
1 

Begroting raad 2 november 2017, toespraak Annelies Lichtenberg 

Geachte mevrouw de burgemeester, leden van de raad 

Eerlijk delen, gelijke kansen, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, iedereen 
doet mee naar vermogen en zorgen voor mensen die daar zelf niet (meer) toe in staat zijn. 
Het zijn waarden waarmee onze fractie de begrotingsplannen bekijkt. 

In dit laatste jaar van dit college, zien we een verdieping op onderwerpen waar we al een tijd 
mee bezig zijn. Kern daarvan is dat plannen niet voor, maar vooral met inwoners gemaakt 
worden. 

De Partij van de Arbeid wil een aantal onderwerpen noemen op: zorg dichtbij, duurzame 
ontwikkeling en hoogwaardige dienstverlening aan burgers. 

Zorg dichtbij 

Mantelzorgers: 

Er is onderzoek gedaan onder mantelzorgers en professionals. De vraag was aan welke 
ondersteuning mantelzorgers behoefte hebben om goed te ondersteunen. 

Wat blijkt: mantelzorgers willen één aanspreekpunt voor goede en gerichte ondersteuning, 
ze willen meer met elkaar in contact komen en jonge mantelzorgers willen eerder 
ondersteund worden. Deze wensen hebben we goed geregeld in het nieuwe 
mantelzorgbeleid. 

Het tweede thema binnen de zorg is de Armoedebestrijding voor kinderen. 

U weet het: de PvdA hamers er al lang op: Armoede, vooral onder kinderen is een groot 
probleem die de ontwikkeling van die kinderen enorm in de weg staat. Daarom heeft onze 
raad vorig jaar een motie aangenomen om in het eerste kwartaal van 2017 te komen met 
een plan van aanpak voor het inzetten van de extra middelen voor armoedebestrijding voor 
kinderen. Er is voor gekozen aan de groep zelf, op school en bij professionals te vragen wat 
gaat werken. Er blijkt vooral behoefte aan maatwerk. Het kan gaan om sportkleding, 
huiswerkbegeleiding muziekonderwijs. Mee kunnen doen en kansen hebben is een recht van 
ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. Met deze aanpak willen we nog sterker de 
gevolgen van armoede tegengaan en extra stimulansen voor kinderen bieden. 

Participatie 

Vanaf 2017 zijn gemeenten verplicht een aanpak op beschut werken te hebben. In het 
bieden van werkplekken aan mensen met een arbeidsbeperking is onze gemeente koploper 
in de achterhoek koploper. Ook wordt opnieuw gekeken naar de toekomst van Delta, waarbij 
mensen uit Bronckhorst werkzaam zijn. 

Het vierde thema betreft de financiële kant van de zorg. 

Bronckhorst heeft hierin keuzen gemaakt: 

• de zorgkosten voor burgers zijn verlaagd; 
• de mogelijkheden voor ondersteuning zijn vergroot en 
• arbeidsvoorwaarden in de zorg zijn een stukje verbeterd. 

Zo heeft onze gemeente de eigen bijdrage voor de WMO verlaagd. Het persoonsgebonden 
budget voor de jeugd is op peil gebleven en er is een fatsoenlijk uurtarief voor de PGB-
zorgmedewerkers. 
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Het tarief voor huishoudelijke hulp is verhoogd en onlangs hebben we als raad besloten de 
bonnen voor huishoudelijke thuiszorg in stand te houden voor 2018. Wij kunnen op al deze 
financiële maatregelen trots zijn. 

 

Duurzame ontwikkeling. 

Voor het derde jaar op rij stelt onze fractie vragen over de woningen: zijn er wel voldoende 
woningen voor jonge mensen, kunnen ouderen uit het buitengebied die naar de kernen 
willen om dichter bij de voorzieningen te wonen wel een woning vinden? Onze fractie is 
enige tijd geleden gestart met gesprekken met belangstellende jongeren. Daarbij deden ook 
makelaars en woningbouwverenigingen mee. Gelukkig is deze aanpak door het college 
voortgezet en wordt er nu daadwerkelijk met betrokkenen gesproken. Jong en oud heeft 
specifieke wensen, die passen veelal niet bij de beschikbare woningen. 

Natuurlijk hebben we te maken met de bouwbeperkingen uit de regionale woonvisie. Nu lijkt 
de taakstelling voor vermindering van geplande woningen gerealiseerd lijkt te worden. 
Hierdoor komen er meer mogelijkheden. We hopen dat er pilots ontstaan, waarbij 
betrokkenen – jong of oud – zelf aan zet komen, de gemeente dat proces faciliteert en er 
creatieve oplossingen gaan ontstaan. 

Ook wordt steeds duidelijker dat er nieuwe mogelijkheden om wonen en zorg te combineren 
moeten komen. Het gaat hierbij naast mantelzorgwoningen bijvoorbeeld om logeerhuizen of 
gezamenlijke woonvormen. Ook de participatieraad heeft al gewezen op de noodzaak van 
deze ontwikkeling. Deelt het college de analyse dat die noodzaak er is? Zijn daar al ideeën 
of plannen voor? 

Tot slot de hoogwaardige dienstverlening aan burgers. 

Het past in deze tijd om een kleinere overheid te wensen, ook op gemeentelijk niveau. Onze 
gemeente heeft daar ook flinke stappen in gezet. Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer 
taken naar de gemeente gaan en er ontwikkelingen zijn die vragen om kwalitatief 
hoogwaardig en voldoende personeel. Om u een aantal voorbeelden te noemen: 

• Inwoners verlangen dat de gemeente één aanspreekpunt organiseert; 
• De komst van o.a. de omgevingswet die nieuwe deskundigheden vraagt; 
• Burgerinitiatieven en plannen maken samen met de inwoners vraagt om nieuwe 

werkwijzen. 
• Elk jaar zien we dat er plannen vertragen of niet uitgevoerd worden omdat er te 

weinig mensen zijn om dit op te pakken. 
 

Wat ons betreft is het belangrijk dat de gemeente de komende tijd inspeelt op deze 
ontwikkelingen. Een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan onze burgers met 
voldoende mensen staat wat ons betreft voorop. Ik wil afsluiten met een compliment aan al 
onze gemeentemensen die die goede dienstverlening leveren en steeds voor ons klaarstaan. 

Wij als PvdA-fractie stemmen met overtuiging in met deze rapportage, met de keuzen die 
gemaakt zijn en met de plannen voor de nabije toekomst. 

 

Nu volgt er nog een reactie op de beschouwingen van andere partijen: 
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D’66. D’66 geeft aan dat de drempel naar de sociale teams nog te hoog zijn. Er moet meer 
vanuit de vraagkant bekeken worden hoe de sociale teams makkelijker te bereiken zijn. 
Onze vraag is hoe komen jullie aan deze analyse en welke suggesties hebben jullie 

CDA: in de bijdrage in het contact staat onder kansen dat ‘we nu de kans hebben om onze 
omgeving zo om te vormen dat we opnieuw een toekomst zien. We moeten samen met onze 
inwoners keuzen maken om deze veranderingen invulling te geven’. Hebben we dan geen 
toekomst? Waar gaat het om bij keuzen maken? Kan het CDA aangeven waaraan ze denkt 
bij deze kansen voor het omvormen van onze omgeving? 

GL: Groen Links geeft aan dat er een aanpak voor volksgezondheid in het buitengebied 
moet komen. Onze fractie is het daar zeer mee eens.  

 


