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Agenda  
 

25 nov 2020  Algemene leden vergadering  ( digitaal MS Teams )  

 

Wethouder in actie  

We zijn helaas nog steeds in de ban van de corona. We werken alle dagen thuis, ontmoeten onze 
inwoners, zorgaanbieders, maar ook onze familieleden minder.  Het is een lastige tijd om ook 
informeel contact te hebben. Kinderen kunnen gelukkig naar school maar er zijn ook mensen die 
enorm veel hinder ervaren en zich eenzaam voelen. En we zien mooie initiatieven ontstaan bij 
zorgaanbieders , in buurten en wijken en op scholen. 
Tijdens mijn bezoek aan jongerencentrum Break (nog voor de laatste coronamaatregelen) zag ik hoe 
jongeren met elkaar kookten en samen gingen eten en dit alles onder begeleiding van de 
jongerenwerkers van Compaen. Wat is dit een mooie plek voor jongeren om bij elkaar gekomen. Ze 
voerden ook mooie waardevolle gesprekken. Ze waren er voor elkaar.  Vóór corona kwamen er veel 
meer jongeren. En om toch in contact 
te komen en blijven met de overige 
jongeren trekken de jongerenwerkers 
‘s avonds de wijken in. Een super 
goede actie want ook jongeren 
hebben last van de maatregelen en 
missen elkaar. 
 
Vorige keer vertelde ik over de Week tegen Eenzaamheid en ‘t webinar wat we met veel partijen 
gehouden hebben. De trekkers van het geheel zijn onlangs weer digitaal bijeen geweest om acties uit 
te zetten voor een structurele aanpak.  Een volgende keer zal ik daar meer over vertellen. 
Wordt dus vervolgd! 
 
De week van de pleegzorg is dit jaar ook op een andere manier verlopen.  Eerder schoof ik met een 
doos gebak en bloemen, samen met een paar ambtenaren, aan bij een gezamenlijke koffieochtend 
van een groep pleegouders. We spraken over hun gezinnen en hoe ze het pleegouder zijn 
verloopt.  Komende week schenken we op een alternatieve manier aandacht aan deze gezinnen en 
laten we iets leuks voor t hele gezin bij hen thuis bezorgen. Volgend jaar gaan we elkaar vast en zeker 
weer treffen. 
 
Al eerder schreef ik over de jeugdzorg en de ontwikkelingen die we door maken om goede zorg zo 
vroeg , zo kort en zo dichtbij mogelijk te organiseren waarbij we tegelijk de uitgaven beperken. Zodat 
ieder kind kansrijk kan opgroeien in een veilige omgeving en zo thuis mogelijk. 
Steeds ook in afwachting van meer geld vanuit het Rijk. Dat gaat helaas niet gebeuren. De minister is 
niet van plan om nu structureel meer geld te geven want de uitkomst van het onderzoek is niet naar 
verwachting en het besluit voor meer geld voor de jeugdzorg wordt over de verkiezingen in maart 
heen getild.  Wat een ellende voor de gemeenten in Nederland.  



Het Rijk geeft veel geld uit aan de vele coronamaatregelen maar de jeugdzorg laat op zich wachten.  
Dit heeft tot gevolg dan veel gemeenten en ook Veendam nu toch in de eigen begroting moet kijken 
waar te bezuinigen valt om de miljoenen die we tekort komen, te dekken. Tot nu toe werden de 
reserves aangesproken in de verwachting dat we dit jaar structureel extra geld zouden krijgen. 
Helaas moet ook onze gemeente nu gaan bezuinigen om financieel gezond te blijven en de 
begrotingen sluitend te krijgen. 
Aan de organisatie is gevraagd om kritisch te kijken wat we doen wat niet wettelijk verplicht is , waar 
zit nog wat lucht en kunnen we hier verantwoord op bezuinigen en dit alles voor te leggen aan t 
college. 
 
Voor 2021 valt t nog mee maar voor de jaren erna staan er bezuinigingen op een lijst die wij als PvdA 
liever niet zien. Maar er staan ook nog een aantal voorstellen als PM ( Pro Memori = Effecten kunnen 
nog niet goed worden ingeschat ) op de lijst die nog uitgezocht moeten worden. 
Bij de voorgestelde bezuinigingen die wettelijk mogelijk zijn wordt nog verder bekeken hoe we met 
minder geld de mensen die het moeilijk hebben kunnen blijven ondersteunen. Alsook de organisaties 
die zich inzetten voor de minima. Hiervoor kijken we bv ook naar de regiodeal van waaruit ook geld 
ingezet kan worden. 
 
De grootste post die op de lijst staat is de efficiency van het Sociaal domein. Dit houdt in dat we meer 
investeren in preventie en daardoor geld besparen in de duurdere jeugdzorg. Welzijn aan de 
voorkant bespaart zorg aan de achterkant.  Dit doen we door bv bij alle huisartsen een Ondersteuner 
Jeugd en Gezin te plaatsen, ook op scholen willen we een dergelijke ondersteuning bieden. We 
werken samen met de zorgaanbieders wijkgericht zodat we elkaar in de wijken beter leren kennen 
en elkaar eerder weten te vinden.  
 
