PROGRESSIEF HALDERBERGE
Algemene Beschouwingen Kadernota 2015
Geacht college, collega-raadsleden en andere belangstellenden,
2014 is een verkiezingjaar dat voor onze partij verrassende politieke ontwikkelingen
in petto had. Allereerst gingen we van de twee zetels die we hadden naar de drie
waar we op hoopten. Daarna bleek na de verkennende informatieronde dat
Progressief Halderberge bij de eerste coalitieoptie werd genoemd. Vervolgens heeft
dit ook daadwerkelijk geleid tot deelname aan de coalitie.
Onze fractie is tevreden met de wijze waarop het coalitieakkoord is verwerkt in de
kadernota 2015. Natuurlijk hadden we graag gezien dat alle wensen met betrekking
tot nieuw beleid waren meegenomen, maar we zijn reëel genoeg om in te zien dat
we momenteel voor een andere opgave staan. Deze ligt vooral op financieel gebied.
Gaat het met de financiën beter, dan zal wat ons betreft het gewenste nieuwe beleid
alsnog ingevuld worden.
Progressief Halderberge heeft de afgelopen jaren geklaagd over de communicatie
van de gemeente richting haar inwoners, ondernemers en verenigingen, een
communicatie die in onze ogen beter kon. Omdat het bestuur de komende jaren, nog
meer dan voorheen, een beroep zal moeten doen op onze inwoners doen wij hierbij
een dringend verzoek: “college, draag toch vooral zorg voor een goede en
transparante communicatie”!
Onze fractie bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan het samenstellen van de
kadernota 2015, zowel de medewerkers als het college. Ook spreken wij hierbij onze
dank uit voor de zorgvuldige ondersteuning richting de raad van de griffie.
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Nieuwe politiek
Progressief Halderberge neemt haar taak als volkvertegenwoordiger heel serieus.
Als volksvertegenwoordigers moeten wij nieuwe politiek bedrijven, open staan voor
burgerinitiatieven en ze betrekken bij planvorming en realisatie. We constateren
dat ook het college dit serieus neemt en hier aan werkt met als uitgangspunt het
collegeprogramma “Koersvast navigeren”. De Kadernota 2015 ademt duidelijk het
motto samenwerking uit.
Er gloort hoop aan de horizon
De in 2008 ontstane bankencrisis is uitgemond in een economische crisis die vooral
in Europa heeft gezorgd voor veel onzekerheid. Ook in Nederland zijn de effecten
van de crisis voelbaar. De werkloosheid liep op en de burger is bezorgd over zijn of
haar toekomst. Het eind lijkt in zicht. We lezen steeds meer over de tekenen van
economisch herstel die worden gezien. Een economische wetmatigheid is het feit dat
economische groei pas later wordt waargenomen. Dus ook al gloort er hoop aan de
horizon, Halderberge wordt nog steeds geconfronteerd met aanvullende
bezuinigingen die nodig zijn om een gezond en evenwichtig begrotingsbeleid te
kunnen hanteren
Allereerst de financiën op orde
Vanavond vindt de feitelijke aanzet voor de begroting 2015 plaats. Hoe dan ook,
bezuinigen en heroverwegen betekent een stap terug. De pijn van de broekriem
aanhalen wordt door iedereen gevoeld, niet alleen in de portemonnee maar ook
op het gebied van zorg en welzijn. Hoe moeilijk dit ook is, Progressief Halderberge
kiest ervoor om allereerst de financiën op orde te krijgen. Zijn de voorgestelde
bezuinigingen wel voldoende en is de verdeling over de tijd wel juist? We hebben
geen kristallen bol, maar nieuwe omstandigheden kunnen er toe leiden dat er verder
bezuinigd moet worden of dat bezuinigingen naar voren moeten worden gehaald. Dit
wil Progressief Halderberge te allen tijde openhouden. Wij hopen uiteraard dat dit
niet noodzakelijk is en dat, door de meevallers waar rekening mee gehouden wordt,
er toch ook voldoende extra geld in het laatje komt.
