dus hebben we bedacht, hoe kunnen we het
college nu helpen om wat meer focus te krijgen in het aanpakken van die ambities? En dat heeft geleid tot een
drietal moties. En de eerste motie in dat kader die zien we een haakje in het coalitieakkoord dat het niet
acceptabel is dat kinderen opgroeien in armoede. Dat ondersteunen wij uiteraard en wij zullen met een motie
komen waarin we een concrete streefwaarde opnemen. Hoeveel kinderen wil dit college deze periode uit de
armoede halen? Een tweede motie die we zullen inbrengen, die gaat om het kopje 'Iedereen doet mee' die
beschrijft heel mooi dat er werk wordt gemaakt van scholing en een goede matching van
bijstandsgerechtigden aan werkgevers. Dat ondersteunen en bekrachtigen we natuurlijk, maar wij constateren
ook dat er een hele grote groep Dordtenaren is die duurzaam die aansluiting op de arbeidsmarkt kwijt is dus
waartoe we het college willen oproepen in een motie is hoeveel van hen wilt u er in deze aankomende
periode nu echt aan het werk helpen? Dan tot slot heeft mijn collega mijnheer De Lijster al een aantal
opmerkingen gemaakt over kansengelijkheid. We zien in het collegeprogramma dat er een visie genoemd
wordt, dat die samen met scholen ontwikkeld zou gaan worden. Nou wij willen daar iets meer actie op en we
zullen in die zin dus ook komen met een motie tot het opstellen van een aanvalsplan kansengelijkheid en wat
wij dan zullen doen, we zullen het college in die moties oproepen om deze normen die wij dus u zullen
aanbieden om die vanaf 2019 op te nemen in de begroting en dus ook te komen met voorstellen om die
financieel te dekken en zo hopen we u natuurlijk alle vrijheid te geven om zelf creatief om te gaan met het
bereiken daarvan. Want wij pretenderen natuurlijk niet dat wij meer kennis hebben dan u als wethouder met
een heel ambtelijk apparaat.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, dank u wel. Ik ondersteun de woorden van de heer Noels en de heer Van Verk
heeft dat ook al aangegeven dat we eigenlijk weinig nu kunnen zeggen over, niet de Kadernota maar volgens
mij de Kaderbrief is een beleidsarm stuk. De Jaarstukken hebben we inderdaad al besproken nog met de oude
raad dus daar ga ik ook verder niet op in. Ik heb tijdens de bespreking van het coalitieakkoord aangegeven dat
er vrijwel niets over het ouderenbeleid in staat. Volgens mij heb ik afgelopen zaterdag bij Studio De Witt
gezegd: Er staat één keer het woord 'ouderen' in, er staat één keer het woord 'oud' in en er staat één keer het
woord 'ouderenbeleid' in. Nou heb ik ook even overleg gehad met de griffie hierover van ja moet je nou
volgende week met 25 moties komen, want dan kan ik er wel een partij opnoemen. Dat gaan we niet doen.
We zullen er wel met een paar komen, want ik ga er niet vanuit dat dit college met een heel arm
ouderenbeleid gaat komen en dan kijk ik even de wethouder aan. Zeker als we het hebben over mantelzorgers
en mantelzorgondersteuning, daar maak ik me niet zo heel veel zorgen over. Wat wij volgend jaar wel
meegenomen willen hebben in de begroting van 2019, nou daar zullen wij met een motie voor komen, is de
crisisopvang voor ouderen. We weten allemaal dat de opvang voor ouderen op dit moment heel erg slecht is
en dan met name heb ik het er over dat mensen die eigenlijk te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht om
naar huis te gaan, daar hebben wij geen opvang voor. Die mensen worden nu overgebracht en mijnheer Van
Verk z it ... Nou ik kan u vertellen uit ervaring dat er heel veel mensen naar Rotterdam, Zevenkamp en noem
allemaal maar op waar ze naartoe gaan en juist deze mensen om die uit hun vertrouwde omgeving te halen,
vinden wij een hele slechte zaak. En dan kan je zeggen 'Ja zorg is zorg.' Nee, want als je kijkt naar mensen die
licht dementerenden zijn, dat heeft een hele impact op mensen. Ik wil daar verder nu niet teveel op ingaan.
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Ook maken wij ons zorgen over het korte, wat mevrouw Nijhof ook al aangaf, wat betreft de WMO. Volgende
week komen wij waarschijnlijk ook met een motie over voorzieningen in de wijk. Ouderen blijven langer thuis,
hoe gaan we dat de komende jaren vormgeven? En wat gaan wij doen aan de levensloopbestendige
woningen, waar komen ze? Hoe wil dit college dat aan gaan vliegen en wat is de visie daarop? Dus we
wachten de begroting 2019 even af maar vooralsnog ga ik er vanuit dat het college nog wel met dingen gaat
komen. Tot zover, voorzitter.
De voorzitter: Is er nog iemand die deze eerste termijn wat wil zeggen? Of toe wil voegen. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, ja ik wil eigenlijk nog een aanvullende vraag stellen aan de portefeuillehouders
want we weten inmiddels dat de meicirculaire bijzonder negatief uitvalt zeg maar voor de komende jaren
vanaf 2020 volgens mij, maar ik zou u daar wat duiding op kunnen geven van hoe u daar als college nu
tegenaan kijkt als het gaat om het kader van 2019?
De voorzitter: Tot zover. Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Voorzitter, nog even twee korte opmerkingen naar aanleiding van de jaarrekening. 1. Er
wordt genoemd de respijtconsulent hè waar we dit jaar, afgelopen jaar mee begonnen zijn. Heel mooi project,
ook met name denk ik voor ouderenzorg. Wij zijn benieuwd naar de resultaten hiervan en wanneer de
evaluatie beschikbaar is, want dat is natuurlijk wel een mooi middel omdat we ook bij het ouderenbeleid en
mogelijk een nieuw WMO-beleid mee kunnen nemen. Het tweede ook in dit verband is dat we erg blij zijn met
de inzet van de woningcoach vooralsnog bij de woningcorporaties. Dat is een mooie manier om te beginnen
en op basis van ervaring daarmee zou het wel goed zijn om naar verloop van tijd eens te kijken van nou blijft
het beperkt tot woningstichtingen hè want dan heb je het natuurlijk over een deel van de woningmarkt of is
het ook mogelijk richting particuliere huurders c.q. woningeigenaren om die woningcoach daar dan niet vanuit
de woningstichtingen maar vanuit een andere stichting dat zien we dan wel weer om te kijken of die daar ook
vorm kan krijgen. Dat is mede naar aanleiding van de motie die daar ooit over geweest is in het verleden. Tot
zover.
De voorzitter: Nog anderen voor deze termijn? Dan zijn er een aantal vragen gesteld. Wie van de wethouders
mag ik het woord geven? Wethouder Van der Linden.
De heer Van der Linden: Ja dank. Even kijken hoor, er zijn een heleboel verschillende soorten opmerkingen
gemaakt en vragen gesteld. Even ten aanzien van jeugd zijn er een paar dingen gezegd over de cijfers. Nou het
klopt hè, er zijn verschillende metingen. De metingen waar we het in de commissie sociaal wat betreft jeugd
vaak over hebben, dat zijn de metingen van de jeugdteams. Dat zijn er niet zo veel en dat zijn redelijk goede
cijfers, constateren we dan. De metingen waar het hier over gaat die worden verzameld door het SOJ en zoals
het toegelicht is in het nootje onder de tabel: het zijn te weinig resultaten om een verantwoord cijfer te
kunnen geven. Dat is erg onbevredigend, want je wil natuurlijk eigenlijk een ontwikkeling zien. Je wilt dat de
zorg dichtbij genoeg is, dat de wachtlijsten beheersbaar zijn enzovoorts en daarnaast wil je ook een inzicht
kunnen krijgen over hoe wordt die hulp ervaren. Er is voor wat betreft de SOJ-metingen dus onvoldoende
geluk. Daar wordt ook aan gewerkt om er op een nieuwe manier gegevens over te verzamelen.
Mevrouw Niihof: Voorzitter, mag ik daar nu op reageren? Want anders dan nou ja goed dan gaat het verder
zeg maar met volgende vragen.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
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Mevrouw Niihof: Ik meen mij toch te herinneren dat wij meerdere keren gesproken hebben ook vanuit de
cijfers vanuit de kwartaalrapportage dat er wel juist cliënttevredenheidsonderzoeken gedaan zijn. Waar wij
zeer verbaasd waren omdat wij natuurlijk als raad ook hele andere geluiden horen over hoe hoog die cijfers
wel niet waren met betrekking tot de cliënttevredenheid van cliënten vanuit de jeugdhulp dus ik nou ja goed
ik zie het verschil niet.
De heer Van der Linden: Nou nogmaals, het zijn dus twee bronnen. Je hebt het SOJ-onderzoek wat dus te
weinig gegevens oplevert om in dit tabelletje iets te kunnen zeggen over hoe gaat het nou eigenlijk en je hebt
de cijfers vanuit het traject vanuit de jeugdteams waarin inderdaad een redelijk hoog cijfer uitkomt,
gemiddeld een 7,5 of een 8 en dat is eigenlijk best een hoog cijfer. Er zijn dus twee verschillende soorten
onderzoek. Morgen hebben we natuurlijk weer een avondje, misschien kunnen we dan nog iets meer duiding
geven op de cijfers waarbij ik wel wil opmerkingen dat we meten best een en ander, maar een compleet beeld
dat ben ik met u allen eens, een compleet beeld hebben we nog niet. Dat is gewoon heel... Even over de
tekorten die worden voorzien, een aantal van u zegt daar iets over en dan stelt de heer Van Verk de vraag
'Hoe ver wil je gaan met ontschotten?' en dat is een beetje abstract hoe laag of hoe hoog wil je gaan. Kijk,
waar wij denk ik niks aan kunnen veranderen is dat wij financiën krijgen vanuit verschillende wetten. Wij
zullen de komende jaren nog een Jeugdwet hebben van waaruit wij budget krijgen hè, we zullen WMOparticipatie enzovoort. Dus dat is altijd wel herkenbaar. We denken wel dat we veel verder dan nu kunnen
gaan in het ontschot benaderen van de cliënt, omdat we heel vaak zien en dat is best in de meerderheid van
de gevallen, hey iemand heeft vanuit de Jeugdwet aanspraak op bepaalde zorg of WMO noem maar op en dat
is voldoende. Maar heel vaak en zeker waar het zwaardere trajecten betreft, moet je de context meenemen,
want het gaat ook om wonen, het gaat ook om werk, het gaat ook om opleiding, het gaat ook om
verschillende vormen van ondersteuning. Nou waar daar belemmeringen inzitten, moeten we die ontschotten
en dan kun je wat mij betreft niet hoog genoeg gaan. Soms zit je natuurlijk wel wat tegen een grens aan wat je
vanuit Jeugdwet bijvoorbeeld wel of niet kan doen hè, we hebben het weleens gehad over
cliëntenondersteuning wat dan eigenlijk net weer lastig is en wat dat in ons geval in ieder geval vaak geen
HBO-geschoolde mensen zijn. Nou daar moet je mee leren werken, maar daar wil ik wel verder ingaan dan dat
we tot nu toe hebben kunnen doen. Even kijken, dan dat waren de vragen over jeugd. Ja, ik beschouw het
even als technische vraag van mevrouw Nijhof wat de consequentie is van hè die we twee jaar terug hadden
over de goedkeuring accountantsverklaring. Ik heb hem ook nog niet goed kunnen bekijken. Ik heb hem
gisteravond laat kregen, we gaan hem even als technische vraag uit zetten. Volgens mij was dit alles over
jeugd. Ja.
De heer Van Verk: Nou voorzitter, ik heb een vraag gesteld ...
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Misschien meer in stellende wijs, m aar'...' Juist.