We werken aan een verdere uitbreiding van de algemene voorziening zodat een bredere vorm van 
ondersteuning laagdrempelig en zonder indicatie geboden gaat worden. Dit scheelt ook veel 
administratie bij de gemeente en bij de aanbieders . 
De onderwijszorgklas is verlengd waardoor de goede zorg en onderwijs geleverd blijft worden aan 
kinderen die eerder nog niet naar school gingen. Goede zorg voor minder geld door slimmer te 
organiseren. Zie voor meer inhoud hierover het persbericht in de Veendammer en de Koerier en 
uiteraard op onze eigen website. 
 
Ook starten we 1 januari met de pilot 
Buurtgezinnen.  Hier ben ik zelf al geruime tijd 
mee bezig om te bezien of dit ook voor 
Veendam een vorm van ondersteuning kan zijn. 
Het gaat gebeuren en daar ben ik enorm blij 
mee. Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd 
op een oude gedacht: opvoeden doen we 
samen. Gezinnen die het zwaar hebben 
(vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een 
warm en stabiel gezin in de buurt 
(steungezinnen). De hulp is alledaags en 
gelijkwaardig. Het vraaggezin en het steungezin 
maken onder begeleiding van de coördinator 
van Buurtgezinnen afspraken over de inhoud 
van de ondersteuning. Dit is altijd maatwerk. 
Opvoeden is niet eenvoudig en soms zit t flink tegen in gezinnen en is ondersteuning erg welkom. 
Een huiswerkplek bieden, naar sport brengen, af en toe een middag opvangen of er samen even op 
uit gaan. Niet direct een professionele hulpverlener over de vloer maar gewoon iemand uit de buurt 
waar je van op aan kunt, die je helpt door aandacht te schenken aan t kind of kinderen. Dicht bij huis 



en heel laagdrempelig. Het ene gezin ontlast het andere gezin. Kijk maar eens op de website van 
Buurtgezinnen voor mooie voorbeelden. Het is nu zaak dat er een coördinator gevonden wordt in 
Veendam. Het is een parttime functie. Zodra we die hebben gevonden wordt er een uitvraag gedaan 
naar vraaggezinnen en steungezinnen.  De resultaten in andere gemeenten zijn goed en dit belooft 
veel. Kijk voor het persbericht in de plaatselijke kranten en op onze website.  De vacature kun je ook 
vinden op de website van Buurtgezinnen. 
Door deze preventieve inzet van ondersteunen besparen we op de uitgaven van de jeugdzorg. 
Met deze slimmere inzet van de zorg en ondersteuning schatten we in dat we in 2024  een 2 miljoen 
kunnen besparen op de uitgaven jeugdhulp. Gebaseerd op de huidige omstandigheden. En dit 
kunnen we alleen in samenwerking met onze welzijn instelling en al onze zorgaanbieders. We voeren 
daar geregeld gesprekken over en ik heb er alle vertrouwen in.  
Goede en noodzakelijke ontwikkelingen en ik zie het ook als mijn taak om deze besparing te 
realiseren.  Goede zorg voor het kind en het gezin staat natuurlijk voorop. 
En de volgende stap is om t schot tussen de WMO en de jeugdzorg te slechten en het zo te 
organiseren dat er voor de inwoner een soepele overgang is die niet opgemerkt wordt, zolang het 
nog 2 verschillende wetten zijn.  
#lovemyjob 
 
Met hartelijke groet, 
Ans Grimbergen 
Wethouder Sociaal Domein 
 

 

 

WOORDVOERINGEN 

Najaarsrapportage 2020 en Begroting 2021 

Woordvoering : Vladimier Slor  

De laatste jaren is er elk jaar tekort op het sociale domein doordat er meer vraag is dan middelen die 

we van het Rijk krijgen. Elk jaar hopen we dat de regering de gemeenten tegemoetkomt. De 

gemeenten staat het water aan de lippen. De PvdA is blij dat we eindelijk gaan stoppen met het 

gesloten stelsel Sociaal Domein. Het uitgangspunt daarvan - uitgeven wat we binnenkrijgen van het 

Rijk - is te kort door de bocht. 

Bij de bezuinigingen in Veendam is gekeken naar alle posten 

en uitgaven welke de gemeente wettelijk niet verplicht is uit 

te voeren. Er zijn daarom voorstellen om te bezuinigen op 

Armoede- en Minimabeleid. De PvdA gaat hier niet mee 

akkoord. En meer partijen zien deze bezuinigingen niet zitten.  

Ook al is een klein extra deel van het armoede en 

Minimabeleid  geen wettelijke verplichting, volgens de PvdA  

is het dan wel zeker een morele verplichting. De wet van 

fatsoen en medemenselijkheid geldt hier zeker. Bezuinigen op 

armoede- en minimabeleid is dan ook wat de PvdA betreft 

géén én een verkeerde keuze.   

