
Betoog Sociaal Maas en Waal, raadsvergadering 26 januari 2017 (door Jacobijn) 

Agendapunt 12 Raadsvoorstel ontwerp beleidskader sociaal domein ‘Samen Beter’ 2017-2020 

Voor ons ligt het nieuwe beleidskader voor de komende drie jaar. Het is nogal vaag, maar daar is het 

ook een beleidskader voor, aldus het college. Dat antwoord is ons een beetje te kort door de bocht.  

Het punt is namelijk dat het uitvoeringsprogramma dat hier een vervolg op is, helemaal niet meer in 

de raad besproken wordt. Voor een zo belangrijk beleidsdomein als het sociale domein moeten we 

dat niet willen. Ook de WMO advies raad, die juist als verantwoordelijkheid heeft kritisch mee te 

denken, geeft aan dat ze het stuk zo vaag vindt dat ze aangeven moeilijk mee te kunnen denken. Dat 

vindt de fractie van Sociaal Maas en Waal geen goede ontwikkeling.  

Inhoudelijk ook een aantal opmerkingen:  

We zien, net als in eerdere documenten op dit gebied de vrijwilliger en mantelzorger als 

uitgangspunt van veel zaken. Dit is en blijft een wankele situatie, ik blijf dat benoemen. Want wat als 

een mantelzorger uitvalt, een vrijwilliger ziek wordt of het niet meer aankan… 

Ik wil daarnaast vandaag ook een ander punt benadrukken en dat is het punt van het grijze gebied. 

Het grijze gebied tussen het moment dat vrijwilligers aangeven “tot hier kan ik heel veel doen, maar 

dit en dat dat gaat me te ver”; en het moment dat professionals in gaan springen. Dat grijze gebied is 

groot, echt te groot. En het grijze gebied groeit ook, omdat door geldgebrek, veranderende regels of 

wachtlijsten de professional niet of later inspringt. De vraag is dan vervolgens wie er in dat grijze 

gebied de handschoen noodgedwongen oppakt; wie kan het niet aanzien en gaat toch iets doen? Dat 

is wederom vaak de vrijwilliger, maar juist dan gaat er veel fout. Juist dan raken vrijwilligers 

overvraagd in tijd en capaciteiten en soms ook gedemotiveerd. Ik maak het in Dreumel van heel 

dichtbij mee. Deze week zat ik om de tafel met alle vrijwilligers van samenredzaamheid die mensen 

thuis bezoeken. Wat een spirit en wat een inzet. Maar ook wat een onmacht soms als je hoort dat 

iemand de deur dichttrekt bij een oudere, en ze haar hart vasthoudt of het de komende uren alleen 

in huis wel goed gaat met de meneer die ze net bezocht heeft. Of de agressie waarmee een van de 

vrijwilligers te maken kreeg toen ze in de ogen van de mevrouw die ze bezocht, en voor wie ze zo nu 

en dan de was deed, de was te laat bracht. We noemen het georganiseerde burenhulp, maar als ik 

eerlijk ben is het veel vaker een niet-georganiseerde, ontoereikende vorm van hulp voor mensen die 

eigenlijk veel meer nodig hebben. Dat grijze gebied moet echt in kaart, het moet worden erkend. En 

het moet worden opgelost. Ik zie dat in dit beleidskader niet terug.  

Een concreet punt waar ik tot slot kort iets over wil zeggen betreft de opmerking dat ouders van 

jongeren meer professioneel zouden moeten worden begeleid. Dit is dan  in plaats van de 

toekenning van een PGB. In de toelichting op de RTG bleek dat dit voornemen voortkwam uit 

ervaringen van Vraagwijzer die constateerden dat sommige jongeren als ze meerderjarig worden niet 

zelfstandig genoeg zijn. Ik wil die uitdaging niet onderschatten, maar gaan we hier niet te kort door 

de bocht? Ik weet bijna zeker dat ouders zelf andere ervaringen hebben, en waarschijnlijk ook 

andere voordelen ervaren van het PGGB. Ik roep het college op om daar niet op deze manier aan 

voorbij te gaan. Dat is ook eigen kracht van mensen respecteren. 

Kortom, wij stellen een aantal kritische kanttekeningen. We horen graag de reactie van de 

wethouder. 