De heer Van der Linden: Nou we hebben in december een commissievergadering gehad waarin we
voorafgaand aan het AB u alvast hebben meegenomen in het meerjarenprogramma. Morgen gaan we daar
weer over praten of in het meerjarenbeleidsplan. En u heeft allemaal onderschreven wat ik ook heb
onderschreven in die AB-vergadering daarna dat het 'fijn' is dat we nu voor het eerst een soort inzicht
ontwikkelen op je moet ergens naartoe, je wilt toe naar begrotingsevenwicht eigenlijk en we constateren al
een paar jaar: dat lukt niet. Dat heeft een aantal oorzaken en laten we in één zin formuleren: we krijgen elk
jaar minder geld en we helpen elk jaar iets meer mensen. Eigenlijk helpen we nu met een budget wat grofweg
lijkt op dat van twee jaar geleden meer mensen dan toen en dat komt omdat wij ieder jaar een beetje
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bijpassen. Ergens is dat wel goed want we helpen echt mensen goedkoper per cliënt, verschilt een beetje per
werksoort, maar goedkoper dan een paar jaar geleden maar het gaat ten koste van heel veel werkdruk zowel
bij de sociale wijkteams als bij de aanbieders als wanneer het hele veld. En wat frustrerend is, is dat je eigenlijk
merkt dat bijna geen enkele gemeente uit kan met het geld dat van het Rijk komt. Een aantal gemeenten
kunnen daar heel goed mee uit. Het vervelende daarvan is weer dat daar waarschijnlijk te weinig innovatie zit,
want ja als je genoeg geld krijgt dan word je ook een beetje lui soms en heel veel gemeentes komen niet uit.
Het enige voordeel wat wij dan hebben, is dat wij halverwege een lopend jaar al ongeveer kunnen voorspellen
'Wij gaan zoveel tekort komen.' We komen ook al bij andere regio's, andere gemeentes en daar is het een
black box, daar blijkt eind van het jaar tientallen miljoenen tekort, ja dat is een hele nare verrassing, soms
meerdere jaren lang. Vraag van de heer Van Verk was 'En wat gaan we daaraan doen?' Die vraag hebben we
ook besproken in december, is ook op het AB langs geweest. Wat je ziet, is dat het heel moeilijk is om of
eigenlijk onmogelijk een rechte lijn trekken tussen twee jaartallen en zeggen 'Nou dan moet er elk jaar dit
gebeuren.' Dat heeft in ons geval, omdat wij een aantal honderden jeugdigen minder in zware Jeugdzorg
zullen moeten zien te organiseren dan nu. Dat is fictie. Op die manier gaat het niet werken. Dus hebben we
ook gezegd: een lokaal plan moet veel meer de interventie mogelijkheden geven en de ontwikkelingen geven
om het waar te kunnen maken. De ambitie van de hele transformatie was 'Breng het dichterbij dan kun je een
aantal andere dingen organiseren' en bij een lokaal plan hoort ook budgetruimte. Nou daar gaan wij de
komende tijd bij de bevordering van de begroting aan werken. Ik ben het met iedereen eens die zegt
'Realistisch begroten is ook met open oog voor de tekorten waarvan je nu al weet dat die kunnen gaan
ontstaan.' En u weet allemaal ook, dat hebben we al heel vaak geconstateerd, uiteindelijk is de Jeugdwet niet
een open einde wet, maar wel een wet die in veel gevallen heel duidelijk zich uitspreekt over het recht op zorg
voor cliënten. En daar willen we ook voor staan met z'n allen. Dat was hem, denk ik.
Mevrouw Niihof: Voorzitter, mag ik nog een nieuwsgierige vraag aan de portefeuillehouder stellen?
De voorzitter: Nieuwsgierige vragen mogen altijd, mevrouw Nijhof.
Mevrouw Niihof: Nou zoals u wellicht weet, is het zo dat wellicht de minister of in ieder geval het Rijk de
jeugdhulpplicht voor gemeenten naar 21 jaar gaat verhogen dus dat zal een extra probleem in ieder geval
budgettair gaan opleveren. Zijn jullie daar al mee bezig om daar over na te denken hoe dat straks vorm krijgt?
De heer Van der Linden: Net als u heb ik het vernomen. De uitwerking in financiële extra's of niet heb ik nog
niet gezien. We hebben het ook wel gehad over 18-min, 18-plus moeten we ook beter naar kijken. Ook dat is
één van de dossiers waar ontschotteam meer en verder moet. Op zich vind ik trouwens de beweging naar 21
vind ik heel verstandig, want heel veel thematiek die houdt natuurlijk niet op bij 18. Heel veel thematiek
ontwikkelt zich juist in die leeftijd nog. Nou of dat financieel iets betekent, weet ik nog niet maar daar
informeren we u natuurlijk over.
De heer Van Verk: Voorzitter, toch een aansluiting op wat mevrouw Nijhof zegt. De minister heeft...
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, even is het misschien handig om eerst de beantwoording van ... want ik
weet niet of er nog een aantal vragen zijn die wethouder Heijkoop wil veranderen dat we die bewaren voor
een tweede termijn?
De heer Van Verk: Nee, denk het niet.
De voorzitter: Ja dat vermoedde ik al, maar ik hoor hier ook 'ja'.
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De heer Van Verk: Ja dat begrijp ik heel goed.
De voorzittter: Wil ik toch eerst even aan wethouder Heijkoop vragen of er nog een aantal opmerkingen of
vragen zijn waar hij op wil reageren. Jou kennende houd je hem vasten vasten.
De heer Heijkoop: Ik zal in ieder geval ingaan op jeugd. Ook niet op 18 tot 21. Wel is het zo dat dit kabinet, het
is een ambitieus kabinet, het bestaat uit veel ex-wethouders en die werken ook met actieplannen en mooie
ambities die sturen ze dan naar hun vroegere collega's en ik sta wel een beetje in de stand dat ik die plannen
even in het bakje van 'Daar kijken we nog weleens naar' verplaats, omdat inderdaad de budgettaire omlijsting
van al die mooie plannen vaak ontbreekt. Dus de goede dingen blijven we vooral doen, die kunnen we vaak
zelf ook wel met u vaststellen wat er nodig is, maar deze commissie start ik ook met de opmerking over de IBP
en daar heeft dit ook wel mee te maken dus goede plannen. Dit ging dan over 18 tot 21 maar je hebt ook een
actieplan Eén Tegen Eenzaamheid wat ook belangrijk is. Actieplan nou ja daar zijn enkele miljoenen voor extra
woningbouw toegezegd, maar goed het is allemaal wel wat karig waar het gaat over de financiële nou ja het
boter bij de vis. Voorzitter, Kaderbrief beleidsarm. Dat wordt terecht geconstateerd. De heer Noels heeft
helemaal gelijk dat die bij de begroting grootse en meeslepende plannen ook van een financiële dekking
voorzien gaat zien worden. Het zal een beleidsrijke begroting zijn waarin alle plannen uit het coalitieakkoord
worden vertaald naar nou ja ook de bedragen in de begroting en dan worden ook de meest recente stand van
zaken meegenomen waar het gaat bijvoorbeeld over een uitspraak van een VNG congres waar het gaat over
het IBP, maar ook een meicirculaire die zeer recent is uitgekomen. Het overall beeld is licht negatief, helaas.
We hebben er vanmorgen even in het college over gesproken en we verwachten globaal dat de negatieve
doorwerking ongeveer 1 miljoen zal zijn, structureel en dan ook nog onzekerheid rondom het Btwcompensatiefonds, maar het kan nog wat veranderen. We moeten straks richting begroting de balans
opmaken en we zullen al deze nieuwe informatie daarbij vanzelfsprekend betrekken. Voorzitter, vanuit de
commissie zijn er enkele vragen gesteld, wat losse vragen ook in de portefeuilles van collega's waaronder deze
over de meicirculaire. Over het energiehuis was er ook een vraag. Nou u weet er ligt nu een spoedeisend
voorstel waar het gaat over klimaatbeheersing en dergelijke. De evaluatie komt kort na de zomer dus daar
wordt in voorzien. De Paraplu, er staat inderdaad een tekst van dat het college in afwachting is van een
voorstel vanuit De Paraplu, maar u heeft ook kennis kunnen nemen van de tekst in het coalitieakkoord en we
zullen daar inderdaad meer regie op gaan pakken en collega Stam zal ook snel in gesprek gaan met de
betrokken partijen van De Paraplu om te spreken over oplossingen, want we kunnen met elkaar vaststellen
dat dat is vastgelopen. Ja voorzitter, het ouderenbeleid en de VSP maakt daar ook enkele opmerkingen over,
nou we maken ook graag van uw expertise gebruik om mee te denken over hoe we dat ouderenbeleid verder
kunnen verbeteren. Zowel in de regio als lokaal, waar het gaat over WMO. De formateur had u ook graag aan
de voorkant mee willen zien praten, maar goed daarvoor heeft u niet gekozen, maar goed we gaan zeker in
gesprek over hoe we het ouderenbeleid kunnen door ontwikkelen. Staan een aantal fases in het
coalitieakkoord over ondersteuning van mantelzorgers, over langdurige afspraken met zorgaanbieders. We
hebben ook met verschillende zorgaanbieders gesproken zo waar het gaat over GGZ beschermd wonen,
maatschappelijke opvang als '...' ouderenzorg en die gesprekken zijn constructief en positief verlopen en we
weten zeker dat we met elkaar een ambitieuze agenda kunnen neerzetten en wij maken daarbij ook graag
gebruik van de expertise vanuit de raad. Wellicht ook goed om richting begroting daar met elkaar over te
spreken. Voorzitter, de heer Noels van D66 ja die benoemd bijna eigenlijk de drie thema's waarom ik de
politiek ben ingegaan dus die zijn mij uit het hart gegrepen. Kinderen en armoede, mensen aan het werk
helpen en kansengelijkheid. Nou u heeft enkele maanden geleden een programma tegen armoede vastgesteld
waarin kinderen in armoede één van de hoofdpunten zijn, naast een aantal andere programmalijnen:
voorkomen van schulden, gezondheid en armoede, energie armoede, werkende armen. Maar kinderen in
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armoede is een heel belangrijk punt. We gaan er ook mee aan de slag en ik vind het best interessant om dat
ook meetbaar te maken. Ik zat nog even te zoeken naar nou ja hoe ga je dat op korte termijn goede cijfers
krijgen en welke criteria gebruik je dan, maar nou we gaan in ieder geval met belangstelling kennisnemen van
de tekst van uw moties. Arbeidsmarkt, een heel belangrijk punt. Gaan we ook zeker mee aan de slag en in die
kansengelijkheid, ja de middelen ik kan u verklappen daar is positief nieuws vanuit het Rijk in die zin dat er
geen negatief scenario is waar het gaat over de budgetten, waar het gaat over onderwijsachterstanden. Deze
bestuursperiode, ik geloof dat we zo richting de nou 6, 7 miljoen per jaar hebben om met
onderwijsachterstanden aan de slag te gaan, maar dat willen we heel graag met de onderwijsbestuurders
bespreken en dat ook koppelen aan laaggeletterdheid, armoede, gezondheid om ook daar in dat vlak te
ontschotten. Daar heb ik wel met bestuurders over gesproken die zijn ook enthousiast om daar met ons de
schouders onder te zetten. Ik wil daarbij wel aantekenen, het is niet zo dat we het als gemeente Dordrecht
nou ja niet goed doen op deze verschillende terreinen. Het armoedeprogramma heeft op veel belangstelling
kunnen rekenen elders uit het land, daar gaan echt meer gemeenten mee aan de slag. Onze arbeidsmarkt, we
hebben 7 keer zo veel mensen uit de bijstand kunnen helpen vorig jaar dan het landelijk gemiddelde, in
Dordrecht dus dat is best goed. Kan beter, zetten we ons ook voor in en zeker ook die groepen met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt, want dat is echt nog wel een vraagstuk. Nou laten we daarin samen
optrekken.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Die uitnodiging die heb ik gehoord en fijn, gaan we doen. Maar zou de wethouder het dan ook
toejuichen dat we zoals het de coalitie wel gelukt is om op het gebied van wonen heel concreet te zijn. 10
miljoen in een programma, 4000 woningen realiseren deze vier jaar en 6000 in de harde plan voorraad. Zou de
wethouder het dan ook toejuichen om op diezelfde manier naar het sociaal domein te kijken om die passie die
u zo mooi beschrijft om die ook concreet te maken?
