Verslag van de openbare vergadering van de commissie Burger
d.d. 12 juni 2014
Aanwezig:

(plv) leden Van Teylingen (voorzitter), Bus, Van Dillen, Kocken, Van
Melis, Mroseck, Polak, Van Tongeren, Vogel, Vos, Zwart en Dewkalie
(griffier)

Voorts:

wethouders Den Boer, Roeffen en burgemeester Waaijer

Verslag:

W. Kardux

1.
Opening en mededelingen omtrent de vergadering
De voorzitter opent de vergadering om 20.00h en verwelkomt de aanwezigen en de
kijkers thuis.
2.
Vaststellen agenda
De voorzitter stelt op verzoek van het college voor om agendapunt 9 van de agenda
af te voeren en direct in de raad te behandelen. Het voorstel is de raadsmededeling Z14-2000 subregionale samenwerkingsvorm onder punt 3a te behandelen.
Mevrouw Zwart wil hier eerst in haar fractie over spreken.
Mevrouw Mroseck is het met mevrouw Zwart eens.
Mevrouw Van Dillen wil het onderwerp nu behandelen.
De heer Vogel wil van de wethouder horen wat de consequenties van latere behandeling zijn.
Mevrouw Pasterkamp wil eerst met haar fractie overleggen.
Mevrouw Polak is voor uitstel.
Wethouder Roeffen legt uit dat de regiogemeenten Bollenstreek hebben verzocht
aan te haken bij de ontwikkeling van een Werk Servicepunt. Daarnaast werkt het college een Participatienota uit, die een sterke relatie met de Wmo heeft. Er ontstaan
problemen als het onderwerp pas na de vakanties wordt behandeld.
Mevrouw Pasterkamp wil er fundamenteel met de fractie over spreken. Het verwondert haar dat dit voorstel in een raadsmededeling is geformuleerd. Zij ziet geen
reden om het vanavond inhoudelijk te bespreken. Het onderwerp kan nog voor het
reces worden geagendeerd. Ook kan het als bespreekpunt direct naar de raad.
De heer Vogel pleit ervoor de technische vragen vooraf te stellen.
Mevrouw Van Dillen wil het als bespreekstuk voor de volgende raadsvergadering
agenderen.
Ook mevrouw Mroseck wil dat.
De heer Kocken zou er vanavond wel over willen discussiëren.
Mevrouw Pasterkamp zegt dat haar fractie is gefrustreerd door de lawine aan nagekomen raadsmededelingen. De korte reactietijd maakt het vrijwel onmogelijk om zaken goed voor te bereiden.
Wethouder Roeffen legt de bedoeling van de raadsmededeling uit. Het college had
het initiatief kunnen nemen om actief een positie te kiezen en af te wachten wat de
positie van Oegstgeest is. De regiogemeenten hebben gevraagd of Oegstgeest wil
meewerken. Het college wil de raad met lokale nota’s informeren over de voorbereidingen om in 2105 de door de Rijksoverheid opgelegde taken te kunnen uitvoeren. De
commissie wil nu een fundamentele discussie van oktober naar voren trekken op basis van een ondergeschikte aanleiding. Hij stelt dat een vertraging in de behandeling
de positie van Oegstgeest bij de regiogemeenten niet versterkt.
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Mevrouw Pasterkamp vraagt wat de deadline van de wethouder is.
Wethouder Roeffen antwoordt dat er half mei gereageerd had moeten worden. De
kwartiermaker is gestart en heeft de participatie van Oegstgeest nog even achter de
hand gehouden. De wethouder verzoekt de technische vragen vooraf te stellen, zodat
het voorstel voor de raad van 26 juni kan worden voorbereid.
De heer Kocken meent dat het college een veilige strategie voorstelt. De raadsmededeling vermeldt, dat indien er nu niet gekozen wordt Oegstgeest altijd nog kan aanhaken bij de regiogemeenten waar het gaat om het beleidsterrein werk en inkomen.
Mevrouw Zwart maakt er bezwaar tegen dat er nu toch over de inhoud wordt gesproken.
Mevrouw Pasterkamp zegt dat zij de raadmededeling op 5 juni heeft ontvangen en
vraagt waarom er zoveel tijd is verstreken. Zij vraagt wanneer de wethouder het voorstel heeft ontvangen.
Wethouder Roeffen antwoordt de brief op 24 april te hebben ontvangen.
De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voor de raadsvergadering 26 juni zal
worden geagendeerd.
Mevrouw Pasterkamp herinnert eraan dat in het Presidium is afgesproken, dat bij
urgentie de stukken al voor de collegebehandeling zouden worden toegezonden, juist
om dit soort ongewenste situaties te voorkomen.