Zonder geïnformeerde en betrokken burgers geen succesvolle decentralisaties1
Momenteel vindt er een zoektocht plaats naar goede manieren om de inwoners van
Halderberge te informeren en te betrekken bij de voorbereiding van de
decentralisaties die per 1 januari 2015 zullen ingaan. Cliënten en inwoners moeten
voldoende geïnformeerd worden, maar zijn ze dat ook? Het succes van de
decentralisaties veronderstelt immers dat burgers actiever worden: meer zelfredzaam
zijn, meedoen in de maatschappij en meepraten over het beleid. Van het college
horen wij graag of wij op dit gebied ook aardig op koers liggen. De vragen hierover
zijn:
1) heeft de gemeente Halderberge de cliënten die met de functie begeleiding, de
jeugdzorg of arbeidsintegratie te maken hebben goed, tijdig, met herhaling en op
diverse manieren geïnformeerd over de komende veranderingen? Tijdig opdat
cliënten geleidelijk aan de nieuwe situatie kunnen wennen. Herhaaldelijk omdat
de materie te ingewikkeld is om in één keer te begrijpen.
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Op diverse manieren omdat sommige mensen graag schriftelijk geïnformeerd
worden, anderen kiezen voor een mondelinge toelichting en weer anderen via
een website.
2) betrekt Halderberge haar inwoners al voldoende bij hun gemeenschap door hun
initiatieven te stimuleren? Om een en ander makkelijker te maken kan een
gemeente soepel om gaan met de regelgeving, kijken hoe een initiatief kan
aansluiten bij het beleid en een positieve en welwillende houding aan nemen. Een
ambtenaar die verbindingen legt met belangrijke organisaties, de gemeentelijke
organisatie kent en de initiatiefnemers door de procedures heen begeleidt, blijkt
een belangrijke succesfactor voor het slagen van burgerinitiatieven. Is
hiervoor een ambtenaar beschikbaar binnen de organisatie? Zo niet, kan dit
binnen de huidige formatie alsnog ingevuld worden?
3) wordt 2014 gebruikt om met cliëntenorganisaties, de Wmo-raad en andere
belangengroepen een visie te ontwikkelen op beleidsmatige cliënten- en
burgerparticipatie.
Meer taken en minder geld
Dan de wijzigingen in het sociale domein, meer taken en minder geld, waarbij vaker
zal worden uitgegaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid. Ook hier geldt weer
tot waar? Meer mantelzorgers geven nu al aan te zwaar belast te zijn. Als straks de
bezuinigingen in het AWBZ zijn doorgevoerd kan het zo maar zijn dat er voor de
meest hulpbehoevenden geen huishoudelijke hulp meer is. Progressief Halderberge
onderschrijft het uitgangspunt dat daar waar het mogelijk is uitgegaan moet worden
van de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Maar het mag niet zo zijn dat mensen
die niet op die kracht kunnen worden aangesproken buiten spel komen te staan. Een
vangnet, daar blijven we op hameren, is een must.
De wijzigingen in het sociale domein hebben nog een ander negatief effect.
Honderden mensen werkzaam in de sociale sector en de zorg dreigen hun baan te
verliezen. Voorkomen moet worden dat veelal jonge hulpverleners straks aan de kant
komen te staan en dat we er dan op termijn tekort komen. Wellicht is het een idee om
net als het college in Eindhoven na te gaan of er een lokaal of regionaal sociaal
akkoord kan worden gesloten met verschillende instellingen. In een persbericht over
de jeugdzorg hebben we kunnen zien dat gemeenten zich garant hebben gesteld
voor het overnemen van de 80 fte aan medewerkers. Ook wij zijn daar blij mee, maar
gaat dit straks ook op voor de andere sectoren? Wij horen graag van het college of
hier al aan wordt gewerkt en als dit niet zo is of e.e.a. dan alsnog ter sprake komt.
