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De regering heeft de ene na de andere bezuiniging op de zorg 
doorgevoerd en legt tegelijkertijd de zorgtaak bij de gemeenten. Deze 
worden verantwoordelijk voor de huishoudelijke verzorging, verzorging 
en begeleiding voor zieken en ouderen, sociale werkplaatsen,  jong 
gehandicapten, arbeidsongeschikten en jeugdbeleid. Deze taken moeten 
met veel minder geld worden uitgevoerd. Ongeveer vier miljard euro voor 
alle gemeenten.

Het nieuwe college van Smallingerland heeft het voornemen om het  
(jeugd-)zorgbeleid zorgvuldig op te zetten (geen paniek voetbal) en wil de 
zorg dichterbij de mensen brengen. Aangezien de zorgvraag, ten opzichte 
van voorgaande jaren, niet vermindert, zullen we dit moeten oplossen 
met minder geld. Ons college is nu volop bezig de zorgverordeningen 
op te zetten. Op basis hiervan zal daarna het beleid uitgevoerd kunnen 
worden en deze verordeningen zijn dan ook erg belangrijk. Het opstellen 
hiervan gebeurd niet alleen in studie- en vergaderkamertjes op het 
gemeentehuis, maar ook met de mensen en organisaties die zorg 
verstrekken en zorg vragen. Tevens is er coördinatie met omliggende 
gemeenten en worden er ‘provinciale’ samenwerkingen opgezet.

Door goed te luisteren naar cliënten en externe partijen en samen de 
uitdagingen aan te gaan denken we de zorg dichter bij de mensen te 
brengen. Minder loketten, minder formulieren en minder controle zouden 
ervoor moeten zorgen dat goede zorg met minder geld ook echt kan.
De verordeningen worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad, 
en ondanks dat ‘de SP’ in Smallingerland in het college zit zullen we 
de inhoud als SP-raadsleden kritisch moeten beoordelen. Aangezien 
de materie complex is hebben de SP-raadsleden  van Smallingerland 
afgelopen jaar al diverse ‘decentralisatie’ trainingen gevolgd en wij blijven 
ons hierin ontwikkelen, zo ook komende weekend. Alleen op deze manier 
kunnen wij onze kaderstellende en controlerende taak op deze dossiers 
zorgvuldig  uitvoeren. Wij willen dat de decentralisatie op gemeentelijk 
niveau zo sociaal mogelijk gebeuren: Geen mens aan de kant in 
Smallingerland!

DECENTRALISATIES
Ramon Vos

Enkele weken geleden haalde jullie wethouder de regionale kranten met 
het ondubbelzinnige bericht of zou ik de waarheid niet hebben gesproken 
in antwoord op vragen over de Wet Normering Topinkomens. Nu houd 
ik wel van een stevige uitspraak, maar hier ging het wel een beetje kort 
door de bocht. Op de vraag van Ramon Vos, bij de behandeling van de 
Perspectiefnota in juni, of de gemeente maatregelen ging nemen om 
de topinkomens van de zorgbestuurders aan te pakken, antwoordde ik 
naar eer en geweten dat de gemeente al maatregelen had getroffen. Dit 
bleek achteraf niet zo te zijn. In de korte tijd die de schorsing in deze 
vergadering duurde heb ik het antwoord van de ambtelijke ondersteuning 
verkeerd geïnterpreteerd. Kortom een moment van slecht luisteren. Toen 
ik er achter kwam dat het niet goed zat heb ik zelf in een brief naar de 
Raad het boetekleed aangetrokken. Vervolgens is de pers hiermee aan 
de haal gegaan. Ik beschouw dit als een leermoment en ben met de 
neus op de feiten gedrukt, dat het werk van de wethouder in de eerste 
plaats gebaat is bij zorgvuldigheid, ter bescherming van de mensen 
die hij vertegenwoordigt maar ook van zichzelf. Overigens stellen we 
in de contracten naar de zorgaanbieders, die in 2015, in gaan dat de 
instellingen moeten voldoen aan de wet. Doen zij dat niet dan kan 
ontbinding van het contract het gevolg zijn.

Binnenkort volgt uitgebreide communicatie over de WMO 2015 en de 
Jeugdzorg 2015. Alle verordeningen liggen klaar en zijn inmiddels door de 
cliëntenraad en WMO adviesraad beoordeeld. De gemeente gaat vol voor 
de verandering van werken in de zorg waardoor het allemaal meer gericht 
is op de menselijke waardigheid. Dat betekent tevens dat er in mijn ogen 
niemand tussen de wal en het schip mag terechtkomen. In oktober zal 
er in de Raad uitgebreid over gediscussieerd worden. Als er behoefte is 
onder de leden daar eens iets meer over te weten te komen kunnen we 
een avond plannen en dan leg ik het uit. Ik peil dit op de ledenvergadering 
van 18 september aanstaande.

LEERMOMENT
Jos van der Horst



AGENDA
LEDENBIJEENKOMST 
PROVINCIALE STATEN 
VERKIEZINGEN
Datum:  Donderdag 18 september 
Tijdstip:  20.00 - 22.00
Locatie:  Brede School de Drait 
            Flevo 190 Drachten

BESTUURS-/
FRACTIEVERGADERINGEN
Geregeld komen het bestuur en/of de fractie
bijeen in het gemeentehuis in Drachten.

Eventueel inbrengen van agendapunten kan
bij ons secretariaat: smallingerland@sp.nl 
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Dat we een wethouder hebben, betekent niet dat we als SP leden 
achterover moeten leunen en geen actie meer moeten voeren. Er zijn 
diverse zaken waar wij als SP nog steeds een duidelijk standpunt over 
hebben. Voorbeelden zijn: de huurexplosie en de landelijke maatregelen 
over de langdurige zorg. Wat de huren aangaat kunnen we zo de wijken en 
buurten in om de mensen te vragen ons te steunen in ons protest wat de 
zorg aangaat kunnen we concreet een actie bedenken. Op 2 oktober komt 
staatsecretaris van Rijn naar Drachten en kan er vol op het orgel gegaan 
worden wat betreft protest tegen de maatregelen. Wie deze protesten ziet 
zitten kan bellen met mij: 06-10427247

Op donderdag 18 september heeft de afdeling een vergadering 
uitgeschreven om te praten over de kandidatenlijst en het programma van 
Provinciale Staten voor maart 2015. Handig voor een ieder te weten is dat 
er ook een aantal mensen uit onze afdeling op staan: Michiel Schrier (7), 
op Paul van Dijk (15), Ramon Vos (23), Durk van der Meulen (Giekerk, 25) 
en Jos van der Horst (30).

VAN DE VOORZITTER
Jos van der Horst