De agenda wordt conform vastgesteld.
3.

Spreekgelegenheid voor het publiek over niet-geagendeerde onderwerpen
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
4.

Notulen van de vergadering van de commissie Burger van 8 mei
2014
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5.

Notulen van de openbare gecombineerde vergadering van de commissies Burger en Ruimte van 15 mei 2014
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Nav p.8, Omgevingsdienst West Holland: de toezegging dat de fout in de meerjarenbegroting in de Perspectiefnota aandacht zou krijgen, is niet op de aandachtslijst geplaatst.
6.
Aandachtspuntenlijst commissies / raad
De aandachtspuntenlijst wordt bijgewerkt.
Nav de punten 3 en 4 merkt mevrouw Pasterkamp op, dat juni als datum wordt
vermeld.
De voorzitter antwoordt dat dit correct is; de maand is nog niet om.
Burgemeester Waaijer onderneemt met spoed actie op de punten 6 en 7.
Mevrouw Pasterkamp wijst erop dat de deadline voor punt 7 25 juni is.
Nav punt 8 zegt burgemeester Waaijer dat alle gemeenten acties moeten ondernemen. Tot dusver heeft Leiden niet gereageerd en daarmee stopt het proces.
De voorzitter vraagt met klem aandacht voor de acties op de lijst en verzoekt de lijst
meer smart te maken.
7.
Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
Mevrouw Zwart heeft een bijeenkomst van Holland Rijnland bezocht. De benoeming
van de leden van het DB was aan de orde. Een voorstel voor kandidaten voor het DB
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is niet akkoord bevonden, omdat er geen vertegenwoordiger van D66 bij was. In een
volgende vergadering komt de benoeming opnieuw aan de orde.
8.

Vaststellen Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 (Z14-01087)
De heer Kocken zegt dat D66 tegenstander van de verhoging van de alcoholleeftijd
van 16 naar 18 jaar was. Het is een kwestie van individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van jeugd en ouders. Hij vindt het een prima plan, maar veel te gedetailleerd en te eenzijdig op de jeugd gericht.
Mevrouw Zwart vindt het een goed plan. Het is haar niet duidelijk met wie er samengewerkt gaat worden. De VVD heeft voorkeur voor samenwerking met de gemeenten Teylingen en Katwijk, omdat de problematiek daar meer vergelijkbaar is
dan met Leiden.
Mevrouw Pasterkamp heeft een ander standpunt dan de voorgaande sprekers. Zij
stelt dat alcohol meer stuk maakt dan haar lief is. Het verbaast haar in de inleiding te
lezen, dat alcohol in de horeca zo gezellig is. De feiten over alcohol in Oegstgeest zijn
onthutsend. Een kwart van de 11 tot 18-jarigen heeft recent meegedaan aan binge
drinken. Van deze bingedrinkers vindt 54% van de ouders dit prima. Dit is de kop in
het zand steken. Alcohol brengt aan een zich ontwikkelend brein enorme schade toe.
In Oegstgeest is ook het alcoholgebruik onder ouderen behoorlijk. Jaren achtereen
won Oegstgeest de gouden glasbak; niet voor niets heeft de wethouder die prijs voor
de AA bestemd. Dit overwegende, is preventie heel belangrijk. Zij wijst erop dat alcoholgebruik in Oegstgeest samengaat met drugsgebruik. Iedere jongere weet hoe in
Oegstgeest aan drugs te komen. Zij betreurt het dat het een ambitieloos stuk is.
Oegstgeest heeft nog meer dan de regio problemen met alcoholmisbruik. De ambitie
is slechts om niet slechter te worden dan de regio. Het is acceptabel dat 43% van de
jongeren alcohol gebruikt; zij zou die ambitie graag hoger zien. Zij is niet blij met de
voornemens op het gebied van voorlichting en bewustwording. Dat moet zeker gebeuren, maar alleen vertellen dat het niet goed is, helpt niet. Het helpt pas als er ook
gehandhaafd wordt. Effectieve handhaving moet een hoeksteen van het beleid zijn.
Het is de vraag of er voor € 4.000 per jaar effectief gehandhaafd kan worden. De prioriteiten van de GOA’s en wijkagenten moeten anders komen te liggen. Als voorbeeld
dienen de scholen, die effectief handhaven met blaastesten bij de ingang van schoolfeesten. Dit zou ook bij evenementen en sportkantines kunnen gebeuren. Zij pleit
voor serieuze handhaving, bewustwording die samenhangt met de handhaving en
handhaving in combinatie met subsidies en premies.
