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Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen 
Behandeling verordeningen drie decentralisatie 
Maandag 27 oktober 2014 
 

 

Voorzitter, 

Uit de nota Samen Redzaam sprak ambitie. Ambitie om de samenleving op een 

sociale manier in te richten en betaalbaar te houden uit solidariteit voor de 

volgende generaties. Dat we de inwoners van onze stad écht gaan helpen. Deze 

ambitie is vertaald in de voorliggende verordeningen. Maar toch houden we ons 

hart vast! Maatwerk en zelfredzaamheid zijn de toverwoorden van vandaag. Een 

nobel streven, maar voor een boel mensen zijn ze synoniem voor onduidelijkheid en 

zoek het zelf maar uit. 

 

We hebben een lange weg afgelegd. Begonnen met het vaststellen van  Samen 

Redzaam, daarna de kaders voor de verordeningen en nu dan de concept-

verordeningen. Steeds ondersteund met zeer informatieve 3-D uren; daar willen we 

de ambtelijke organisatie en college mee complimenteren.  

We zijn dan ook verrast en teleurgesteld te moeten constateren dat de ambities van 

Samen Redzaam, zoals de vraag van de burger centraal, ondersteunen van de 

zelfredzaamheid en sociaal netwerk, in de nieuwe verordeningen te vaak zijn 

vertaald in restrictieve maatregelen. In diverse bepalingen spreekt een wantrouwen 

naar de burger uit of worden toewijzingscriteria zo vaag omschreven dat burgers 

daaruit niet kunnen aflezen of zij in hun specifieke situatie in aanmerking komen 

voor een maatwerk- of individuele voorziening. Samen Redzaam is ambitieus op het 

gebied van  vernieuwing en verbetering van de maatschappelijke ondersteuning en 
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zorg. De verordeningen stralen meer een sfeer van financiële beheersbaarheid uit, 

waarbij de oorspronkelijke ambities op de achtergrond lijken te zijn geraakt. De 

PvdA vindt dat de ambities van Samen Redzaam niet genoeg vertaald zijn naar de 

uitvoering.  

 

Hoe dat leeft hebben wij afgelopen zaterdag gemerkt toen wij op de markt aan het 

publiek hebben gevraagd wat zij van de komende stelselwijziging vinden en welke 

vragen dat bij hen oproept. Het zijn vooral de burgers, die nu ondersteuning en zorg 

ontvangen, die nu nog steeds niet weten  of dat na 1/1/2015 nog zo doorgaat en/of 

men die voorzieningen nog kan betalen, Mensen die nu al veel mantelzorg 

verrichten voor hun (schoon-)ouders en die het idee hebben dat na 1 januari nog 

meer van hen verwacht wordt, terwijl men nu al moeite heeft op alle lijntjes bij 

elkaar te houden. Ook hebben we veel jongeren gesproken die een zekere 

onverschilligheid aan de dag leggen omdat zij op verschillende maatschappelijke 

terreinen (zoals inkomen, werk, huisvesting) de ervaring hebben dat er steeds 

minder collectieve arrangementen zijn en zij steeds meer op zichzelf zijn 

aangewezen. Terwijl de Nota Samen Redzaam juist een beroep doet om de 

onderlinge solidariteit te versterken, om ons sociale stelsel beheersbaar en 

betaalbaar te houden.  

 

Voorzitter, laat burgers merken dat het nieuwe stelsel juist een nieuwe invulling 

geeft aan het begrip solidariteit dat al ruim 100 jaar ten grondslag ligt aan onze 

samenleving. 

 

 

Voorzitter, 
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Ik ga verder met het indienen van een aantal amendementen en moties. Ik noem ze 

in vogelvlucht op en ga graag met u hierover in debat in de tweede termijn: 

 

 Ik begin met een amendement over de studietoelage. Eigenlijk komt deze voort 

uit een vraag tijdens de commissie. Een oproep om studiegeld niet in 6 

termijnen, maar ineens te mogen uit betalen. De wethouder voelde daar 

helemaal in mee. Maar het moet wel even per amendement worden geregeld. 

Inmiddels hebben de fracties van de VVD, ChristenUnie, CDA, GroenLinks en D66 

het amendement mee ondertekend.  