De heer Heiikoop: Ja, 'toejuichen'. Ja u refereert naar een getal dat in het coalitieakkoord staat, 10 miljoen. Ik
durf wel te stellen dat als het gaat over kansenongelijkheid, gaat over een veelvoud van het bedrag dus dat
vinden we echt belangrijk met elkaar en het kabinet vindt het ook belangrijk. Dus laten we ook met elkaar
kijken hoe we dat goed, en met de onderwijsbestuurders hoe we dat goed kunnen gaan besteden. Ik heb met
die onderwijsbestuurders ook afgesproken dat de raad daar een rol in krijgt om dat echt met elkaar aan te
gaan pakken. Ja en hoe we dat dan meetbaar gaan maken, daar moeten we dan gewoon even goed naar gaan
kijken. Het armoedeprogramma zijn we net mee gestart. In het armoedeprogramma zijn ook verschillende
fases opgenomen en een van die fases is ook om een soort van nulmeting van joh waar staan we nu? Om van
daaruit op doelstellingen van hoe kunnen we het beter doen te formuleren want ja we staan nog wel redelijk
aan het begin. Er bestond geen armoedeprogramma, geen armoedebeleid. Natuurlijk wel in de regio
minimabeleid, dat gaat dan om voorzieningen. Maar echt armoedebeleid in Dordrecht moeten we echt met
elkaar gaan opzetten en dat gaan we ook samen met stad doen, maar zeker laten we daar samen de
handschoen oppakken. Voorzitter, sociaal domein ontschotting, collega Van der Linden heeft er ook al het
nodige over gezegd. Vanuit de sociale dienst hebben we echt wel de ambitie om ook te gaan ontschotten.
WMO en werk en inkomen of we daar meer nou ja dat dat meer bij elkaar kunnen voegen en ook waar het
gaat over de doelstellingen. We willen gewoon dat iedereen mee kan doen, dat iedereen de ondersteuning
krijgt die nodig is ongeacht van welke wet daar precies onder ligt of welke regelgeving. Het klopt ook dat over
een poosje het geen specifieke uitkeringen meer zijn van het Rijk maar dat het echt in de algemene uitkering
wordt opgenomen en daarmee is het ook niet meer zichtbaar, maar dat is wat anders dan datje ook je beleid
verder gaat ontschotten, maar ik sluit me van harte bij de woorden van collega Van der Linden aan dat we dat
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nou ja ook deze bestuursperiode echt met ambitie willen oppakken, omdat wij ook wel zien dat daar heel veel
winst te behalen is. Dan voorzitter, nog even kort richting GroenLinks, focus op nieuwe bewoners, focussen op
nieuwe wijken ten opzichte van focussen op nou ja de bestaande bewoners en de wijken in ontwikkeling, de
kansenwijken, prachtwijken, vogelaarwijken. Het heeft allerlei benamingen gehad. Ik denk dat we toch wel
met elkaar toch wel tevreden mogen voorstellen dat Krispijn de afgelopen 10/15/20 jaar op een hele mooie
manier geherstructureerd is. Die wijk staat er echt beter bij. Wielwijk is ook het nodige gebeurd, staat nog het
nodige te gebeuren. Crabbehof heeft nog een forse impuls nodig, maar waar het ook gaat over jongeren en
nou ja eigenlijk over de hele woningvoorraad zien we wel een disbalans in onze stad en daarom hebben we in
het coalitieakkoord ook accenten gelegd bij het aantrekken van de midden en hogere inkomens omdat we
denken dat daarmee de draagkracht van heel de stad versterkt wordt en dat geldt eigenlijk ook voor jongeren.
Als we kijken naar de Randstad en we kijken naar de cijfers dan heb je van die mooie vlekkenplannen. Dan zie
je dat qua braindrain en het verliezen van hoogopgeleide jongeren lopen wij een beetje in de pas met
sommige delen van Drenthe en Groningen en, no offense ten opzichte van Groningen, maar dat moeten we
niet willen. Dat moeten we echt niet willen. Daar zit echt wel een grote urgentie dat wij hoogopgeleide
mensen meer aan de stad weten te binden, naar onze stad toe halen en hoogopgeleide jongeren ook weten te
behouden dus daarom dat daar de accenten gelegd zijn in het coalitieakkoord. Jongeren op de rit noem je
terecht, werkshop. Daar gebeuren hele mooie dingen,'...' en
we kennen ze denk ik allemaal. Daar gaat heel
veel goed. Als er dingen beter kunnen, ik kom er geregeld dan hoor ik dat graag en dan gaan we dat met elkaar
verbeteren. Ja voorzitter, ik denk dus tot zover.
De heer Burakcin: Voorzitter. Ik had gelijk een '...' vraagje. Kijk dat is juist zeg maar het punt...
De voorzitter: Mijnheer Burakcin.
De heer Burakcin: Oh sorry. Dat is juist het punt wat hebben ingebracht. Kijk u heeft het voortdurend over
vermogende mensen zeg maar, nu heeft u het over jongeren aantrekken, maar het gaat erom we hebben
natuurlijk ook heel veel jongeren waar het dus mis gaat hè die geen werk gelegenheid hebben of wat dan ook
dus onze zorgen zijn juist: ja wat gaat u daar aan doen? Want ja, de wijken kunnen we opkrikken door ja door
jongeren zeg maar wat aan te bieden met name zeg maar in die kwetsbare wijken dus wat gaan we daaraan
doen? Dat gaan we niet alleen maar zeg maar iets doen zeg maar met rijkere jongeren bij wijze van.
De voorzitter: Ik meen me te herinneren dat er bij meer mensen behoefte was aan een tweede termijn dus ik
stel voor dat we dan hiermee de tweede termijn ingaan. Niet meer? Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: U wil dat nu gelijk doen? Het is altijd wel aardig als er ook enig debat plaatsvindt tussen
wethouders en raadsleden of raadsleden onderling. Reagerend op wat ik net gehoord heb van de beide
wethouders wilde ik aanhaken bij wat mevrouw Nijhof zei over realistisch begroten en haar opmerking over
de voornemens van minister De Jong. In ieder geval heeft hij gezegd dat de pleegzorg per 1 juli tot 21 jaar
moet gaan lopen. Dat heeft financiële consequenties. Voor de rest heeft hij gezegd van 'Ja eigenlijk zou de
hele jeugdzorg tot 21 en misschien zelfs 23 jaar moeten lopen.' Prachtige voornemens. Het zou zo mooi zijn
wanneer de SOJ als zij realistisch begroten op basis van dat soort politiek bestuurlijke uitspraken kan zeggen
van 'Ja als dat gebeurt dan betekent het zoveel gulden of zoveel euro's extra.' Ja dat was ... we waren al iets
verder. Zoveel euro's extra en dan hebben wij niet over klein bier dan hebben we het gewoon over miljoenen
zodat je daar als raad inzicht in hebt wat die ontwikkeling is en daarop kan voorsorteren en met elkaar over
kan nadenken hoe je zoiets wel of niet wil opvangen. Dat bedoelen wij met realistisch begroten, op basis van
demografische gegevens maar ook dit soort uitspraken proberen vast te stellen wat je de komende jaren
nodig hebt en niet het lijntje trekken van a naar niets. Tweede wat ik wil opmerken, was toch iets wat een
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beetje stak of in ieder geval wat mij wel triggerde was uw opmerking in de richting van mevrouw Stolk dat ze
aan de voorkant had kunnen meepraten over het ouderenbeleid en het lijkt nu net alsof ze dat niet gedaan
heeft staat er te weinig in maar bent u nog wel vol voornemens. Volgens mij had u dat gewoon al in uw
collegeakkoord kunnen meenemen. Ouderenbeleid is niet alleen voor de VSP maar voor geheel Dordt
belangrijk, want Dordt is ook een vergrijzende stad.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, er is gelukkig ...
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: 1 raadslid die het echt begrijpt. Dank u wel, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: En dan tot slot de SDD. Het ontschotten bij de SDD met participatie en zorg dat baart mij
niet alleen een positief gevoel geeft mij dat, maar dat geeft mij ook wel een enige zorg. We hebben al eerder,
ook in de Drechtraad bij diverse gelegenheden gezegd dat wij vinden dat de SDD zo langzamerhand een
monsterum wordt wat het leven van mensen die daar op aan gewezen zijn erg dreigt te gaan beheersen. Ik
zou graag een scheiding zien tussen uitvoering en beoordeling en financiering en die is nu niet aanwezig en
dan nog verdergaande samenvoeging met het onderdeel participatie oftewel werk en inkomen. Ik weet niet of
ik daar nu zo blij van word en of de mensen daar zo blij van worden, maar ik ben benieuwd met wat voor
voorstel u daarvoor komt.
De voorzitter: Nog anderen die voor nu aan willen vullen of nog aanvullende vragen hebben? Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Niihof: Ja ik wil nog even reageren op mijnheer Van Verk inzake die 21 jaar, die jeugdhulpplicht. En
ook even op de portefeuillehouder Van der Linden wat hij in zijn eerste termijn zei als antwoord. Het is
volgens mij niet zo dat de minister in dit geval het maar tot 21 jaar wil gaan doen omdat er nou eenmaal
kwetsbare jongeren zijn die dat dan nodig hebben, maar volgens mij ligt het vooral aan ten grondslag dat bijna
geen enkele gemeente tegemoet kan komen aan de overgang van 18 naar hè volwassenheid en dat daar nu
door deze minister van wordt gezegd dat het noodzakelijk is dat die jeugdhulpplicht voor alle jongeren, in dit
geval ook voor de minder kwetsbare uiteindelijk naar 21 jaar gaat en dan wil ik daarbij nog opmerken en dat
heb ik hier al heel vaak gedaan dat we niet moeten vergeten dat de Jeugdwet tot 23 jaar is. We doen hier
allemaal maar net alsof dat tot 18 jaar is hè er wordt tot 18 jaar geïndiceerd en dan wordt het over de nou de
schutting van de WMO gekieperd zeg ik het maar even. Maar in principe is de Jeugdwet er om juist op die
manier ja opgesteld zeg maar om juist tegemoet te komen aan de ontwikkeling van jongeren die nog niet
volwassen zijn op het moment dat ze 18 zijn dus dat wil ik nog even stellen.
De heer Van Verk: Voorzitter, mag ik daar op reageren?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik zou er weleens enige klaarheid over willen hebben. Mevrouw Nijhof heeft dat inderdaad
de afgelopen vijf jaar bij herhaling gezegd. Tegelijkertijd lees ik ook in kranten dat de minister zei dat het niet
voor niks naar 21 of 23 jaar moet. Klaarblijkelijk en dat heeft misschien met die 18-min, 18-plus te maken. De
achtergronden laten voor even voor wat het is. Maar klaarblijkelijk zijn de beleidsmakers van mening dat de
Jeugdwet loopt tot 18 jaar en bij uitzondering kan worden door gefinancierd tot 23 jaar en niet dat het dus
geen regel is, zo doe je het voorkomen, maar dat het gewoon een uitzonderingspositie moet zijn. Maar
misschien kan iemand daar eens klaarheid over geven, want eerlijk gezegd ik weet het ook niet precies.
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De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Niihof: Ja voorzitter, ik wil wel klaarheid geven hoor. In ieder geval hoe ik het persoonlijk in dit geval
hè omdat ik dit probleem ook iedere keer aankaart. Ik denk dat het zo is dat gemeentes uiteindelijk hè is alles
budget gestuurd, dat zie je hier natuurlijk ook heel erg en probeert men zich binnen het budget te houden en
probeert men die schotten zeg maar te vernauwen. Dat zie je ook in de WOZ gebeuren hè daar is de
leeftijdsgrens al bijzonder opgeschoven. Daar wordt ook hè om daarin te komen, wordt almaar moeilijker en
dat heeft vooral te maken met geld. Nou ja goed, dus ik denk dat ja wij daar ook wat dat betreft debet aan zijn
en ja dat iedere gemeente zelf zijn eigen regels bedenkt om maar iedere keer naar die WMO te verwijzen. En
ik denk dat de minister daar nu een einde aan wil maken en ik moet eerlijk zeggen dat ik het persoonlijk een
hele goede zaak vind.
De voorzitter: Is dat voldoende klaarheid voor nu, mijnheer Van Verk?
De heer Van Verk: Nou ik weet niet of de wethouders daar ook een visie op hebben.
De voorzitter: Zijn er voor nu nog anderen die vragen hebben, aan willen vullen? Dan staan er nog een paar
zaken over van ... Ah, mijnheer De Lijster.
De heer De Lijster: Ja voorzitter, ik had nog een vraag aan de heer Van der Linden. Het aangeven over die
cijfers inderdaad het verschil tussen het SOJ zeg maar en van '...' Ik ben dan ook heel erg benieuwd of die
cijfers van hun dan wel legitiem zijn.
De voorzitter: Er was net nog een reactie over zeg maar duiding op een antwoord over jongeren. De heer Van
Verk had een aantal vragen en dan stond er volgens mij nog één open en dat was de vraag waarom in de
Kaderbrief niets is opgenomen over de tekorten op de WMO-budgetten en die was volgens mij nog niet
beantwoord.