De heer Van Melis vindt het een goed, integraal stuk, waarin het bevoegd gezag instrumenten heeft om het proces van vergunningverlening tot en met toezicht goed te
regelen. Het is positief dat er een verbinding wordt gelegd met andere beleidsvelden.
De regionale samenwerking is van belang. Opvallend is dat er geen uitgaansgelegenheden in Oegstgeest zijn, maar er wel gelegenheden zijn die als zodanig moeten worden aangemerkt. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de beschikbare
capaciteit van de handhavers. Hij zou de effecten van het beleid graag eerder dan in
2018 evalueren. Hij stemt in met het stuk.
Mevrouw Van Dillen is blij met het voorliggende stuk en herkent veel van de kanttekeningen die de vorige sprekers gemaakt hebben. Zij vraagt in hoeverre de ouders
en 18+-jongeren gemonitord worden in de gezondheidsmonitor. De ouders worden
minimaal geïnformeerd, alleen als hun kind 12 jaar wordt. Naar mening van het CDA
is een kind van 16 jaar nog niet verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Bij de 16+jongeren staat 64% van de ouders positief tov alcoholgebruik. De samenwerking met
de scholen is prima, maar er zitten ook veel jongeren in Katwijk en Leiden op school.
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Is hier overleg over? Het is de vraag of de voorlichting pas op de middelbare school
moet beginnen. Hoe jonger de voorlichting, hoe meer invloed op de jongeren. Dat
pleit voor het geven van voorlichting op de basisscholen.
Mevrouw Mroseck is blij met de inzet van de stichting Voorkom! en vraagt aandacht
voor voorlichting aan de ouders. Zij vindt de leeftijdsmarge in het onderzoek naar
jongeren tussen 11 en 18 jaar groot, waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan.
Dat geldt ook voor de keuze van de aanpak; er is een verschil tussen jongeren van 11
en 18 jaar. Zij hoopt dat de evaluatie fijnmaziger wordt.
Burgemeester Waaijer zegt dat de verantwoordelijkheid voor dit onderwerp pas
sinds 1 januari vorig jaar bij de gemeente ligt. Het college wil invulling aan die verantwoordelijkheid geven. Bij regels moet met de waarom-vraag worden begonnen.
Als de samenleving het waarom deelt, is men meer gemotiveerd om de regels serieus
te nemen en te accepteren dat er wordt gehandhaafd en dat er toezicht is. De gezondheid van de jeugd en anderen is het leidende motief. Het gesprek met de samenleving
moet worden aangegaan. Het voornemen is om na de zomer met de sportverenigingen, de scholen en de horeca het overleg over het waarom te beginnen. De mensen
moeten gemotiveerd raken. Het is geen overheid onderwerp, maar een maatschappelijk onderwerp. Het is de eerste keer dat er een uitvoeringsnota wordt opgesteld over
dit onderwerp. Het is een groeidocument; het is een eerste stap, ook vwb het aantal
uren van de GOA’s. De gedachte is om met een aantal gemeenten in de Duin- en Bollenstreek een pool te maken van BOA’s en GOA’s. Als er niets gedaan wordt, gaat een
groot deel van de jeugd de verkeerde kant op, Soms moet je hard zijn. Hij is geïmponeerd door de harde aanpak van de expert comazuipen van het Reinier de Graaff Ziekenhuis. Ook ouders moeten worden gemotiveerd om hun verantwoordelijkheid te
nemen. Hij vindt het curieus dat je in het verkeer tot 0,5 promille en in het openbaar
gebied bijna eindeloos mag drinken. Er is nu alleen openbare dronkenschap; een
moeilijk te vatten begrip. In de APV zou een maximaal promillage voor het vertoeven
in openbaar gebied kunnen worden opgenomen. Aan scholen en sportkantines zou
die suggestie ook kunnen worden gedaan. Er zijn verbindingen naar andere beleidsvelden: de wethouders ouderenzorg, jeugd en sport zijn ook hierbij betrokken. Het
college moet het gesprek breed aangaan. De evaluatie van de GGD is in 2018; hij kan
niet toezeggen welke gegevens eerder geleverd kunnen worden. De bewustwording
van de ouders moet ook vanuit de maatschappij worden gestimuleerd.
Tweede termijn
Van mevrouw Zwart en de heer Kocken kan het stuk als hamerstuk naar de raad.
