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vergadering bijeen:

De fractie van de SP stelt gemeenteraad van Brielle in vergadering bijeen d.d. 7
november 2017 voor de volgende motie aan te nemen:
Constaterende dat:
● In de contracten met zorgaanbieders afspraken over kwaliteit en
klanttevredenheid zijn opgenomen;
● Middels monitoren en klanttevredenheidsonderzoek deze ook wordt gemeten
door de gemeenten;
● Deze monitoring en het klanttevredenheidsonderzoek jaarlijks of tweejaarlijks
plaatsvindt;
● De gemeente Brielle verder op het ‘piepjessysteem’ vertrouwt om problemen in
de uitvoering zichtbaar te maken;
● De gemeenteraad weinig zicht heeft op het functioneren van het sociaal domein;
● De gemeenteraad stuurt door het beschikbaar stellen van budget;
● Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur/NOS blijkt dat de helft van de raadsleden
aangeeft geen grip te hebben op het sociaal domein;
● Uit beantwoording van technische vragen, die de SP gesteld heeft, blijkt dat er
geen indicatoren of criteria zijn, waarop beoordeeld wordt of de zorg in het
sociaal domein toereikend is;
● Uitvoering gedecentraliseerd is omdat gemeenten beter zouden weten wat haar
inwoners nodig hebben;
● De directeur van de Catharina Stichting in de commissie Grondgebied heeft
aangegeven dat de vraag voor een plek in het verzorgingstehuis toeneemt en de
wachtlijst inmiddels een jaar is.
Van oordeel dat:
● Het ‘piepjessysteem’ niet voldoet om grip te krijgen op uitvoering in het sociaal
domein;
● Raadsleden zicht moeten hebben op de uitvoering;
● Gebrek aan informatie de reden is dat raadsleden ervaren weinig grip te hebben
op het sociaal domein;
● De taak van de raad breder is dan alleen het beschikbaar stellen van middelen;
● Trends onvoldoende zichtbaar worden en daarmee bijsturen lastig wordt
gemaakt;
● Belangrijk is te weten wat ouderen nodig hebben om langer thuis te kunnen
blijven wonen (zeker wanneer er een wachtlijst bestaat).
Verzoekt het college om:
● Met betrekking tot lokale voorzieningen het gesprek aan te gaan hulpverleners
over welke knelpunten zij ervaren in de uitvoering in het sociaal domein. Daarbij
nadrukkelijk te vragen naar toereikend zijn van financiële middelen,
geldstromen, inzet van best passende hulp tegenover eerst beschikbare hulp en
vraag naar producten.

●
●

Hiervan verslag te doen aan de gemeenteraad.
Gelijk aan eerdere bijeenkomsten (WMO en Jeugdhulp) die door de gemeente
zijn georganiseerd vervolgbijeenkomsten te organiseren waar wethouders,
raadsleden, organisaties, huisartsen met elkaar in gesprek gaan over hoe zaken
na de eerste bijeenkomst zijn opgepakt en wat de huidige stand van zaken is.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door:
namens de SP
Diana van Bennekom, Maarten de Pijper, Erik Bunte, Gina Verkuijl, Henk Hoftijzer

Besluit raad:

stemmen voor
stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 7 november 2017.
De griffier,
De burgemeester,
L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