De heer Van der Linden: Ja dank.
De voorzitter: Wethouder Van der Linden.
De heer Van der Linden: Het ging om de representativiteit van de SOJ-cijfers. Nou de respons was te laag om
daar een goede uitspraak over te doen dus ze zijn wel legitiem, alleen niet representatief. Wat verzameld is
klopte wel, alleen je kunt op basis van zo weinig gegevens geen algemeen geldende uitspraak doen.
De heer De Lijster: Ja.
De voorzitter: De heer De Lijster.
De heer De Lijster: En dat klopt inderdaad, maar u gaf ook aan dat er andere cijfers waren. En mijn vraag is
dus: zijn die wel representatief?
De heer Van der Linden: Die geven ... nou nee kijk die zijn niet... Die zijn op een andere manier verzameld, die
zijn wat kwantitatiever van aard. Dus als kwalitatief meetgegeven over een dossier kloppen ze en opgeteld
levert dat best een aardig beeld op, maar ook dat is, wil je ze kwantitatief kunnen gebruiken om te zeggen
'Hey het gaat goed of niet zo goed of heel slecht', daarvoor zijn er te weinig. Ja. Het was niet echt een vraag,
maar meer een gesprek tussen twee raadsleden helemaal aan de linker- en wat meer aan de rechterflank zeg
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maar, vanuit mijn gezichtspunt bezien hoor. Ja dit is gewoon wat het is. Vorig jaar of anderhalf jaar geleden is
een raadsinformatiebrief gestuurd over de 18-min 18-plus thematiek en ik herken wel wat u allebei zegt. Het
kan best zijn, want dat is ook iets wat we met z'n allen wel hebben meegegeven. We staan voor Jeugdzorg,
altijd, want dat willen we met z'n allen. Geen kind tussen wal en schip. Tegelijk geven we natuurlijk ook wel
mee, financiële kaders waar de professionals zich aan willen houden. Het kan best zijn dat een effect daarvan
is dat er soms te lang in een bepaalde wet wordt gedacht. Dat kan heel goed zijn. In die raadsinformatiebrief
stonden ook een aantal voorbeelden, wel een aantal manieren van werken die aangeeft dat natuurlijk het 18min 18-plus stuk tot 23 wel is meegenomen. Deze opmerkingen komen een aantal malen terug en ik denk dat
we ergens de komende tijd wel weer eens het gesprek moeten aangaan. Zit het nou in het beleid, zit het in
affecten van beleid of zien we gewoon bepaalde dingen te laat of onvoldoende? Ik heb zelf afgelopen jaar een
paar keer wel een casus onder ogen gehad waarin dan gezegd werd 'We komen er niet helemaal uit, help even
mee' en dat had in enkele gevallen ook te maken met 18-min 18-plus. Nou dat los je dan wel op, maar dat is
dus wel een lastige leeftijd dus laten we hier nog een keer op terug komen met elkaar. Misschien wel goed als
we die raadsinformatiebrief van, ik denk, twee jaar geleden nog wel een keer opnieuw aandacht brengen,
want daar stonden best een aantal dingen in die nog steeds gelden, denk ik zo.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Heb ik hem nou gemist of? Dat kan hoor. Over wat mevrouw Nijhof aangeeft en mijnheer Van
Verk zei het ook al, dat er in de wet staat dat het tot 23 jaar is. Wie kan dat uitzoeken en wie kan daar...
De heer Van der Linden: Dat is een gegeven, dat staat in de wet. Ja onder bepaalde condities, maar dat klopt.
Dat staat gewoon in de wet.
Mevrouw Stolk: Maar dat is niet onder bepaalde condities dat geeft mevrouw Nijhof net ook aan, dat is dan
wat de gemeente er zelf van maakt. Dat zijn de bepaalde keuzes over de budgetten, want het is juist wat deze
commissie heel vaak ter sprake is gekomen dat de juiste mensen tussen de 18 en 21 die vallen tussen wal en
schip. En dat willen we voorkomen en daar willen we als commissie denk ik inzage in hebben. Dat is de vraag.
De heer Van der Linden: Ja dat is een vraag die een beetje ongericht is wat mij betreft. We hebben een aantal
wetten. In veel gevallen blijkt Jeugdwet kun je tot je 18e zorg uitkrijgen en dan gaat het makkelijker over in
WMO of iets anders. In een aantal gevallen niet hè bijvoorbeeld als er justitieel kader is dan zie je het vaker
dat je tot 23 gaat en er zijn ook wel andere gevallen bekend. We hebben daar een aantal dingen over
opgeschreven in die raadsinformatiebrief. Op basis van het gesprek hier, ik kan nu niet voor de geest halen of
het op basis van beleid is dat we tegen problemen aanlopen of op basis van het gegeven dat die hobbel van 18
in de praktijk soms moeilijk uitpakt. Ik heb wel een paar casussen gehad afgelopen jaar waarin de
professionals er niet helemaal uitkwamen, de zorgverleners ook een beetje zaten van ja gaan we nou, wat
gaan we nou doen en toen hebben we daar vanuit de gemeente een paar keer op ...
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De heer Van der Linden: Ja.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
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Mevrouw Stolk: Maar daar zit juist het zorgpunt, want wat er nu dus gebeurt is en dat gaf ook mevrouw Nijhof
en mijnheer Van Verk aan, na 18 zeggen we 'We dragen het over aan de WMO.' Niet altijd, maar in veel
gevallen gebeurt dat nu wel. De tekorten op de WMO die hebben we dadelijk al dus hoe gaan we dat
oplossen? Een terechte vraag van mevrouw Nijhof. Nu gaan we tot 18 jaar terwijl die eigenlijk tot 23 is. Ik ben
echt benieuwd, want we hebben al steeds geld bij moeten lappen, hoe diep moet de gemeente Dordrecht
dadelijk in de portemonnee om goede Jeugdzorg te verlenen. En niet alleen Jeugdzorg, we hebben het ook
over ouderenzorg en andere mensen die gebruik maken van die voorzieningen en ook van de WMO. Want als
we dadelijk tekorten hebben, wordt er dadelijk gegarandeerd anders geïndiceerd. Daar kan je donder op
zeggen. 1 en 1 is twee.
De heer Van der Linden: Die laatste onderschrijf ik volledig. Wat u zegt, is eigenlijk w e l... U zegt een paar
dingen, als we tekorten krijgen in jeugd en in WMO, let maar eens op wat er dan gebeuren met indiceren. Nou
daar bent u met z'n allen bij. Ik denk dat wij het verplicht zijn aan onze jeugdigen en aan cliënten in de WMO,
maar ook aan de professionals die hier werken om helderheid te geven. We geven mee een paar signalen. We
geven mee dit zijn budgetten, dat is publiek geld dat heeft u ook zelf gezegd. Dus daar moet je op een goede
manier mee omgaan. Maar we geven ook mee, in ieder geval vanuit jeugd en in WMO is dat niet anders, we
staan voor goede zorg, geen kind tussen wal en schip, nou dat geldt ook in de andere wetten. Waar we
problemen zien in de uitvoering, nou dat kunnen we regelen. Als het zo is dat we te maken hebben met beleid
dan moeten we het aanpassen. Twee jaar terug hebben we een discussie gehad over 18-min 18-plus waarvan
ik me niet herinner dat waren problemen in beleid, maar meer van hey het is soms best lastig. Misschien eens
goed om het nog eens tegen het licht te houden, maar dan wel op basis van een gedeeld kennisniveau want
een deel van u is natuurlijk helemaal nieuw en ik denk dat het ook meegenomen kan worden in het lokale
voor wat betreft jeugd dan in het lokale plan jeugd waarin je natuurlijk ook juist deze thematiek wel terug gaat
zien. Dus misschien voor nu, we houden hem nu vast en dan ik denk misschien komt hij morgen terug als we
het MJP bespreken en b i j g a a n we inzicht krijgen in nou wat zich in jeugd voordoet. Het zal me inderdaad
geen feest blijken te zijn, dat weet ik nu al. En dan geldt wat de heer Van Verk en een aantal van u heeft
gezegd, we gaan wel realistisch begroten. Niet op basis van een recht lijntje, maar op basis van ontwikkelingen
die we voor ons zien en waar we ons mee hebben te verhouden.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, nou ik ga niet meer reageren op mijnheer Van der Linden. Dat doe ik morgen wel.
Maar ik zou toch nog een keer mijn vraag willen herhalen met betrekking tot de komende tekorten WMO zeg
maar en waarom die niet meegenomen zijn in het kader van 2019. Ook met name omdat de eigen bijdrage
van de WMO per 1 januari 2019 geëgaliseerd wordt hè die wordt gelijkgesteld waardoor we dat ook gaan
mislopen dus zou u daar wellicht uw visie op kunnen geven?
De heer Van Verk: Nou voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Heijkoop.
De heer Van Verk: Voordat we naar mijnheer Heijkoop gaan, wil ik toch nog even reageren op mijnheer Van
der Linden. Die zit wel in te pakken, maar hij is nog niet klaar.
De voorzitter: Dat is dan wel de laatste.
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De heer Van Verk: Ik zou behoefte hebben aan een korte notitie of memo waarin duidelijk wordt waarin
duidelijk wordt wat de wettelijke belemmeringen zijn, de juridische belemmeringen van 18-plus 18-min 23
jaar en welke beleidsmatige door onszelf opgelegde belemmeringen er zijn. Om zodoende te kunnen afwegen
hoe dat nou precies zit en wat we eraan wel of niet aan kunnen doen. En tweede opmerking is dat u zegt van
'Geen kind tussen wal en schip', maar ik constateer dat er toch wel wat kinderen aan het spartelen zijn tussen
wal en schip en daar moeten we ook snel wat aan gaan doen.
De heer Boersma: Voorzitter?
De voorzitter: Als ik het goed begrijp, vraagt u de wethouder concreet om een notitie.
De heer Boersma: Voorzitter, mag ik dan nog één ding...
De voorzitter: Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Aan toevoegen. De laatste keer dat wij bij het jeugdteam waren in het
introductieprogramma viel het me op dat er bij het jeugdteam haast een soort automatisme zit van de 18 is
gewoon automatisch: hup overhevelen. Terwijl als ik er de Jeugdwet even snel bij pak en dat gaat allemaal zo
makkelijk tegenwoordig via Google, zie je dat er bij het bereiken van de 18e leeftijd als er al hulp is, dat er een
soort afweging gemaakt moet worden of die hulp nog noodzakelijk is. En de vraag is dus even: wordt die
afweging gemaakt of hebben we een soort automatisme van de of die nou in beleid zit of in de manier van
werken of weet ik veel wat dat maakt me niet zo heel veel uit, maar misschien zouden we daar eens naar
moeten kijken van dat noodzakelijkheidscriterium wordt dat dan ook inderdaad toegepast op moment dat
iemand 18 wordt?
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Sluit dat aan bij het verzoek van de heer Van Verk om een notitie? Zijn er nog opmerkingen die
daar niet bij van doen zijn?
De heer De Uister: Ja voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer De Lijster.
De heer De Lijster: Ja toch nog heel even kort terugkomen op mijn vraag over die cijfers over die legitimiteit.
Mijn vraag is dan wel: als we geen representatieve cijfers hebben, op basis waarvan is de begroting gemaakt?
En op basis waarvan maken wij het beleid?
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja met het risico om die discussie over 18, 21, 23 en zo helemaal opnieuw te doen, maar ik heb
1 aanvulling op die notitie. Het maakt mij eigenlijk niet zo gek veel uit waar die knip nu zit als die jongeren
maar de goede zorg krijgen en of die zorg nou komt vanuit de Jeugdwet, vanuit de WMO of vanuit weet ik veel
welke wet, regeling of voorziening. Het kan mij eigenlijk niet zo, nou ja het maakt mij niet zoveel uit, laat ik het
zo maar verwoorden.
De voorzitter: Netjes gecorrigeerd, mijnheer Noels.
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De heer Noels: Mijn vraag
aan de wethouder: Is die knip zeg maar, die mijnheer Van Verk en mevrouw
Nijhof beschrijven, is die knip is die er de oorzaak van dat die kinderen, die jongeren er niet de juiste zorg
krijgen of is dat een andere oorzaak?
