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Wist u dat als je op onze iPad het woord “perspectiefnota” intypt, dat de automatische  
spellingscorrectie het woord dan wijzigt in “perspectiefloos”? Nu zijn er zat 
onderwerpen waar we een tandje harder willen lopen dan de coalitie en soms zelfs 
compleet andere keuzes zouden maken, maar zo ver als “perspectiefloos” wil ik toch niet 
gaan. Het is wel een beetje waar: er is weinig perspectief voor jeugd en jongeren in West 
Maas en Waal, er is weinig perspectief voor mensen met een arbeidsbeperking en je zal 
maar een hulpvraag hebben en de gemeente willen bereiken…  
 
Sociaal Maas en Waal zal in het komende politieke jaar verder de ruimte benutten die de 
begroting de raad geeft. Om zo een realistisch sociaal en duurzaam alternatief te bieden 
voor onze inwoners en ondernemers. Wij denken dat de perspectiefnota deze ruimte 
biedt. We zijn dus, desondanks, voorzichtig positief gestemd. Ik loop met u graag onze 
punten langs. 

 
Allereerst over het stuk zelf: we werken nu voor het eerst met echte effectindicatoren en 
betere kengetallen. In de Auditcommissie is hier uitgebreid aandacht voor geweest. We 
zijn van mening dat het goed is dat we nu eindelijk gaan werken met effectindicatoren, 
en ook de keuze van de type indicatoren is veelbelovend. Laten we ons wel realiseren 
dat we om hier goede scores op te halen, er nog heel hard gewerkt moet worden. Laten 
we zeggen dat het goed is om de effectindicatoren en de meetbaarheid ervan te blijven 
ontwikkelen. De zesjescultuur moet echt verleden tijd zijn! 
 
 
SOCIAAL DOMEIN 
 
Als we het hebben over het sociaal domein dan heb ik drie zorgpunten die ik graag wil 
delen. 
 
Ten eerste wil ik ingaan op de bereikbaarheid en digitalisering van VraagWijzer. 
In de perspectiefnota staat dat verder wordt geïnvesteerd in de digitalisering van 
VraagWijzer. Nu al bereiken ons veel signalen dat VraagWijzer amper bereikbaar is, dat 
de website niet voldoet aan de behoefte van de doelgroep om geholpen te worden en dat 
bij acute situaties er niemand bereikbaar is om in te springen.  
Sociaal Maas en Waal heeft onlangs besloten om zelf onderzoek te doen naar de 
bereikbaarheid van VraagWijzer omdat ons veel van deze zorgwekkende signalen 
bereikten. Vanuit de samenleving, vanuit zorgporfessionals en vanuit de organisatie zelf. 
Inwoners met een hulpvraag moeten heel laagdrempelig terecht kunnen bij de 
gemeente. Niet dat de gemeente het per definitie moet oplossen, maar ze moet wel, als 
dat nodig is, helpen met het beantwoorden van die hulpvraag. Bereikbaarheid en op tijd 
reageren is, hoe simpel het ook lijkt, een van de belangrijkste beginpunten in de 
beantwoording van die hulpvraag.  
In onze ogen speelt VraagWijzer een veel te grote rol in de toegang tot hulp en advies en 
wanneer nodig tot zorg of hulpmiddelen. De opzet was om een netwerkorganisatie te 
creëren waar op veel verschillende punten toegang tot zorg mogelijk zou zijn. In de 
praktijk blijkt dat uiteindelijk toch VraagWijzer bepaalt of er recht op zorg is. Dus terug 
in de tijd. De zin die we vaak hoorden is “als je goedgebekt bent, dan wordt je misschien 
geholpen.” Kortom: we hebben onze inwoners op afstand gezet. Een cultuurverandering 



moet er dus komen, zodat de gemeente niet tegenover de mensen staat die hulp nodig 
hebben maar met de mensen mee kijkt.  
Daarom willen wij dat er voor het volgende jaar niet alleen ingezet wordt op de 
digitalisering van VraagWijzer, maar ook op het verbeteren van de dienstverlening in 
het algemeen. Daarmee moet de toegang tot zorg, hulp en advies veel beter worden. Dit 
is keihard nodig om onze ambitie in onze effectindicator te behalen. Maar het is nog 
harder nodig voor onze inwoners. We horen graag van de wethouder deze toezegging.  
 
Ambitie jeugd en jongeren 
Het tweede punt gaat over het jeugd en jongerenbeleid. Toen onze iPads perspectiefloos 
suggereerden hadden ze wellicht vooral dit punt op het oog. Sociaal Maas en Waal 
herkent totaal geen ambitie met betrekking tot jeugd en jongeren, en dat is erg jammer. 
Onder het kopje “wat willen we bereiken” staan jongeren tot 23 jaar, hun 
ontwikkelkansen en vrijetijdsbestedingen nog wel genoemd als eerste, maar in het 
vervolg komt deze eerste plaats niet tot zijn recht. Natuurlijk, we doen wat we wettelijk 
moeten doen, en we voeren dus bijvoorbeeld de Jeugdwet dus uit. Wij zouden graag zien 
dat de bezuinigingen op het jeugd en jongeren werk, die de afgelopen jaren zichtbaar en 
onzichtbaar zijn doorgevoerd, ongedaan gemaakt worden. Waarom hebben wij geen 
volwaardige jeugdwerker, één met voldoende uren om pro-actief  naar jongeren toe te 
stappen, en om echt iets met hen op te bouwen. Waarom investeren we niet wat meer in 
onze jongeren op een moment dat de zaken nog niet uit de hand gelopen zijn? De raad 
spreekt zoals u weet binnenkort met twee mensen van Stuw die met een zeer beperkte 
invulling en een nog veel beperkter uren budget een stukje van het jeugd en jongeren 
werk invullen. Wij willen dat gesprek even afwachten en zullen daarna met concrete 
voorstellen komen voor verbetering.  