Mevrouw Pasterkamp is onder de indruk van de motivatie van de burgemeester om
iets aan het alcoholprobleem te doen. Zij gunt hem een beleid met een stevig kader
voor ambitie en handhaving. Zij kan het stuk steunen als er een prioriteitenafweging
voor de GOA’s in komt. Er moet, in samenwerking met de regio, meer inzet van de
GOA’s op het gebied van handhaving en alcohol komen. Zij zou handhaving via subsidies ook in het stuk opgenomen willen zien. De sportverenigingen worden grotendeels door de gemeente betaald. Bij het geven van subsidie kan er best iets terug gevraagd worden op het gebied van alcoholhandhaving. Zij zou graag een ambitieuzer
stuk zien, met meer middelen voor handhaving. Zij stelt voor over een jaar te evalueren.
De heer Van Tongeren voegt toe dat een groot deel van de afdracht van sportverenigingen aan de gemeente uit de baromzet betaald wordt.
Volgens de heer Van Melis kan het stuk als hamerstuk naar de raad.
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Mevrouw Van Dillen wil weten hoe de burgemeester aankijkt tegen de voorlichting
op basisscholen in groep 8 en of er zicht is op sportverenigingen en middelbare scholen in de omgeving, waar jongeren uit Oegstgeest naartoe gaan.
Mevrouw Mroseck vraagt of de sportverenigingen, net als de meeste scholen, een
alcoholbeleid kunnen krijgen.
Burgemeester Waaijer geeft aan dat de GOA’s een aantal activiteiten en aantal uren
hebben. Het wegnemen van uren voor het alcoholbeleid geeft spanning op andere
beleidsterreinen. Het is aan het college om met uitbreiding van het aantal GOA-uren
te komen als het maatschappelijk rendement dit toestaat.
Mevrouw Pasterkamp kan zich voorstellen dat er – eventueel in combinatie met de
nota Veiligheid - eerst een prioriteitendiscussie in de raad plaatsvindt.
Burgemeester Waaijer wil dit in de nota Veiligheid meenemen. Maatregelen in de
subsidiëring moeten in de subsidievoorwaarden worden vastgelegd. Het is aan het
college om de subsidieverordening op dit punt open te breken. Hij kan er geen uitspraken over doen. Het lijkt hem een goed plan om over circa anderhalf jaar de eerste
ervaringen met de raad te delen.
Het is niet juist om te stellen dat sportverenigingen alleen op alcohol verdienen; zij
verdienen ook aan een glas frisdrank. Een gezonde vereniging betekent een gezonde
contributie. Dat betekent dat mensen moeten beseffen dat gezondheid geld kost. Met
de verenigingen zou kunnen worden besproken of zij dat ook een verantwoordelijkheid vinden.
Hij weet niet wat er al op basisscholen gebeurt op dit terrein. Halt is er actief met onder andere voorlichting over alcoholgebruik. Hij legt de vraag over de im- en export
van scholieren bij de wethouder onderwijs neer.
De voorzitter vraagt wat er van de portefeuillehouder verwacht wordt wanneer het
als bespreekstuk behandeld wordt.
Mevrouw Pasterkamp verwacht dat de eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen en ouders etc. ondersteund wordt door actieve handhaving. Zij vraagt ook
drugsgebruik bij de preventie te betrekken.
Burgemeester Waaijer merkt op dat het een deel van een keten is. Het zijn stappen
die allemaal genomen moeten worden. Hij neemt het punt van de drugs op met de
wethouder volksgezondheid. Hij beaamt dat ouders niets willen horen over het
(hard)druggebruik op middelbare scholen en zelfs in groep 8.
De voorzitter concludeert dat het stuk als bespreekstuk naar de raad gaat.
10. Beleidsplan Wmo 2015-2016 (Z-14-02190)
Mevrouw Cox spreekt in namens de Seniorenraad Oegstgeest. De Seniorenraad zegt
het volgende over de reactie van het college op het advies van de Seniorenraad op het
beleidsplan. De algemene voorzieningenstructuur is cruciaal voor het versterken van
de eigen kracht van hulpbehoevende senioren, de ondersteuning van mantelzorgers
en het sociaal netwerk, zoals tafeltjedekje en de boodschappen- en klusservice. De
Seniorenraad adviseert dergelijke voorzieningen op peil te houden. Deze diensten
worden in Oegstgeest aangeboden door Radius, welke instantie met veel vrijwilligers
werkt. In 2012 is een bezuinigingsslag ingezet, die in 2017 moet leiden tot een bezuiniging van 25%. Radius heeft al maatregelen in dat kader genomen. Radius hoopt dat
het voorzieningenniveau zo veel mogelijk in tact kan blijven, maar is dat haalbaar?