Naar onze mening is de Fysieke kant van de MOT ( Meerjaren Ombuigings Traject = bezuinigingen ) 

lijst erg beperkt en staan daar ook nog een aantal PM ( Pro Memori / Effecten kunnen niet goed 



worden ingeschat )  posten op vermeld. We willen kunnen kiezen uit de MOT-maatregelen en dit is 

nu niet mogelijk.  

Wij verwachten daarom dat deze PM posten in de eerste helft van 2021 onderzocht zijn.  Hier moet, 

net als in het sociale domein, gekeken worden wat efficiënter kan, door bijvoorbeeld een 

taakstelling. Hoe kunnen we kwaliteit leveren en toch bezuinigen? 

Als PvdA stellen we daarom de Meerjaren-begroting intentioneel vast. We zijn niet akkoord met alle 

bezuinigingen en we willen dat de PM-posten gevuld zijn. Om een goed besluit te kunnen nemen 

voor de bezuinigingen voor 2022 moet er wat te kiezen zijn. de Begroting 2021 kunnen we als PvdA 

mee akkoord gaan. Een beter Veendam begint bij de keuzes die we samen maken, maar ontzie de 

mensen die het moeilijk hebben. Door hen te ondersteunen kunnen ze een beter vervolg realiseren.  

De PvdA heeft verzocht om de onderstaande onderwerpen de aankomende periode te bespreken. 

Deze onderwerpen worden daarom ook op de Agenda van 2021 gezet als bespreek stukken.  

- Sociaal domein en de efficiency slagen die het College hierin wil maken 

- Armoede en Minimabeleid, wat zijn de plannen van het college en wat vindt de raad hiervan. 

- Onderhoud van Groen, wegen en watergangen. Wat doen we nu en wat willen we minimaal 

als raad hoe het onderhoud wordt uitgevoerd.  

- Klant Contact Centrum. Bijvoorbeeld hoe gaat de communicatie vanuit de inwoners en hoe 

gaat de Communicatie intern bij de gemeente. Hoe komt het dat er toch nog zoveel 

“klachten” zijn vanuit onze inwoners. 

 

 

De hele Algemene Beschouwing is te lezen op onze website. 

Bedrijfsplan Wedeka  

Woordvoering : Pieta Loots 

Er is de directeur van Wedeka gevraagd een toekomstbestendig bedrijfsplan op te stellen. Er dreigt 

een tekort van 7 miljoen euro. De PvdA wil in dit proces worden meegenomen voordat het 

afgetimmerd is. 

Het bedrijfsplan dat gemaakt is voldoet niet aan de 

verwachtingen en er is nu besloten dat de twee grootste 

deelnemende gemeentes, Stadskanaal en Veendam,  een 

aangescherpte opdracht formuleren, op basis waarvan de 

directie van Wedeka een vernieuwd bedrijfsplan kan 

formuleren voor de komende 5 tot 10 jaar.  

Uit een aantal mogelijkheden is een keuze gemaakt. Er is door 

alle gemeentes besloten om het splitsing scenario van 

Wedeka - het onderbrengen van de taken bij de afzonderlijke gemeenten zelf en het ontmantelen 

van de GR, Gemeenschappelijke Regeling - binnen de eigen gemeente verder uit te werken, zodat 

dan tot een definitieve besluitvorming kan worden over gegaan. Het dagelijks bestuur heeft tevens 

gevraagd om (los van de scenario`s) in te zetten op een meer innovatieve bedrijfsvoering om 

daarmee het meer jaren tekort te verlagen. 



Dit proces willen we van dichtbij blijven volgen, omdat beschut werk in onze gemeente voor de PvdA 

een belangrijk bespreekpunt blijft voor onze inwoners die hier al jaren hun werkplezier beleven en 

daardoor meedoen in onze maatschappij.  

Op aandringen van de PvdA is er besloten om WEDEKA een vast onderdeel te maken in de 

Mededelingen van de Commissie vergadering Sociaal. Op deze wijze blijft de raad op de hoogte en 

kunnen er vragen worden gesteld wanneer nodig. 

Overige onderwerpen Raad 9 november 2020: 

De volgende onderwerpen zijn zonder verder woordvoering en discussie vastgesteld. 

- Jaarverslag en jaarrekening 2019 Winkler Prins. 

- Vergaderschema Raad 2021 

- Bezetting raadscommissies 

- Oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s.  

 

Campagne activiteiten  

 

De afdeling Wildervank / Veendam doet ook dit jaar 

weer mee met de landelijke campagne van de PvdA 

voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze keer komt 

elke maand een ander thema aan de orde. In oktober 

is dat de actie #Hartje Leraar 

 

We waren al druk bezig met de voorbereidingen toen 

we van het partijbestuur het dringende advies kregen 

om geen acties te organiseren waarbij drukte kan 

ontstaan. Dan is afstand bewaren moeilijk. We gaan 

daarom vooral digitaal actie voeren. Denk 

bijvoorbeeld aan filmpjes om leraren een hart onder 

de riem te steken.   

 

Aan een ieder de oproep om – als het kan – dit op social media in de gaten te houden en alles van de 

PvdA te delen!!  

 

 

  

    
 