 

 Dan een amendement over privacy (4).Het is eigenlijk toch te gek voor woorden 

dat als deze raad bij de behandeling van de kaders 3 decentralisaties unaniem 

een motie aanneemt je een paar weken later hier helemaal niets van in de 

verordeningen terugziet. Dit amendement dienen we samen in met de VVD, 

Stadspartij 

 

 Verder een amendement over voorzienbaarheid en verwijtbaarheid (1), mee 

ingediend door de ChristenUnie: Alle burgers van Wageningen komen in 

aanmerking voor een maatwerkvoorziening en individuele voorzieningen als aan 

de voorwaarden is voldaan. Vragen met betrekking tot eventuele 

vermijdbaarheid of voorzienbaarheid van de hulpvraag is niet relevant, omdat de 

hulpvragen voortkomen uit omstandigheden, die iedereen - los van leeftijd, 

geslacht of leefwijze - kan overkomen. 

 

 Een amendement voor Maatwerkvoorziening pleegouders (7), mee ingediend 

door de ChristenUnie en VVD, CDA en Stadspartij: Dit amendement schrapt een 
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bepaling waardoor pleegouders kunnen worden aangeslagen voor betaling van 

kosten voor toegekende maatwerkvoorzieningen. In het huidige jeugdzorgstelsel 

is het gebruikelijk dat pleegouders en ouders, die vrijwillig de voogdij (tijdelijk) 

overnemen, vrijgesteld zijn voor betaling van de ouderbijdrage Jeugdzorg. Als dit 

echt zo in de verordening wordt opgenomen zal de animo om zich als pleegouder 

beschikbaar te stellen aanmerkelijk verminderen. 

 

 Ook een amendement over het bijbetalen voor kwaliteit of comfort (3) mee 

ingediend door D66  VVD CDA en Stadspartij om door middel van bijbetaling een 

voorziening te verkrijgen van betere kwaliteit of comfort. Voorzieningen hebben 

namelijk het meeste effect als ze zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften en 

omstandigheden van de aanvrager. Ze worden door de burger zorgvuldiger en 

langer gebruikt en wordt maatwerk werkelijkheid. 

 

 Een met de VVD ingediende technische verplaatsing van een artikel over de 

Melding van calamiteiten en geweld (8). De regelingen zijn namelijk niet alleen 

van toepassing voor de maatschappelijke ondersteuning, maar ook voor de 

jeugdzorg. Immers ook de aanbieders van jeugdzorg dienen ervoor zorg te 

dragen dat zij cliënten in de gelegenheid stellen bezwaren of klachten inzake de 

uitvoering in te dienen. Het is in de lijn om deze artikelen naar het algemene deel 

te verplaatsen. 

 

 Bij Woonvoorzieningen (2) zijn niet alleen de woon-technische aanpassingen, die 

een woning geschikt maken voor een burger met fysieke beperkingen. Sociale 

aspecten zijn net zo belangrijk. Nabijheid van familie, mantelzorgers en algemene 
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voorzieningen stellen de burger met een lichamelijke aandoening of beperking in 

staat zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn.  

 

 Dan iets als 'waardestijging en afschrijvingstermijn van een woonvoorziening' 

(6) die naar onze mening en die van de VVD onterecht zijn opgevoerd, omdat het 

de uitvoering van de regeling onnodig gecompliceerd maakt en daarmee 

kwetsbaar voor een lawine aan bezwaarschriften vanuit de bevolking. Daar zit 

niemand op te wachten. 

 

Tot slot nog twee moties: 

 Aangezien de wetten en verordeningen al op 1 januari 2015 ingaan zal dan ook 

direct de behoefte aan een vertrouwenspersoon bestaan. Maar de VNG komt 

pas in de loop van 2015 met een aanbeveling. De PvdA en SP, maar ook de VVD 

en de ChristenUnie vinden dit te laat, vandaar onze motie 

 

 Natuurlijk geven wij ook steun aan een motie van CDA over de ‘reguliere’ 

monitoring, omdat feitelijke gegevens en cijfers de basis vormen van een goede 

evaluatie. Maar tot slot dienen we een motie om door middel van een 

stadsdebat  inwoners van Wageningen en alle betrokken maatschappelijke 

organisaties en professionals in de gelegenheid te stellen hun inbreng te leveren 

bij de beoogde evaluatie van het beleid én de uitvoering.  En wat zou het niet 

mooi zijn als het culturele veld samen met gebruikers en klanten van sociale 

domein een tentoonstelling maken om te laten zien wat er is bereikt, maar ook 

waar fricties zitten. Een tentoonstelling als inspiratie voor een dialoog met de 

stad. 
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------------------------------ 

Gesproken woord telt. 

Met medewerking van de fractie en steunfractie van de PvdA 