Het college schrijft in haar reactie: "de bestaande ondersteuningsstructuur wordt
waar mogelijk op hetzelfde peil gehouden", dus het vermoeden van Radius blijkt terecht. Het advies van de Seniorenraad is: bezie tijdig in 2015 of de ondersteuningsstructuur in 2015 e.v. op peil kan blijven en als dat niet kan dan pleit de Seniorenraad
voor aanvullende maatregelen vanuit de gemeente.
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De heer Van Melis vraagt of er pas in 2015 naar de ondersteuningsstructuur van
Radius moet worden gekeken.
Mevrouw Cox antwoordt dat de begroting van Radius voor 2014 rond is. Voor de begroting van 2015 zijn er nog enkele vraagtekens.
Mevrouw Pasterkamp heeft de brief van de Seniorenraad in samenhang met het
beleidsplan bestudeerd. Zij vraagt of er bij Radius nog ruimte is om te bezuinigen,
zonder dat het voorzieningenniveau omlaag gaat.
Mevrouw Cox antwoordt hier geen zicht op te hebben.
De voorzitter dankt de inspreekster voor haar inbreng.
Mevrouw Zwart heeft met belangstelling kennis genomen van het stuk en van de
goede adviezen van de Seniorenraad en de Wmo-raad. Zij spreekt haar waardering
uit voor het meedenken door beide organen. Over een bijdrage naar vermogen op p.5
zegt zij, dat de VVD als uitgangspunt heeft om geen inkomenspolitiek via de Wmo te
bedrijven. Zij vindt het noodzakelijk dat maatschappelijke initiatieven die mantelzorgers ontlasten, worden ondersteund. Dit zou in het vervolgtraject moeten worden
geconcretiseerd. Een goede, onafhankelijke cliëntenondersteuning in de Wmo is vitaal. Zij vraagt zich af of de cliëntenondersteuning voldoende gewaarborgd is en op
welke wijze de cliëntenondersteuner in het sociaal team een rol zou moeten spelen.
Zij vraagt zich ook af wat de verordening straks exact behelst. Zij begrijpt dat het in
een verordening moet komen, maar er moeten wel kaders voor aangegeven worden.
Zij vond het opvallend in de nota dat de hulpverlener beslist. Als de hulpverlener op
basis van kaders beslist, welke ruimte is er dan om te sturen? En hoe zit het met bezwaar en beroep als het gaat om maatwerkvoorzieningen? De VVD wil maatwerkvoorzieningen duidelijk afgebakend hebben. Waar het echt noodzakelijk is, komt
maatwerk als sluitstuk aan de orde. Zij verwacht dat, nu de meicirculaire er is, er een
beter inzicht is te geven in de gevolgen voor het budget voor de verschillende doelgroepen. Zij zou daar meer inzicht in willen hebben. Over het algemeen vindt de VVD
het een helder stuk en ziet een gesprek over de uitwerking in de verordening met belangstelling tegemoet.
Mevrouw Pasterkamp bedankt voor de adviezen van de Seniorenraad en Wmoraad. Zij merkt op dat de beleidsnota financieel gestuurd is en voorbij gaat aan de
vraag hoe de gemeente gaat zorgen voor de participatie van al haar burgers. De wet
schrijft voor dat het college verantwoordelijk is voor de participatie. Het beleidsplan
gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Waar houdt de verantwoordelijkheid van de burger op en begint de verantwoordelijkheid van de gemeente?
Zij zegt dat een meewerkgemeente nooit mag ontaarden in een wegwerpgemeente. Zij
heeft als uitgangspunt niemand te laten vallen en vrijwillig is vrijwillig – ook al gaat
het om mantelzorg - en blijft vrijwillig.
De Seniorenraad legt hier treffend de vinger op. De fractie is het met de Seniorenraad
eens. De vraag om hulp wordt alleen maar groter en mantelzorgers zijn nu al overbelast. Zij vraagt wat het college gaat doen om de eigen kracht van mensen en hun netwerk te ondersteunen, zodat zij de regie daadwerkelijk kunnen nemen. Wat gaat het
college concreet doen om mantelzorgers meer te ondersteunen en meer te ontlasten?
