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De fractie Sociaal Maas en Waal is blij met de voorgenomen acties om de dienstverlening bij 
VraagWijzer te verbeteren. Dat was ook hard nodig, zo bleek onder andere uit ons 
onderzoek. Dus al met al zijn we tevreden dat ons signaal nu eindelijk wel wordt opgepakt 
en er – hopelijk – voortvarend werk van wordt gemaakt.  
Eind goed al goed zult u misschien denken? Ja, uiteindelijk is het resultaat wat telt. En dat 
resultaat – een goed functionerend zorgloket -  houden we scherp in de gaten. Onze 
inwoners moeten met hun hulpvraag bij de gemeente terecht kunnen, zich gehoord voelen 
en met een deskundig advies of doorverwijzing ook daadwerkelijk geholpen worden.  
 
Waar de fractie van Sociaal Maas en Waal niet zo blij mee is, is de periode die aan dit 
voorstel vooraf ging. Een periode van bijna driekwart jaar. Verschillende keren hebben wij, 
maar ook andere partijen, het college gewaarschuwd dat het bij VraagWijzer niet goed ging.  
Signalen die met dit voorstel nu eindelijk onderkend worden. Maar dus ook signalen die niet 
nieuw waren voor dit college.  
Consequent speelde de wethouder mooi weer, gesteund door de coalitie. Terwijl de donkere 
wolken zich allang aankondigden.  
Maar nee hoor, er moest eerst via een onderzoek van onze partij “aangetoond” worden dat 
die signalen echt waren voordat de wethouder überhaupt  in actie kwam. Ik zou de 
wethouder mee willen geven om meer het oor te luisteren te leggen bij onze inwoners en de 
medewerkers van onze organisatie. En signalen vanuit uw eigen raad eerder en meer op 
waarde te schatten.  
 
Daarnaast lijkt het een beetje dat de wethouder nog iets recht probeert te kletsen wat toch 
krom is. Er wordt nu gezegd dat er met een houtje-touwtje systeem gewerkt werd, en dat 
we sowieso het softwaresysteem moesten vervangen. Gek dat als je dat wist, er geen bedrag 
voor gereserveerd was. Dat lijkt op een slechte vorm van besturen. Stoerder zou zijn 
geweest om gewoon open en eerlijk toe te geven dat het college een aantal verbeterpunten 
gemist heeft en er nu alles aan doet om dit weer in orde te krijgen. Dat horen we veel liever 
dan een verhaal wat opgepoetst is om het college in een beter daglicht te zetten.  
 
Hoe dan ook, laten we vooruit kijken en de lucht klaren. De fractie van Sociaal Maas en Waal 
kan instemmen met dit voorstel. 
 
 