 
Participatiewet 
Als derde en laatste punt in het sociale domein wil ik het graag hebben over het 
aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Als lokale overheid moeten we het 
goede voorbeeld geven. Niet alleen vanuit een verplichting om aan het toekomstige 
quotum te voldoen, maar juist ook om ervoor te zorgen dat onze inwoners met een 
arbeidsbeperking weer aan het werk komen en het beste uit zichzelf naar voren kunnen 
halen. Alle regelingen voor mensen zonder werk ten spijt, waar men het meest aan heeft 
is werk. Wij schrikken dus van een percentage van 0% mensen met een 
arbeidsbeperking in onze eigen organisatie. En we zouden dan ook graag zien dat de 
gemeente West Maas en Waal dit verandert en het voortouw neemt om mensen met een 
arbeidsbeperking aan het werk te helpen in de eigen organisatie. In de 
voorbereidingsronde gaf de wethouder aan dat hij in de komende jaren hier aan wil 
werken. Dat vinden we een mooi begin. Nu nog oppakken. Wij dagen de wethouder uit 
om in het volgende jaar met echt hogere cijfers te komen over de hoeveelheid 
medewerkers met een arbeidsbeperking.  
 
FYSIEK DOMEIN 
Duurzaamheid 
In 2016 gaan we stappen zetten om werk te maken van duurzaamheid; dit naar 
aanleiding van de motie van Sociaal Maas en Waal, unaniem aangenomen door deze 
raad. Sociaal Maas en Waal heeft inmiddels met de beleidsmedewerker duurzaamheid 
en met de wethouder gesproken en we hebben een goed gevoel over de duurzame 
stappen in West Maas en Waal. Het focussen op het eigen energieverbruik, op ons 



wagenpark en op lokaal duurzaam inkopen zijn wat Sociaal Maas en Waal betreft goede 
eerste stappen. De gemeente West Maas en Waal zou hiermee het goede voorbeeld 
geven.  
Benieuwd zijn we ook naar het plan Zonneweide zoals dat in de PSP aangekondigd 
wordt.  

 
Toezegging geen bovengrondse opslag grond 
Sociaal Maas en Waal wil het huidige karakter van onze oeverwallen, het 
dijkenlandschap en de open komgebieden behouden. We zijn blij met de toezegging van 
het college geen nieuwe plaatsen voor bovengrondse grondopslag toe te staan.  

 
BESTUURLIJK 
Als we het over het bestuurlijke domein hebben wil ik graag één onderwerp aanhalen. 
Over dat andere puntje, namelijk de herinrichting van de raadzaal hoef ik het niet 
nogmaals te hebben: hier zijn we gewoon tegen. Dat geld kan buiten in de samenleving 
veel beter gebruikt worden.  

 
Maas en Waal 
De grootste ommezwaai van het afgelopen jaar is natuurlijk de ommezwaai in de 
discussie over de samenwerking in Maas en Waal geweest. De keuze van Sociaal Maas en 
Waal is hier altijd helder in geweest: samenwerking met onze natuurlijke partners in 
Maas en Waal. Met plezier hebben we deelgenomen aan de diverse debatten die er 
geweest zijn. Ik moet zeggen dat ondanks de verbeten start na de verkiezingen er een 
open gesprek heeft plaatsgevonden tussen alle partijen. En dat heeft geresulteerd in een 
onderzoek naar samenwerking in Maas en Waal en in het Rijk van Nijmegen.  
Resultaat is uiteindelijk hetgeen wat telt en we wachten dan ook met spanning af. We 
zijn ervan overtuigd dat met de juiste instelling van ons college de samenwerking 
eigenlijk niet kan mislukken. We hebben er vertrouwen in dat hier in 2016 goede 
stappen gezet gaan worden. We willen graag meegeven om de raad hier goed bij te 
betrekken. En als het gaat over de toekomst van onze gemeente, ook onze inwoners 
hierbij goed mee te nemen.  

 
Ter afsluiting 
In mijn betoog heb ik naast positieve ontwikkelingen ook een aantal forse kritiekpunten 
behandeld. Om deze aan te pakken is geld, aandacht en wil nodig, en dus voor een deel 
andere keuzes. Voor het eerst in jaren biedt deze perspectiefnota ruimte voor nieuw 
beleid, namelijk 50.000 euro. Maar om daadwerkelijk die kritiekpunten aan te pakken is 
die 50.000 euro niet voldoende. Wel kunnen we hiermee een begin maken. Zoals ik al dit 
betoog begon zal Sociaal Maas en Waal hier in 2016 weer actief werk van gaan maken. 
Met oog voor een duurzaam milieu, oog voor de groepen in onze dorpen die het meest 
kwetsbaar zijn en oog voor de kansen in Maas en Waal.  