Respijtzorg komt straks ook op het bordje van de gemeente. Huishoudelijke zorg, die
ook mantelzorgers ontlast, wordt 40% gekort. Het stuk geeft aan dat de sociale samenhang moet worden versterkt. De Seniorenraad vraagt wat er gedaan wordt om de
samenhang te versterken terwijl de subsidies worden teruggedraaid. Sociale samenhang heeft een relatie met het subsidie-, sport- en cultuurbeleid. Dat betekent dat de
burgers er actief bij moeten worden betrokken. Voor de hulpvrager is mantelzorg en
het vragen om hulp uit het sociale netwerk lastig. Zij maant eerlijk te zijn over werkdruk en niet vrijblijvend in gesprek te gaan met werkgevers over de uitvoering van
6

mantelzorg. Hard, full time werken, gaat niet samen met het leveren van veel mantelzorg tenzij er goede regelingen voor worden getroffen. De suggestie van de Seniorenraad om de versterking van de sociale omgeving te monitoren, is waardevol. De nota
staat vol goede voornemens die zij van harte onderschrijft, maar zij mist kwaliteitsindicatoren. Er is dringend behoefte aan een visie van het college. Het verheugt haar
dat het college afstapt van de dynamische aanbesteding en overgaat op bestuurlijke
contractering. Maar dat kan pas als de richting bekend is evenals welke kwaliteit er
geleverd moet worden en wat de resultaten moeten zijn. Zij hoopt dat het beleidsplan
nog wordt aangevuld met een doel en een toetsbaar resultaat. Er kan nu niet beslist
worden over de wijze waarop het plan wordt uitgevoerd. De nieuwe Decentralisatiewet vermeldt uitdrukkelijk de inkomensafhankelijke bijdrage voor diensten.
Mevrouw Zwart zegt bij interruptie dat het verschil tussen iets willen en iets kunnen
hierbij relevant is.
Mevrouw Pasterkamp vervolgt dat onafhankelijke cliëntondersteuning essentieel is.
De stuurruimte voor de raad moet goed gedefinieerd worden. Natuurlijk blijft de
volgorde van algemene voorzieningen als het kan en maatwerk als het moet. Je moet
weten welk resultaat je wilt halen en wat de gevolgen voor de diverse doelgroepen
zijn.
De heer Van Melis zegt dat het beleidsplan de kaders aangeeft om de wijze van uitvoering van de Wmo te bepalen en hoe de gemeente de nieuwe en bestaande taken
vorm moet geven. Het stuk heeft veel inhoud, maar is niet zo concreet. Inkoop heeft
direct te maken met de kwaliteit van de zorg. Bij de inkoop is duurzaamheid relevant,
maar hij zou er graag innovatie aan toevoegen. Door innovatie krijgen ook nieuwe
partijen een kans. Hij sluit zich aan bij de complimenten over het advies van de Seniorenraad. Er moet een goede balans zijn tussen professionele zorg en zorg door mantelzorgers. Hij ziet graag een concrete invulling van het plan van de Inspectie voor de
Gezondheidzorg voor extra toezichthouders. Hij zou graag een overzicht krijgen van
waar de gemeente nu staat en wat er nog moet worden gedaan. De fractie is van mening dat het college de ruimte en het vertrouwen moet krijgen om deze omschakeling
volgend jaar vorm te kunnen geven.
Mevrouw Van Dillen zegt dat het plan er uiteindelijk voor moet zorgen dat iedere
inwoner de zorg krijgt die hij nodig heeft, de zorg dichtbij de burger is, de burger zelf
de regie heeft over de zorg die hij krijgt en er sprake is van keuzevrijheid. De mantelzorgers zijn een aandachtspunt en respijtzorg moet voldoende uitgewerkt worden. Er
moet overleg komen met de mantelzorgers; wat hebben zij nodig, waar lopen zij tegenaan en wat kan de gemeente voor hen betekenen? Iedereen moet vrij zijn in de te
kiezen zorg. De zorg, die zorgvragers die uit levensbeschouwelijke overwegingen vragen, is vaak duurder. Voor die gevallen is een persoonlijke bijdrage op zijn plaats. De
bezuinigingen moeten in nauwe samenwerking met het werkveld bepaald worden. Er
moet onderscheid komen tussen tijdelijke en chronische aandoeningen, ook voor de
eigen kracht en eigen bijdrage. Zij vraagt hoe het beleid geëvalueerd gaat worden en
welke toetsingsmogelijkheden de raad heeft. Bij het gecombineerd vervoeren van clienten moet er nagedacht worden over het soort cliënten dat met elkaar gecombineerd
wordt. Is er onderscheid tussen kinderen en volwassenen mogelijk? Zij vraagt wat de
rol en invloed van Oegstgeest in de regionale samenwerking is. In hoeverre heeft
Oegstgeest invloed op beschermd wonen? Zij heeft moeite met het voornemen van
het college om bij wonen en zorg te gaan inzetten op verhuizen. Verhuizen op oudere
leeftijd betekent een zeer grote stap voor cliënten. Het moet in elk geval mogelijk zijn
om binnen Oegstgeest te verhuizen. Het CDA pleit voor woningaanpassingen in
plaats van verhuizen. Zij wil met de Seniorenraad overleggen over de inrichting van
een pool. Het is van belang dat bewoners weten waar zij aan toe zijn en waar zij naar7

toe zouden kunnen. Hoe verloopt het proces van hulpvraag tot de start van de hulpverlening?