Meer schulden maar minder schuldsanering2
Een groeiend aantal mensen met problematische schulden krijgt geen toegang tot
de wettelijke schuldsanering. Dat is het gevolg van nieuwe selectiecriteria van
gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor wie schulden een onoverkomelijk probleem
zijn, bestaat de 'Wet sanering natuurlijke personen' (Wsnp). Terwijl economen en
politici beweren dat Nederland uit het dal van de crisis kruipt, blijft het aantal mensen
met grote schulden stijgen. Ook de hoogte van deze schulden neemt nog toe.
Tegelijkertijd komen steeds minder mensen in aanmerking voor schuldsanering, blijkt
uit de Schuldenmonitor 2013 die recent is gepresenteerd.
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Oorzaak van de daling van mensen die voor schuldhulpverlening in aanmerking
komen ligt niet aan het feit dat de toelatingseisen strenger zijn geworden maar aan
de doorverwijzingen door gemeenten. Uit de monitor blijkt ook dat bij de
gemeentelijke schuldhulpverlening steeds meer mensen afvallen. Hoeveel mensen
afhaken is niet bekend. Progressief Halderberge wil van het college weten:
 hoeveel mensen in de gemeente niet worden toegelaten tot de
schuldhulpverlening;
 wat er gebeurt met de groep die buiten de regeling valt;
 wat het college zelf van deze gang van zaken vindt.
Kindpakket voor kinderen in armoede
Op 7 november 2013 diende onze fractie een motie in m.b.t. het armoedebeleid.
Gevraagd werd de (extra) gelden die aan het Gemeentefonds zijn toegevoegd voor
het armoede- en schuldenbeleid inzichtelijk te maken en met een aanvullend plan
van aanpak terug te komen naar de raad. Op de termijnagenda staat dit plan eind
september ingepland.
Progressief Halderberge vindt dat we in deze moeilijke economische tijd onze meest
kwetsbare inwoners, in het bijzonder kinderen, zoveel mogelijk moeten
ondersteunen. Dit is de reden dat wij aandacht vragen voor de uitspraak van de
Kinderombudsman dat “de aanpak van gemeenten voor kinderen die in armoede
leven beter moet”. Hij vindt, gezien het feit dat 1 op de 9 kinderen in armoede leeft,
het van groot belang dat gemeenten een armoedebeleid ontwikkelen dat specifiek
gericht is op kinderen. Ook vindt hij het van belang dat er samengewerkt wordt met
stichtingen die een verdrag voor kinderen in armoede hebben ondertekend. Zij
kunnen gemeenten ondersteunen in het optimaliseren van het doel. Voor de
uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de nota en de handreiking voor
gemeenten van de Kinderombudsman 3.
Alle gemeenten dienen een integraal jeugdbeleid te voeren op basis van een visie
ten aanzien van kinderen in armoede, aldus de ombudsman. Halderberge
ondersteunt momenteel met name de sociale participatie van deze kinderen met
specifieke voorzieningen en culturele activiteiten. Het advies is dat gemeenten zich
ook actief zouden moeten richten op het voorzien in andere basisbehoeften van deze
groep. In het zogenaamde “kindpakket” zou je daarom moeten kiezen voor
maatregelen die een aanvulling zijn op bestaand beleid. Progressief Halderberge
wil graag dat dit advies van de Kinderombudsman wordt overgenomen. De kosten
van het kindpakket kunnen gefinancierd worden uit de Rijksmiddelen voor
armoedebestrijding.
Alvorens een motie in te dienen zouden wij graag van het college antwoord krijgen
op onderstaande vragen:
 hoe denkt u over het instellen van een kindpakket als aanvulling op de al
bestaande regelingen?
 kunt u dit idee van de Kinderombudsman overnemen en verwerken in het
aanvullende plan van aanpak?
3 juli 2014
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- Nota “Kinderen in armoede in Nederland”
- Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid
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