Mevrouw Stolk: Voorzitter? Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, ik ben het niet helemaal eens met de heer Noels, want we hebben niet voor niks de
Jeugdwet en we hebben ook niet voor niks de WMO en de participatiewet. Waar nu die jongeren
overgeheveld werden hè in, ik zeg niet alle jongeren, overgeheveld werden naar de WMO, daar is duidelijk
geen budget meer voor dus waar ga je dat dan van betalen? En waar, want dat heeft mijnheer De Lijster zelf
ook nog aangegeven, de nazorg hè van die 18-plus waar we het over hebben, volgens mij hebben we die niet.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Mevrouw Stolk, ik constateer dan toch dat we dit college dat we dit voortdurend oproepen om
te ontschotten dus ik zie dat probleem zie ik niet zo.
De heer Van Verk: Ja voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: We roepen dit college voortdurend op om te ontschotten en dat gebeurt ook langzaam
maar zeker, maar de voorzieningen die de Jeugdwet biedt, zijn aanzienlijk beter als die de WMO biedt. En ook
de methodiek waarlangs de WMO de indicering doet, is wezenlijk anders als die van de Jeugdwet en daar
zitten de grote verschillen. En dat kan aanzienlijke verschillen in indicaties geven, maar dat is dan heel erg
technisch en inhoudelijk dus dat moeten we nu even verder niet doen. Wellicht dat we daar morgenavond ook
nog uitgebreid terug kunnen komen.
De voorzitter: Ongetwijfeld. Ik hoor een gezamenlijke oproep, in ieder geval met de notitie te komen waar
zowel langs de wettelijke als de beleidsmatige kant die informatief is maar die ook duiding geeft over hoe
daarmee wordt omgegaan in de praktijk. Klopt dat? Geef ik het woord weer aan wethouder Van der Linden.
De heer Van der Linden: Dank u wel, want er was nog een vraag. Op basis waarvan voert de SOJ dan zijn
beleid? Nou de SOJ voert uit wat vanuit het AB gevraagd wordt. Eigenlijk zijn het twee dingen hè, je hebt het
financieel kader wat vanuit het Rijk wordt meegegeven. Nou de afgelopen jaren is dat steeds iets minder
geworden. En je hebt gewoon het harde gegeven datje een aantal aanspraken ziet op zorg en dat kan soms
heel licht zijn, dat kan soms heel zwaar zijn. Nou zoals al eerder gezegd, in onze regio weten we vrij snel in het
jaar hoeveel je ongeveer nodig gaat hebben en elk jaar blijken we meer financiën nodig te hebben dan we
vanuit het Rijk krijgen aangereikt. Ik vind dat frustrerend op twee manieren. Ik vind het jammer dat het
verdeelmodel dat een paar jaar geleden is gehanteerd om die budgetten te berekenen dat dat zo grof is
geweest dat een aantal regio's er positief uitspringt en een aantal, waaronder de onze, niet. Want dat helpt
niet. Dat is ook voor werk van correspondentie met het Rijk van 'Horens, geef me je geld of stuur me je geld',
dat soort dingen en dat is lastig. Op een andere manier is het ook vervelend omdat je daarmee eigenlijk de
ambitie die je met de hele transformatie beoogt, daar werken we wel aan maar die wordt voor een deel niet
bereikt omdat je het zo druk hebt dat je daar prioriteit aan moet geven. Tegelijk, en dan ja ik denk dat we
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morgen anders door moeten hoor over representativiteit en gegevens, tegelijk willen we natuurlijk wel meer
weten wat de kwaliteit is en dat is ook een lastige discussie want wat is kwaliteit? Moeilijk gesprek, tot vijfjaar
geleden in de oude situatie kwam men er ook niet helemaal uit hè dus dat is een lastig gesprek. Andere, 18min 18-plus daar gaan we het vast morgen nog over hebben. De heer Van Verk stelt, vraagt om een notitie
'Welke belemmeringen zijn er?' daaraan voorafgaand hoort de opvatting of de vraag 'Zijn er belemmeringen?'
Nou in de praktijk zie ik wel een aantal belemmeringen, ik heb ook wel dossiers gezien. De opmerking van de
heer Boersma, 'Wordt dat gesprek gevoerd?', dat wordt gevoerd. Als je 17,5 bent of iets jonger nog. In een
aantal gevallen zie ik dat dat onvolledig is gevoerd waardoor de jeugdigen en/of zijn verzorgers een beetje
gaan zwemmen en dat moeten we niet hebben. Tussen wal en schip, ja. Dat is niet fijn. En vaak gaat het ook
wel goed. Maar daar moet dus wel eerst, voordat je gaat zeggen 'Hey welke belemmeringen zijn er?' hoort er
wel de opmerking bij van 'Zijn die er nou echt of zitten die in beleid of is dat ook uitvoering?'
De heer Van Verk: Ja voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Uit de opmerkingen die hier aan tafel worden gemaakt, maar ook uit de gesprekken die wij
voeren in de stad blijken steeds dat die belemmeringen er zijn dus we hoeven niet de vraag te stellen of die er
zijn, want ze zijn er. En welke zijn dat dan, van welke haak?
De heer Van der Linden: Misschien nog één keer preciezer. Ik kan nu niet beoordelen of dat zeg maar geldt
voor de helft van alle mensen die bijna 18 zijn en Jeugdzorg krijgen of dat dat in enkele gevallen, die u kent,
die ik ken, die we hier ook aan tafel hebben gehad waar ook hele schijnende gevallen tussen zitten, want in
die gevallen geldt het zeker of speelt het zeker mede een rol. Het kan ook zijn dat bepaalde vormen van zorg
zo specifiek zijn dat ze moeilijk te regelen zijn. Dat speelt ook een rol, maar zeker bij een aantal van die
gevallen speelt 18-min 18-plus wel een rol. Ja, dat is helder. Dus als een notitie daarin verheldering kan
bieden, gaan we die opstellen. Laten we even morgen afwachten hoe we dit verder gaan regelen.
De voorzitter: Dan wethouder Heijkoop had nog een aantal vragen.
De heer Heiikoop: Ja voorzitter.
De voorzitter: De beantwoording.
De heer Heiikoop: Dank u wel. De WMO, de tekorten op de maatwerkvoorzieningen zitten in de regio.
Waarom staan die nog niet in de lokale stukken? Ik denk dat ze nog niet bekend waren, maar ik moet zeggen
ik zit nog niet zo heel lang op dit beleidsdomein, maar de '...' is volgens mij, de regionale '...' is volgens mij heel
recent naar u toegekomen. Volgens mij is die afgelopen donderdag vastgesteld door de WSB. Daar was ik toen
niet bij, maar dat gaat uw kant op en daar staat het in. En nou ja een groot onderdeel van die tekorten in de
WMO die zullen ook een structureel karakter krijgen richting toekomst en u geeft al aan over de eigen
bijdrage, u bent goed geïnformeerd, die wordt geëgaliseerd. Er wordt gewerkt met een abonnementstarief,
ook weer een fantastisch plan van de minister van Volksgezondheid, de heer De Jonge. Ja ik ben erg gelukkig
met hem. Toen hij nog wethouder was, kon ik het erg goed met hem vinden. Sindsdien is het wat minder. Nee,
want wat is hier aan de hand met het abonnementstarief? Het Rijk compenseert ons op de volumes, maar niet
op de aanzuigende werking dus dat gaat ook weer extra tekorten met zich meebrengen. Nou ja zo zijn er nog
een aantal zaken. Het fenomeen indiceren speelt ook een rol. We weten meer latente vraag zichtbaar te
maken en de komende jaren als we kijken naar door onze oogharen heen met de nodige disclaimers en
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ontwikkelingen via circulaires, akkoorden en dergelijke dan gaat het over toch wel tekorten in de tientallen
miljoenen dus we moeten daar echt met elkaar goed naar kijken, want er is echt een
kostenbeheersingsvraagstuk, maar dat gesprek zullen we met name met elkaar in de regio moeten voeren. Er
was nog een vraag van de heer...
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
De heer Heiikoop: Ja?
Mevrouw Stolk: Voorzitter, mag ik heel even terugkomen op de eigen bijdrage? Ik heb daar aan de vorige
wethouder een vraag over gesteld en u hoeft hem nu niet te beantwoorden, maar ik zou wel graag willen dat
u het even nagaat. Toen wij het afschaffen van de eigen bijdrage hadden, is dat alleen in de krant verschenen
en er zijn heel veel mensen die geconfronteerd werden maanden nadien met een hele hoge rekening van de
eigen bijdrage en die mensen zijn niet schriftelijk geïnformeerd. Zou u dat nog een keer na willen gaan? Want
u weet, het CAK lopen heel erg achter met de eigen bijdrage dus het kan zomaar zijn dat er nu nog mensen
aankomen die dadelijk een torenhoge rekening krijgen en niet weten dat ze die eigen bijdrage moeten
betalen. Nogmaals, u hoeft er nu geen antwoord op te geven, maar ik zou het wel fijn vinden als u dat even na
wil gaan.
De heer Heiikoop: Ja voorzitter, als mevrouw Stolk dat zo vraagt dan zeg ik inderdaad, de heer Van Verk
natuurlijk. Ik vind, waar het gaat over die eigen bijdrage, vind ik moeten we ook echt wel kritisch in de spiegel
kijken, want enig zwabbergedrag is ons niet vreemd. Afgeschaft, weer ingevoerd, afgeschaft. Nu komt het
abonnementstarief er aan, we hebben een financieel vraagstuk op te lossen dus ja we gaan er binnenkort
weer met elkaar over spreken. De ordentelijke uitvoering, de communicatie rondom dit soort besluiten moet
natuurlijk, dat moet gewoon goed zijn, maar ik denk dat we daar nou ja na het reces weer met elkaar over
komen te spreken, want ja dan moeten we weer opnieuw bepaalde keuzes in maken. Voorzitter, nog een
vraag vanuit GroenLinks. Jongeren in die wijken, ja ik ben het met u eens. Volgens mij gaat het om dat we
perspectief geven aan de jongeren dus jongeren weer terug in de schoolbanken te krijgen. Soms helaas ook
een zorgtraject als dat het meest noodzakelijk is en het is ook heel goed als we jongeren aan het werk kunnen
helpen. Vanuit de werkshop gebeurt dat veel, brandwacht. Er zijn tal van, steigerbouw, beroepen waar ze ook
wat lager opgeleiden of ik moet zeggen, ik zie mevrouw Kruger kijken, praktisch opgeleide jongeren waar ze
hard nodig zijn dus ik denk dat het daar om gaat, perspectief bieden. En zeker ook voor onze bestaande
inwoners, ja daar ben ik het van harte met u eens. Volgens mij was dat hem, voorzitter.
De voorzitter: Dan zijn we daarmee aan het einde van de tweede termijn gekomen. En kunnen punt 7 en 8: de
Jaarstukken en de Kaderbrief doorgeleid worden naar de raadsvergadering. Wat zei u? Sorry, wat zei u?
10. Raadsinformatie over personen met verward gedrag (2166315)
De voorzitter: Blijft over agendapunt 10: de raadsinformatiebrief over personen met verward gedrag,
geagendeerd door de PvdA. In hoeverre voldoet de aanpak van de gemeente Dordrecht aan de opdracht om
per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak te hebben die gedragsverandering stimuleert waarbij de behoefte
van de cliënt centraal staat? Dat is een hele mond vol. Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja voorzitter, ik denk dat de vraag al duidelijk genoeg is. Als we de raadsinformatiebrief
lezen dan lezen we daar dat dit de opgave is die het Rijk aan de gemeente heeft gegeven om te zorgen dat er
voor 1 oktober geregeld is. 1 oktober dat is al heel dichtbij. Als ik vervolgens de ontwikkelagenda lees dan zie
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ik allerlei acties die we ondernemen die soms al uitgevoerd zijn, maar die heel veel met flankerend beleid te
maken hebben zou ik willen zeggen en ik zie nergens de positie van de cliënt terug. Zit die nou te wachten op
een of andere tafel die elkaar wel of niet overlappen? Ik bedoel, waar staat de cliënt in het beleid rondom
verward gedrag? Die vraag wordt des te prangender als ik vandaag in de krant lees dat burgmeester Van
Hemmen een heel artikel krijgt in AD De Dordtenaar waarin hij vindt dat Jan en alleman zich daarmee zou
moeten bezighouden, dat zou moeten signaleren. Nou dat is op zich een goede zaak denk ik, maar in datzelfde
artikel constateert dat er een telefoonnummer is wat mensen zouden kunnen bellen wanneer mensen
verward gedrag vertonen, maar constateert dat de helft van de hulpverleners niet eens weten dat dat
telefoonnummer bestaat. Dan gaat er iets niet goed. Dan gaat het niet alleen over mensen met verward
gedrag, maar dan zijn er toch op z'n minst ook verwarde organisaties die niet weten waar ze terecht moeten
komen. Ik zou graag van de wethouder horen hoe hij denkt tegemoet te komen aan de eis van de rijksoverheid
om voor 1 oktober een beleid te hebben waarin die cliënt centraal staat.