Mevrouw Mroseck zegt het denken te willen veranderen van ‘ik heb recht op’ in ‘ik
heb het echt nodig’. Er moet stevig bezuinigd worden, maar dit moet wel zorgvuldig
gebeuren. Mensen die afhankelijk zijn van lokale ondersteuning en voorzieningen
moeten erop kunnen vertrouwen, dat zij dit nog steeds kunnen krijgen. Zij moeten
niet aan hun lot overgelaten worden. Om zelfstandig te blijven wonen en om in hun
kracht te blijven staan, hebben zij een steuntje in de rug nodig. Zij roept op te zoeken
naar mogelijkheden om de basisondersteuning in stand te houden. De kaasschaaf
moet niet gehanteerd worden. De tijd dringt; zij gunt de inwoners duidelijkheid over
hun toekomst.
De heer Bus complimenteert de wethouder met het plan. Hij stelt dat het document
veel uitgangspunten bevat, die hij onderkent. Hij vraagt zich af hoe er goed met de te
maken keuzes kan worden omgegaan. Het document maakt het nu mogelijk om keuzes te maken. Voor het maken van die keuzes moet het debat nog worden gevoerd.
Hij zou dit debat nu graag snel in de raad voeren. Hij vraagt zich af hoe er goed met
de keuzes kan worden omgegaan. De keuzes moeten goed aan het dorp worden uitgelegd. In de concretisering moet nog veel ingevuld worden, zoals de inrichting van het
sociaal team en afstemming tussen dit team en de andere teams van de decentralisaties. Hij noemt het bewaken van de risico’s, zoals de invulling van de mantelzorg.
Over de eigen bijdrage moet een debat gevoerd worden. Met deze prioriteiten kan
wellicht het gesprek met de mensen in het dorp worden aangegaan, om zo te werken
aan het bewustzijn. Hij vindt dat ook het welzijnsbeleid binnen de Wmo zit. Hij
maakt zich zorgen over het mogelijk ondersneeuwen van dit welzijnsbeleid.
Wethouder Den Boer zegt dat vanavond vooral de insteek van de utvoering van de
Wmo aan de orde is. De verordening geeft antwoord op het ‘hoe’. Hij hoort positieve
reacties op de daarvoor te hanteren uitgangspunten. De insteek van het college is dat
niemand buiten de boot mag vallen. De zorg moet voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn. Het voorkomen van overbelasting van de mantelzorgers is een belangrijk aandachtspunt. De mantelzorgers moeten op tijd ontlast worden, zodat zij niet na
de eerste keer het bijltje erbij neergooien. Preventie raakt ook veel aanpalende beleidsterreinen. Hij verwijst daarvoor ook naar de nota Vrijwilligersbeleid. Het onderwerp moet integraal bekeken worden. De gemeente is voornemens om voor maatwerkvoorzieningen een eigen bijdrage te heffen. De gemeente gaat niet over de systematiek van de eigen bijdrage. Dat gebeurt door toetsing vanuit het CAK. De keuze is
alleen of er een eigen bijdrage bij maatwerkvoorzieningen moet komen. De keuze
voor welke onderwerpen dat zal gebeuren, zal aan de raad worden voorgelegd. Wat de
financiën betreft, is het de grootste uitdaging om ervoor te zorgen dat de zorg voor de
inwoners zo goed mogelijk georganiseerd wordt. In principe blijven de kosten binnen
het door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde budget. De meicirculaire wordt nu
doorgerekend. Op verschillende momenten in het jaar zal de raad inzicht worden verschaft in de financiële ontwikkelingen. Het is terecht dat mevrouw Pasterkamp om
monitoring door het college vraagt, maar het college wil graag de ideeën van de raad
en andere gremia daarin meenemen. Dan kan er een goed onderbouwd voorstel komen voor de criteria waarop er zal worden getoetst. Juist in gesprek met de gezamenlijke partijen kan worden afgestemd welke kwaliteit er mag worden verwacht. Bij het
al dan niet verhuizen zal er naar de afweging moeten worden gekeken. Er wordt ingezet op het zoveel mogelijk bouwen van levensbestendige woningen. De inzet om woningen levensloopbestendig te maken, is een andere afweging. Het verhuizen van ouderen verdient een uiterst voorzichtige afweging. Ook de Wmo-raad heeft aandacht
gevraagd voor de informatieverstrekking. Er is een lokaal loket in Oegstgeest en de St.