De voorzitter: Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Voorzitter, dank u wel. Ja wij hadden de politieke vraag van de PvdA ondersteund. Wat mij
opvalt, is dat we hebben eigenlijk meerdere stukken gekregen hè. Er is een lokaal stuk, er is een regionale
aanpak, er is een landelijke aanpak. Als je al die stukken los van mekaar kijkt dan is het wat rommelig en dan
vraag je je af 'Zit er alles in?' Als ik die stukken met elkaar in verband breng, denk ik van 'Nou volgens mij
zitten de bouwstenen er op zich in.' Het zou misschien wel goed zijn om gewoon eens te kijken of je lokaal een
nou ja een eenduidig stuk of beleid kan maken van die verschillende onderdelen, want er gebeurt ook
regionaal is best nodig ontwikkeld en ook zelfs landelijk worden er dingen ontwikkeld. Ik wou nog voor een
paar punten aandacht vragen en dat eerste is met name dat we uitkijken dat we niet alle verwarde personen
over één kam scheuren hè of scheren. Voor je het weet hebben we het alleen over de GGZ-cliënten en
verslaafden. Dat zijn vaak de mensen die misschien ook het meest zichtbaar zijn, en het meest overlast geven.
Maar er is ook heel vaak sprake van kwetsbare ouderen of mensen die aan het dementeren zijn, mensen met
een licht verstandelijke beperking, die gewoon door nou ja een hele situatie of door een verandering in een
situatie ineens gewoon de weg kwijt zijn en verward gedrag gaan vertonen. Ja en dat vraagt eigenlijk dat we
dan heel snel dat soort signalen oppikken en dan snel die hulp in kunnen zetten en preventief en dat kan
bijvoorbeeld dan gewoon op de aanpak van eenzaamheid, de aanpak op mensen die verwaarloosd worden en
in die zin, nou de heer Van Verk verwees al naar hè naar wat burgemeester Van Hemmen zei hè, als een
regionaal portefeuillehouder op dit punt van daar moet aandacht voor zijn. En een mooie uitspraak vond ik
dat hij zei van 'Ja elke brand is te blussen met een kopje water als je er maar op tijd bij bent' en dat is een
beetje het beeld hè. Vaak op het moment dat we het zien, is het al helemaal uit de hand gelopen en dan gaan
alle hulpverleners in eerste instantie meestal de politie proberen om iemand ergens in een GGZ-instelling te
krijgen en dan zijn we vaak al drie stappen te laat. Tweede punt waar ik ook wel aandacht wil vragen, zeker
gezien de actualiteit van de afgelopen weken, dat zijn de mensen die vanuit oorlogsgebied hier komen en dat
zijn verschillende landen en dat zijn dus ook mensen die hier met oorlogstrauma's komen waarvan uit
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Syrische mensen dat 40% daarvan gewoon psychische problematiek heeft.
En nou sowieso in de aanpak denk ik dat we gewoon heel vroegtijdig met met name bij statushouders en
asielzoekers moeten kijken van ja 'Wat zit daar aan een psychische problematiek?' voordat dat uit de hand
loopt en tot gewelddadig gedrag lijkt met alle trieste gevolgen van dien zoals we dat de afgelopen weken
hebben kunnen zien. En één praktisch puntje nog wat geconstateerd wordt dat er voldoende huisvesting voor
kwetsbare personen ontbreekt. Nou daar zouden we nog eens goed naar moeten kijken en dat zou denk ik
ook wel een punt zijn waar we met name ook eens gewoon in de regio zouden moeten kijken hè hoe we dat
met meerdere gemeentes kunnen oppikken. Tot zover even.
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De voorzitter: Mevrouw Van den Heuvel.
Mevrouw Van den Heuvel-Van der Ham: Ja. Ik heb waardering in de zin van dat er een goed beleidsstuk ligt,
maar wat ik mis is nog wel een duidelijke afbakening van wat nou die verwarde persoon is en waar deze
behoefte aan heeft. En volgens mij zijn deze mensen vooral gebaat bij psychische hulp en is de omgeving
gebaat bij snelle aanpak hè dus dat deze mensen snel hulp krijgen. Wat mij betreft volgen nu dus concrete
maatregelen en zien we de volgende keer geen beleidsmatig stuk, maar vooral een actielijst. En daarvoor zijn
wij voornemens om een motie in te gaan dienen om het college op te roepen om op zo kort mogelijke termijn
inzet van een psycholance te beschouwen en of dat dit ondersteuningsvraag dekt die er ligt in het veld. Zo
komen onze agenten toe aan het bewaken van de openbare orde en ontvangen de burgers zo snel mogelijk de
hulp die zij nodig hebben dus daarom wilde ik vragen dit stuk te agenderen voor in de raad.
De voorzitter: Wil iemand daarop reageren? Mijnheer Burakcin.
De heer Burakcin: Ja ik wilde niet reageren op mevrouw, maar ik wilde mijn eigen punt gaan maken. Wat de
heer Van Verk zei hè we hebben nog een aantal maanden te gaan om zo'n sluitende aanpak voor mekaar te
krijgen en er zijn door het schakelteam zijn daar bouwstenen op gemaakt hè waarop gerefereerd wordt en ik
moet zeggen dat in de ontwikkelagenda toch wel inderdaad aardig wat punten zijn overgenomen. Maar ik had
toch een aantal vragen over die punten, met name zeg maar in de eerste bijlage van de ontwikkelagenda
onder bouwsteen 2 en dat is door de heer Boersma is er eigenlijk al onderstreept over het geschikte en veilige
duurzame huisvesting. Ja er valt toch wel te lezen ja heel droog van 'Ja er is helemaal niks', maar dan wil ik
toch vragen aan de wethouder van ja 'In hoeverre zijn er plannen om op korte termijn dat te realiseren?' En
vooral met de kanttekening erbij van ja 'In hoeverre wordt er dan rekening gehouden als er zo'n huisvesting
komt ja met de locatie waarin ze die huisvesting komt?' hè. In het belang van zo'n cliënt zou het dus in onze
ogen passend zijn niet alles zeg maar in kwetsbare wijken te realiseren, omdat je daarmee de risico's voor
eventuele terugval van zo'n persoon vergroot. Die hebben een heel traject gehad in zo'n instelling of wat dan
ook en als je ze dan in zo'n instelling of in zo'n wijk stopt met allemaal ja onder de kwetsbare personen in de
buurt ja dan hebben we denk ik heel wat trajecten voor niets '...' Dus dat w as...
De heer Ouwens: Voorzitter, even een verduidelijkende vraag.
De voorzitter: Mijnheer Ouwens.
De heer Ouwens: Ja, dank u wel. Een verduidelijkende vraag. Als ik de heer Burakcin goed begrijp zegt u nu
eigenlijk dat de voorzieningen zouden moeten komen specifiek voor verwarde personen? Of pleit u nu voor
een beschouwing van datgene wat er is voor mensen met psychische problematiek en of dat de juiste
capaciteit heeft en de juiste inhoudelijke ondersteuning?
De heer Burakcin: Ik denk dat de een de ander niet hoeft uit te sluiten. Volgens mij moet er gewoon in beide
projecten zeg maar huisvesting geregeld worden en dat als het bijvoorbeeld in acute situaties zeg maar
huisvesting beschikbaar moet zijn, maar de mensen zeg maar de verwarde personen die behandeld worden in
die kliniek of wat dan ook worden tijdelijk dus in begeleide vorm worden ze dus in de wijk gestopt. Nou dan
zeg ik in mijn optiek van 'Ja stop ze niet allemaal bij elkaar, want dan is heel dat traject voor niets geweest',
want dan is de kans heel groot dat ze dus weer in dezelfde valkuil vallen. Dat is eigenlijk meer mijn zorg.
De heer Van der Net: Voorzitter, ik ...
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De voorzitter: Mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Ik moest daar even over nadenken en ik begrijp inderdaad wel wat u bedoelt, maar in
welke ... Ik bedoel het gaat erom dat die mensen huisvesting krijgen, dat is toch het belangrijkste in eerste
instantie. Kijk en dat je dan inderdaad kijkt dat je hem niet die mensen echt wegzet in wijken die misschien te
kwetsbaar zijn, dat ben ik helemaal met u eens, maar primair is het toch wel zorg dat die mensen gewoon
ergens terecht kunnen.
De voorzitter: Mijnheer Burakcin.
De heer Burakcin: Nou daar ben ik volledig met mijnheer eens, maar het gaat er mij om wat ik zeg, kijk in
Dordrecht heb je in alle wijken heb je sociale huurwoningen en op dit moment wordt heel erg naar de kosten
gekeken en dan is het heel makkelijk om bijvoorbeeld in Krispijn, in Crabbehof, in Wielwijk of wat dan ook te
stoppen. En dan vind ik als je daar heel veel kwetsbare personen hebt wonen dat het gewoon te riskant is dat
ze bijvoorbeeld weer terugvallen in hun eigen gewoonte.
De heer Van der Net: Voorzitter, ja ik ...
De voorzitter: Mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Krispijn is heel groot en ook in Krispijn zijn plekken waar dat prima kan. Dus met andere
woorden, ik denk dat dat toch een discussie over plekjes. Volgens mij gaat het erom dat die mensen gewoon
ergens terecht kunnen en ik ben het met u eens, je moet ze niet wegzetten in buurten die misschien te
kwetsbaar zijn en waar te veel mensen inderdaad met dat soort problemen zitten, maar ze moeten gewoon
huisvesting hebben en dan denk ik dat dat toch het belangrijkste punt is. En in Krispijn kan dat ook prima.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Mijnheer Van der Net zegt terecht dat die mensen gewoon huisvesting moeten hebben.
Alleen hebben we in dit land wel te maken met een wet passend toewijzen en dat betekent dat deze mensen
die veelal alleenstaand zijn niet meer mogen huren dan 597 euro netto per maand. Die woningen bevinden
zich juist in de kwetsbare wijken, dus mijnheer Burakcin heeft wel degelijk een punt waar we aandacht voor
zouden moeten hebben. En er moet gestreefd worden naar een redelijke spreiding over alle wijken.
De heer Van der Net: Misschien even nog ...
De voorzitter: Mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Even nog als reactie. En ik ken de discussie. Ik heb hem ook gezien nog op tv laatst, maar
om dan inderdaad dan mensen weg te zetten in veel duurdere huurhuizen, dat lijkt mij dan toch ook wel een
stap weer te ver. Ik bedoel van het is nou eenmaal zo dat dat soort huurhuizen inderdaad in bepaalde wijken
zitten, ben ik helemaal met u eens. Maar ik ben het niet met u eens inderdaad dat dan dan maar dat soort
mensen in duurdere huurwoningen weg moeten worden gezet, want ik denk dat dat toch een stap te ver is.
De heer Ouwens: Ja voorzitter.
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De voorzitter: Mijnheer Ouwens.
De heer Ouwens: Voorzitter, het gesprek lijkt zich wat te vernauwen tot de huisvestingvraagstukken van
verwarde mensen terwijl volgens mij verwarde mensen ook gewoon een huis kunnen hebben. Sterker nog,
volgens mij komt dat wel voor en ook wel dat ze in een voorziening verblijven. Maar volgens mij gaat het, en
dan sluit ik even aan bij het voorstel wat we het gedaan hebben, dat we met elkaar definiëren: wat is nu een
verward persoon dan wel waar is daar behoefte aan zoals de heer Van Verk ook aangeeft in z'n politieke
vraag. En als huisvesting daar onderdeel van is, prima. Kunnen we daar ook over spreken met elkaar, maar
gaat het volgens mij er vooral om: wanneer is iemand verward? Wat heeft hij nodig? En moeten we daar nou,
want dat was mijn initiële vraag, willen we daar aparte voorzieningen voor hebben? Ik hoop het niet, want ik
neem aan dat we daar vooral integrale voorzieningen voor willen die we ook al hebben, maar wellicht nog uit
moeten breiden.