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Radius kan informatie verstrekken. Het college ziet het als zijn verantwoordelijkheid
om alle partijen van goede informatie te voorzien.
Mevrouw Pasterkamp merkt bij interruptie op, dat het lokaal loket wordt opgeheven.
Wethouder Den Boer antwoordt dat niet alleen het lokaal loket zal worden ingezet;
er zijn verschillende middelen. De mogelijke opheffing van het lokaal loket is bij hem
niet bekend, maar hij gaat dit na. De cliëntenondersteuning wordt door de St. MEE
gedaan, die onderdeel van het sociaal team wordt.
Mevrouw Zwart zegt bij interruptie dat het er haar om gaat dat er een onafhankelijke
adviseur is, die niet medebeslist over maatwerkvoorzieningen. Dat geeft een rolvermenging.
Wethouder Den Boer antwoordt dat er geen rolvermenging is. Hij herhaalt het
voornemen om alle partijen bij de verdere invulling te betrekken en de raad van de
ontwikkelingen op de hoogte te houden.
Tweede termijn
De voorzitter vraagt of het beleidsplan als hamerstuk naar de raad kan.
De heer Bus wil het als bespreekstuk agenderen. Hij vraagt of de ter sprake gekomen
vragen en ideeën nog voor de raadsvergadering kunnen worden verwerkt, zodat er
vervolgstappen kunnen worden gemaakt.
Mevrouw Zwart ondersteunt de behoefte om op een aantal onderwerpen verder in te
gaan en een koers te bepalen.
Mevrouw Pasterkamp zegt een grote behoefte te hebben aan koersbepaling. De verordening is een uitwerking en geen beleidsstuk. Er is nog nauwelijks gediscussieerd
over kwaliteitseisen, resultaat, toegang, wel of niet inkomensafhankelijke bijdragen
en voorwaarden voor inkoop. Zij geeft in overweging het stuk terug te nemen en het
nog een keer in een commissievergadering te bespreken.
De heer Van Melis wil het als bespreekstuk behandelen en geeft aan een constructieve bijdrage aan de discussie te willen leveren.
Mevrouw Van Dillen wil verder stilstaan bij de communicatie over de te maken keuzes.
Wethouder Den Boer kan zich goed voorstellen dat de commissie een concretiseringstap zou willen maken in de ‘hoe’-vraag.
Mevrouw Pasterkamp zegt bij interruptie dat het geen ‘hoe’-vraag is, maar een
‘wat’-vraag.
Wethouder Den Boer zegt de uitwerkingsvraag mee te willen nemen in de discussies. Hij wil weten wat de commissie zou willen aanvullen.
De heer Van Tongeren zegt bij interruptie dat de coalitie heeft aangegeven het
thema raadsbreed aan de orde te willen stellen. De concrete vragen zijn helder aangegeven. Nu wordt er gepoogd om het stuk zo snel mogelijk in de raad te krijgen om
naar een 10-9 stemverhouding te werken. Daarvan heeft de wethouder aangegeven
het te allen tijde te willen voorkomen.
De voorzitter peilt welke informatie is gewenst voor de voortgang van de behandeling van het onderwerp.
De heer Bus zegt dat de richting nu weliswaar is neergezet, maar er nog niet fundamenteel is nagedacht waarom deze richting wordt gekozen.
De voorzitter vraagt de wethouder of het stuk uitgesteld kan worden, zodat er nog
een slag kan worden gemaakt.
Wethouder Den Boer geeft aan in het stuk te hebben aangegeven wat de richting
zou moeten zijn. De raad wil nog verder over de concretisering debatteren. Het colle9

ge wil verder met de verordening. Hij wil het stuk toch in de raad inbrengen om er
met elkaar over te debatteren.
Mevrouw Zwart stelt dat er een goede basis ligt. De keuzes zijn in het stuk nog niet
expliciet genoeg aan de orde. Zij stelt voor dat de partijen met concrete amendementen komen, zodat aan de hand daarvan het stuk concreet in de raad kan worden besproken.
De heer Van Tongeren stelt voor de discussie nog een keer te voeren. Er is nog geen
helderheid over een aantal fundamentele uitgangspunten, zoals de inkomensafhankelijke bijdrage.
Wethouder Den Boer deelt het voorstel van mevrouw Zwart om met concrete
amendementen te komen.
De voorzitter stelt vast dat het stuk als bespreekstuk naar de raad gaat en het aan de
leden van de vergadering is om met concrete voorstellen voor nadere uitwerking te
komen.
11.
Inhoudelijke mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
12.
Stukken ter kennisneming
Er zijn geen stukken aangemeld.
13.
Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
14. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 22.00h.
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