De voorzitter: Met de hand bij de knop.
Mevrouw Hezemans: Ja nou ja toch nog even over ja toch die huisvesting dan. In het verleden zijn juist heel
veel mensen die heel kwetsbaar waren of verward of wat dan ook in grote getalen in de Vogelbuurt
gehuisvest. Nou dat was niet echt een succes kwamen ze naderhand achter dus inderdaad denk ik en dat ben
ik met de heer Burakcin eens, dat het veel beter is om te spreiden, zo veel mogelijk daar waar ja daar waar
mogelijk is. En dat zal uiteindelijk ook in het welzijn van die persoon ook ten goede komen.
De voorzitter: Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Ja voorzitter, laten we even proberen niet zeg maar het begrip verwarde mensen nu
dusdanig op te rekken dat daar iedere overlast gevende persoon onder valt. Want volgens mij is het probleem
in meerdere buurten dat er juist mensen wonen met onaangepast gedrag en dat zijn er over het algemeen of
over het algemeen zijn niet altijd de verwarde personen hè. De verwarde personen die wonen in principe
kunnen in principe door de hele stad wonen. Dat kan in De Hoven daar kan ook iemand bij z'n moeder wonen
op het moment dat z'n moeder overlijdt en hij is de weg even kwijt, kan in De Hoven ook opeens iemand
zitten met verward gedrag. Dus dat is heel erg lastig om dat te traceren. Kijk het punt is van er is een aantal
mensen wat tegenwoordig niet meer in inrichtingen verblijven, maar wat gewoon zelfstandig weer moet gaan
wonen met begeleiding. Ja volgens mij is het probleem daarbij dat de bedden eerder afgeschaft zijn dan
zelfstandig wonen zeg maar of de begeleiding, zelfstandig wonen dat gebeurt er nog wel eens maar dan is de
begeleiding nog niet geregeld. Dus dat geeft een hoop gedoe. Het tweede punt is op moment dat mensen
gewoon dan een huisje moeten hebben hè niet al ergens wonen maar een huisje moeten hebben, dan moet je
inderdaad een beetje kijken naar een goede spreiding en dan moeten we volgens mij ook gewoon kijken naar
omliggende gemeenten, want dat kan soms heel goed werken dat er iemand gewoon door uit zijn eigen
omgeving of uit zijn eigen verkeerde netwerk te halen dat dat ineens gewoon nou ja het rustige Alblasserdam
is niet zo'n rustig verkeerd voorbeeld, maar dat Nieuwlekkerland bijvoorbeeld een omgeving is waar iemand
weer helemaal tot rust kan komen bijvoorbeeld.
De voorzitter: Ik zou de discussie even terug willen brengen naar de politieke vraag, namelijk of zeg maar de
aanpak op dit moment sluitend is ja of nee. Dus ik zou op zich bij volgende reactie daar graag ook een
antwoord op willen hebben. Mijnheer Noels.
De heer Noels: Dan moet ik mijn best doen. Nee. Nou wat mij in ieder geval zeg maar opviel toen ik het stuk
las hè, het gaat er eigenlijk om in grote lijnen dat door die ambulantisering moeten mensen meer en langer
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thuis wonen en dan het stuk zeg maar wat ik zie dat schrijft een aantal mooie bouwstenen en een beetje in
aansluiting op de opmerking van mijnheer Boersma eerst, maar ik mis zeg maar een beetje van de samenhang
daartussen en hoe die al die verschillende bijlages zich nu tot elkaar verhouden dus dat is een eerste
opmerking. En daarnaast valt me op dat die ontwikkeling dat mensen meer thuis moeten gaan wonen die
raken primair die mensen zelf en nu we bekijken de discussie nu vooral van wat er zeg maar in de buurt nodig
is om die mensen daar te laten wonen, maar wat hebben die mensen nu nodig om langer thuis te laten wonen
en hoe zorgen we nu dat we dat ophalen bij die mensen? Of heeft de wethouder dat al gedaan en dan hoor ik
graag hoe. En er is nog iets, kijk het is ook in zekere zin is het ook gewoon een beweging die is ingezet die
onomkeerbaar is en die vraagt ook iets van de wijk en van de buurt waar die mensen komen wonen dus hoe
wordt in zo'n buurt nu opgezet op meer tolerantie voor mensen die wat minder aangepast gedrag vertonen en
dan inclusiviteit en daar wil ik hem bij houden.
De voorzitter: En tot welke conclusie leidt dat als het gaat over het sluitend zijn van de aanpak?
De heer Noels: Dat ik daar nog over twijfel, maar ik heel benieuwd ben naar de antwoorden van de
wethouder.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Niihof: Voorzitter, ik wil nog een vraag stellen aan de wethouder met betrekking tot het plan van
aanpak wat we ook met de vorige portefeuillehouder hebben besproken. Daar staat namelijk in dat er, daar
wordt het woord 'mobility monitoring' genoemd zeg maar als maatregel die je invoert om mensen nou ja goed
die eventueel bij deze doelgroep kunnen horen en die financiële problemen hebben zeg maar. Datje dat ook
bij de sociale dienst invoert als nou ja goed maatregel om deze mensen veel beter te kunnen ondersteunen
zodat ze niet verder in de problemen raken. Ik wil graag van portefeuillehouder hoe ver dat staat met die
invoering van die methode die expliciet in het landelijke plan van aanpak steeds genoemd is, maar die ik
verder nu niet meer terugvindt in de rest van de stukken. En als ik nog een antwoord moet geven op wat de
voorzitter vraagt dan ben ik nog niet zo zeker van dat de aanpak nu sluitend is dus ik zou ook heel graag van
portefeuillehouder horen van hoe hij dit ziet.
De voorzitter: Mijnheer Ouwens.
De heer Ouwens: Ja voorzitter, ook in de stukken wordt gesproken over het vroegtijdig signaleren, een pilot in
Dordt-West, daar zou nog geen evaluatie van beschikbaar zijn en de vraag is dan: wanneer is die beschikbaar?
De voorzitter: Is dit voor ieder zo voldoende? Voor d it... Mijnheer Burakcin.
De heer Burakcin: Nou ik was eigenlijk nog niet klaar met mijn

maar ik wist niet dat die huisvesting zo ...

De voorzitter: Excuus.
De heer Burakcin: Zo stof zou doen opwaaien, maar ik had eigenlijk nog een tweede vraag aan de wethouder.
Ik lees namelijk in de raadsinformatiebrief over de monitoring van verwarde personen onder vermelding van
E33-meldingen wat bij de politie geregistreerd wordt. Maar ik lees toch wel in de stukken van het schakelteam
dat ook een andere code gemonitord wordt, namelijk de code E14, dat zijn zeg maar meldingen waarbij een
poging zelfmoord gepleegd wordt. Ja maar dat zie ik dus in de raadsinformatiebrief niet terug, wordt dat bij
ons dan niet gemonitord? Hoe representatief is dat dan? Dus dat is een beetje mijn vraag. En dan wil ik
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misschien nog een laatste vraag. Jammer dat de wethouder Van der Linden niet aanwezig is, want dan raak ik
misschien ook een beetje zijn punt. In Rotterdam zijn ze momenteel bezig om de huisvesting van die verwarde
personen en zeg maar van die kwetsbare personen gasloos te maken, ook in het kader van veiligheid dus in
hoeverre zou dat bijvoorbeeld ook bij ons in de regio ingevoerd kunnen worden? Dat is een vraag. Dat was
het.
De voorzitter: En zou u dan ook nog af willen ronden met een antwoord op de politieke vraag die is gesteld?
Of u van mening bent dat het een sluitende aanpak is.
De heer Burakcin: Nog niet helemaal dus.
De voorzitter: Nog andere meningen, vragen voor nu? Want dan wil ik graag het woord geven aan wethouder
Heijkoop.
De heer Heiikoop: Ja voorzitter, dank u wel. Er is een mooie volzin als politieke vraag geformuleerd en laat ik
starten met de beantwoording van die politieke vraag. Naar mijn beste inzicht zou ik die willen beantwoorden
van: nee die is er nog niet. Nee en die gaan we ook niet gerealiseerd krijgen vóór 1 oktober. Net als de rest van
Nederland overigens, want geen enkele gemeente gaat dat voor elkaar krijgen. Er wordt wel volop geschakeld.
Regionaal, landelijk. De naam van Bram van Hemmen viel al even, die trekt het regionale schakelteam. Onno
Hoes doet dat landelijk. Die heeft ook recent aangegeven dat er eigenlijk al twee jaar extra nodig is om dit
allemaal goed in te regelen, want die sluitende keten is er nog niet. Het is ook zeer weerbarstige problematiek.
U heeft dat zelf net ook met elkaar gewisseld. Er zijn ook heel veel instanties bij betrokken. Hier in de regio
denken we dan gelijk natuurlijk aan Yulius, ook Antes, de politie, vanuit de wijkteams en het is complex. Leger
des Heils niet te vergeten. En er is dus meer tijd nodig. Positief is wel, we staan er in deze regio wel goed op.
We proberen echt in de voorhoede mee te doen, mee te denken, maar we zijn er nog niet. We moeten er nog
een tandje bijzetten en dat zullen we ook de komende periode doen. Waar het gaat over, nou ja dat
schakelteam dat heb ik al genoemd, Bram van Hemmen hier in de regio ook de regio Rijnmond, je hebt het
landelijk. We hebben verschillende agenda's naast elkaar gelegd. Wat doen we hier in Dordt, wat doen we in
de regio Zuid-Holland Zuid, wat doe je in de regio met Rotterdam? Er zijn verschillende niveaus waarop je
bepaalde acties kan uitzetten. Nou u heeft kennis kunnen nemen van hoe het daarmee staat. Er zit soms wat
overlap in, maar soms zit dat ook in eikaars verlengde. Ja vraag mij niet om daar weer een soort oplegger voor
te maken, zeg ik richting de heer Boersma, want dan krijgen we weer een extra verantwoording. Dit is hoe we
dat nu hebben ingeregeld. Ik ben het van harte met uw commissie eens als u stelt van 'De ene verwarde
persoon is de andere niet.' Het is een zeer diverse groep. Je hebt natuurlijk mensen met een psychiatrisch
ziektebeeld, verslavingsziektebeeld, maar inderdaad ook mensen die door lang thuis wonen beginnende vorm
van dementie dat kan ook tot verwarring leiden. Het is dus waar het gaat over de meldingen is het een zeer
diverse groep en ja u refereert ook aan migranten die vaak met oorlogstrauma. 40% kwam inderdaad naar
buiten van de Syrische statushouders. Ja dat vraagt natuurlijk weer een andere aanpak dan een dementerende
oudere. Dus die triage bij de meldkamer is heel erg belangrijk, want in het ene geval moet er vooral eerste
politie naartoe en in het andere geval moet gelijk de zorg ingezet worden. Waar het gaat over die
oorlogstrauma's overigens, daarmee zie je ook waarom veel statushouders niet direct naar de arbeidsmarkt
begeleid kunnen worden. Vaak moet eerst die trauma behandeld worden, dat maakt ook een deel uit, dat
gaat vaak parallel ook aan inburgering, vaak moet dat ook vóór de inburgering plaatsvinden, want ja die
psychische problematiek die draag je anders de rest van het leven mee. Over de huisvesting, ja we hebben te
maken met verwarde personen. We willen natuurlijk niet volledig verwarde buurten. Dat geldt ook trouwens
voor andere zorgvragen. Ik hoorde net even de Vogelbuurt genoemd worden. Nou dat is inderdaad een buurt
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waarvan je kan zeggen van nou daar heeft het misschien iets teveel gestapeld. Natuurlijk de omgeving
Krommehout is hier bekend, daar is ook een concentratie van voorzieningen. In het verleden, van hele andere
orde maar, de Colijnstraat waar ook veel mensen met problematiek bij elkaar woonden dus ja we moeten daar
wel naar kijken. Ik heb recent met de bestuurder van deTrivire er ook over gesproken dat, ik heb wonen niet
in portefeuille, maar wel met haar afgesproken van 'Joh ik sluit er even bij aan ook waar het gaat over het
wonen voor deze kwetsbare groep en ook inderdaad waar het gaat over cumulatie van zorgvraag en ook
overlast', want dat willen we niet. Dat is ook niet goed voor deze mensen. En positief ook dat wordt ook echt
volledig ontkent vanuit de corporaties en daar hebben we met elkaar een goed gesprek over te voeren.
'Mobility mentoring' werd genoemd, onderdeel van de aanpak vanuit de sociale dienst echt één van de
leidende principes waar het gaat over de ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag, maar op
het gebied van werk en inkomen of deze problematiek. 'Mobility mentoring' gaat eigenlijk om het wegnemen
van stress, om het hoofd een beetje vrij te krijgen om aan herstel en de blik naar voren te kunnen werken en
dat is een heel belangrijk principe. Dus dat ben ik van harte met u eens, mevrouw Nijhof. Ik hoorde de
psycholance ook langskomen. De psycholance, ja, hij rijdt enige tijd rond in het Rotterdamse. Daar is ook veel
verwarring, heeft u in het lijstje kunnen zien. Een veelvoud van de verwarring vanuit onze regio en dat is ook
de reden dat die psycholance daar nou ja ook doorrijdt. En nou ja kijk vanuit 2017 6,5 duizend E33-meldingen.
In Zuid-Holland Zuid is dat toch wel substantieel minder, een kwart daarvan. En dat ze ook een deel van het
antwoord waarom die psycholance wellicht daar al wel rijdt en hier nog niet. Maar nou ik ben in afwachting
van die motie, we kunnen er zeker naar kijken. Wat is er mogelijk? Heeft natuurlijk ook bepaalde financiële
consequenties, maar die kunnen we dan ook eventueel in kaart brengen. Maar ik denk dat er in Zuid-Holland
Zuid niet voor gekozen is, omdat er gewoon te weinig vraag naar is. Maar goed dat gaan we dan eventueel
voor u uitzoeken. Belangrijk is en daar is men in Rotterdam ook al wel mee bezig om aan de voorkant goed de
triage op orde te hebben dus als er gebeld wordt van 'Hey, wat is hier nodig?' Ik gaf dat net al aan, als je dat
beter op orde hebt dus dat er iemand met een psychiatrische expertise in die meldkamer zit dan voorkom je
ook dat de politie uitrukt voor de hulpvragen waar helemaal geen politie nodig is, waar gewoon eigenlijk gelijk
een ambulance heen zou kunnen gaan. Daar valt heel veel winst te behalen en dat nou ja dat gaan we dus ook
de komende tijd nog op inzetten, want die GGZ-deskundigheid is een hele belangrijke. Volgens mij heb ik zo de
vragen beantwoord en nou ja het antwoord op de politieke vraag was dus in die zin duidelijk.
De heer Ouwens: Voorzitter.
De voorzitter: Breed gedragen antwoord. Mijnheer Ouwens.
De heer Ouwens: Volgens mij mis ik nog het antwoord op de pilot van Dordt-West.
De heer Heiikoop: De heer Ouwens, de evaluatie. Die neem ik even mee. Dat zie ik even als een technische
vraag. Wanneer die klaar is, zal dat met u gedeeld worden. Ja.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Naar aanleiding van de woorden van de wethouder. Het beleid is nog niet klaar. De
problematiek is weerbarstig. Het leidt wel tot de vraag wanneer dit dan wel klaar is. Temeer omdat volgens
mij al in 2016 door de toenmalige minister Schipper is gezegd dat het eind dat jaar geregeld moest zijn en dat
wil dus zeggen 1 januari 2017. We zitten inmiddels in oktober 2018 en het is nog niet klaar. Het gaat wel erg
lang duren. Ik begrijp de weerbarstigheid, maar ik zou toch wel willen zien dat er wat snelheid wordt gemaakt
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met dit beleid temeer omdat het een prangend probleem is. Tweede vraag: u heeft met de corporatie zo'n
goed gesprek gehad, dat is altijd prachtig. Dit college praat altijd veel en heeft goede gesprekken, maar ik ben
nu eigenlijk wel nieuwsgierig wat nou de inzet van het gesprek was en wat het resultaat van het gesprek was.
De voorzitter: Mijnheer De Lijster.
De heer De Lijster: Voorzitter, even een punt van orde. Is dat de tweede termijn, want de vragen waren nog
niet helemaal beantwoord vanuit GroenLinks betreffende de E14-melding en over van het gas los. Misschien
dat daar eerst even antwoord op gegeven kan worden.
De voorzitter: Parkeren we de vraag van de heer Van Verk even voor de tweede termijn.
De heer Heiikoop: Ja, E33 verwarde personen, E14 inderdaad suïcide. Er wordt geregistreerd in deze brief zijn
alleen de E33-meldingen opgenomen, maar vanzelfsprekend die meldingen komen bij de politie binnen dus
die ja die worden geregistreerd. Van gas los, ik vind het een interessante benadering. Eigenlijk een mitigerend
risico op het moment dat er geen gas meer aanwezig is in het huis. Ik vind hem wel interessant. Weer een
ander perspectief op de verduurzaming van onze stad, is dit ook nog een ja een mooi argument om daar werk
van te maken. Ook voor deze kwetsbare doelgroep. Ja waar het gaat over praten, ja er wordt veel gesproken
in de politiek, dat zal ik niet ontkennen. Vanavond wisselen we ook weer het nodige uit zal ik zo maar zeggen.
Ik heb de betreffende bestuurder gesproken in het kader van het opstellen van een nieuw coalitieakkoord
zoals destijds nou ja onder anderen de partijen met heel veel partijen uit de stad hebben gesproken en ook bij
de presentatie van het coalitieakkoord. Dus dat heb ik met haar gewisseld, dat was plezierig en het is sowieso
fijn als je bepaalde urgentie in stad met elkaar deelt en op het moment dat we daar die gesprekken een
vervolg krijgen, al dan niet bij de uitwerking van de woonvisie of bij het maken van nieuwe pandafspraken nou
ja dan zullen we u daar natuurlijk goed over informeren. Dat was hem.
De voorzitter: Mijnheer De Lijster.
De heer De Lijster: U wil graag gebruikmaken van het tweede termijn? Ja. Oké, voorzitter. Wat mij opvalt, dat
hoor ik vaker terug, de laatste commissie ook van 'Heel Nederland is nog niet zo ver.' Nou we hebben een
ambitieus college hè heel veel woningen gaan bouwen. We willen een Dordrecht worden waar iedereen bij wil
horen. Mijn vraag is dan: is dat dan het excuus om dan maar een conservatieve houding aan te nemen of
kunnen we ook op dat gebied ambitieus zijn en een progressieve houding aannemen?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Mijn vraag over wanneer het beleid dan wel klaar is.
De voorzitter: Nog anderen die behoefte hebben aan een tweede termijn? Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Ja, nog één vraag om hem wat te verbreden hè misschien heeft dat een beetje met dat
progressieve karakter te maken. Ik heb het ook gehad van je moet ook naar de voorkant toe hè dus we komen
nu vaak bij de mensen die echt verward gedrag gaan vertonen, maar de mensen die vereenzamen, de mensen
die licht aan het dementeren zijn daar zit natuurlijk een hele grote doelgroep die mogelijk al bij sociale teams
bekend is of niet of bij anderen. En dan komt ook een beetje de opmerking van burgemeester Van Hemmen
van 'Ja en waar kun je zo'n signaal kwijt?' Dat zijn ook punten die meegenomen moeten worden voordat we
dan uiteindelijk mensen in het categorie 'verwarde personen' dat de politie gebeld werd omdat iemand hele
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rare dingen loopt te doen. En met name die voorfase daar zouden volgens mij toch nog wel wat meer
aandacht aan kunnen geven. Progressief.
De voorzitter: Nog anderen aanvullend? Nee? Dan geef ik het woord weer aan wethouder Heijkoop.
De heer Heiikoop: Ja met mijn progressiviteit ambities is nu eventjes wat minder gesteld op dit late uur, maar
ik deel wel uw oproep en dat vind ik ook wel wat mooi. En dat heb ik ook anderen van u horen doen, ook waar
het gaat over andere thema's van 'Joh steek er veel energie in, maak hier werk van. Een groot maatschappelijk
probleem.' Dat gebeurt ook wel. Richting de heer Van Verk van 'Wanneer zijn we klaar?' Nou de landelijk
aanjager, de heer Hoes die heeft aangegeven we zouden twee jaar extra nodig hebben, maar het is niet zo dat
het nu niet goed gaat en straks als het klaar is wel goed gaat. Het is ook, ja de weg is de herberg is dan zo'n
mooie uitdrukking vind ik zelf, je bent onderweg naar iets, of de reis is de herberg of? Nou ja goed, 11 uur
mensen. Maar in ieder geval dat je onderweg ben je ook al resultaten aan het boeken en de ondersteunende
dienstverlening is al beter naar een paar jaar terug. Nou over een paar jaar zijn we nog wat verder. Dan gaat
het ook over de afstemming tussen politie, GGZ en ook al misschien wat perversiteit in financieringsstromen
van 'Welke cliënt wordt op welke manier betaald?' en daar zitten ook gewoon echt nog wat weeffoutjes. Dat
heeft nog wat tijd nodig, maar we zijn goed op weg. En ik deel uw ambitie en nou er wordt op heel veel
fronten hard aan gewerkt. In de regio, landelijk en ook hier in het Dordtse. Want dat moeten we ons wel
realiseren, het is niet dat we dat hier aan deze tafel kunnen oplossen. Dat moeten we echt met elkaar doen en
ook met andere partijen in het veld.
De voorzitter: Staat er procedureel nog één vraag open en dat is dat mevrouw Van den Heuvel heeft
aangegeven met een motie te willen komen en dus dit onderwerp te willen agenderen voor de
raadsvergadering en de vraag is of er een partij is die die agendering steunt.
De heer Van Verk: Voorzitter als het CDA een motie wil indienen, dan juichen we dat toe en dan is het ook
geagendeerd. Alleen moet het dan wel voor de duidelijkheid een motie vreemd aan de orde van de dag zijn,
want het is een raadsinformatiebrief.
De voorzitter: Ja er werd het verzoek gedaan om de raadsinformatiebrief te agenderen, vandaar. Maar de
wethouder wil reageren, hoor ik.
De heer Heiikoop: Ja voorzitter, staat u sowieso vrij om een motie in te dienen. Ik kan ook eventueel de
toezegging hier doen dat we de invoering van de psycholance en de haalbaarheid dat we dat uitzoeken wat en
dat we dat dus meer in de vorm van een verzoek aan deze tafel en een toezegging van mijn kant. Dat zou
eventueel... Een motie vreemd aan de orde vind ik ook prima, maar dat zou misschien een wat lenigere
oplossing zijn om ook onnodige vergaderdrukte te voorkomen.
De voorzitter: Mevrouw Van den Heuvel.
Mevrouw Van den Heuvel-Van der Ham: Vooruit hè.
De voorzitter: Sorry, ik verstond het niet.
Mevrouw Van den Heuvel-Van der Ham: Vooruit.
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11. Rondvraag
De voorzitter: Nou dan zijn we daarmee toegekomen aan de rondvraag. En dan wil ik ook maar even ter
rechterzijde beginnen. Mevrouw Hezemans.
Mevrouw Hezemans: Ja ik wilde toch nog wel even iets meegeven. We hebben eerder gesproken over het
vrijwilligershuis en over het proces wat straks gaat volgen. Wat ik daar toch nog wel even in mee wil geven, is
dat het natuurlijk dan ook wel belangrijk is dat kaders en de verwachtingen worden meegegeven voordat wij
partijen gaan vragen om een presentatie of een hoorzitting zoals mijnheer Van Verk zei. Maar dan moeten wel
die verwachtingen en die kaders ook duidelijk zijn waaraan voldaan moet worden voordat je überhaupt kunt
reageren daarop.
De voorzitter: Die wilde u nog meegeven?
Mevrouw Hezemans: Ja.
De voorzitter: Mevrouw Van Eek. Over de rondvraag.
Mevrouw Van Eek: Nee.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof, mijnheer Bosman. Mijnheer Boersma. Mevrouw Rutter. Mevrouw Bauer. Ik zie
iedereen 'nee' schudden. Mijnheer Heijkoop.
De heer Heiikoop: Ja voorzitter, ik misbruik de rondvraag even met een kleine mededeling nog. Ik wil een ieder
hartelijk danken voor de kaartjes, appjes, sms'jes, mailtjes, leuke berichtjes naar aanleiding van de geboorte
van onze dochter Olivia afgelopen woensdagavond. Dat hebben we thuis zeer gewaardeerd, dank daarvoor.
12. Sluiting
De voorzitter: Dan sluit ik hierbij de vergadering.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 september 2018.
De plv. griffier,
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