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Aan de voorzitter van de raad
Aanleiding
Op de website van de gemeente Overbetuwe staat een artikel van de hand van wethouder Rob
Engels onder de volgende titel: Overbetuwe neemt de regie, zorg doet de uitvoering in sociaal
domein: verantwoordelijkheid leidt tot beter maatwerk. Er staat ‘We kunnen niet ontkennen dat we
-net als de meeste andere gemeenten in Nederland- een tekort hebben voor de uitvoering van de
taken in het sociaal domein. Dat kon ook haast niet anders, toen het Rijk besloot om gemeenten vanaf
2015 verantwoordelijk te maken voor jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
We hadden niet eens de tijd om te wennen en het goed in te richten, want er moest meteen bezuinigd
worden. Met de gemeente Overbetuwe sloten we ons aan bij een regioverband. Net als andere
gemeenten wilden we de zorg anders inrichten, maar omdat er te weinig tijd was en tevens minder
geld, kwam het neer op doen zoals het ook in het verleden gebeurde. Nu vinden wij de tijd rijp voor
een andere aanpak. We stappen op 1 januari 2020 (was al uitgesteld tot 1 juli 2020) deels uit het
regioverband en nemen het heft zelf in handen. Anders dan eerder willen we niet meer uitvoerend zijn,
maar veel meer als regisseur optreden. De uitvoering laten we met vertrouwen over aan de ervaren
spelers op het gebied van zorg en welzijn. Mensen en organisaties die weten wat hier speelt, omdat
ze nu ook al actief zijn in Overbetuwe. Hoe we dat doen? We willen zelf niet de ‘dokter’ zijn, anderen
kunnen dat veel beter. Instellingen voor zorg en welzijn worden lid van een corporatie (Overbetuwe
Samen)
Op 19 november 2019 ontvingen wij van het college het memo ‘Informatiememo Gevolgen kamerbrief
ordening jeugdzorg voor Overbetuwe Samen’. In de kamerbrief van 7 november jl. doen de ministers
Hugo de Jonge en Sander Dekker voorstellen om de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering op termijn beter te ordenen. Er wordt o.a. onderzocht of er extra middelen nodig
zijn. Ook structureel. Voor de CDA fractie is dat laatste overigens geen vraag, maar een feit: er zijn
structureel meer middelen nodig.
De ministers willen de samenwerking tussen gemeenten versterken en meer eenheid scheppen in de
toegang tot de jeugdhulp. In de reactie van het college (nog geen week later) geeft u aan dat u 1)
doorgaat met de ingezette lokale beweging maar 2) de inrichting van de corporatie ‘on hold ‘ te
zetten. De CDA fractie heeft op 26 februari een raadsbreed aangenomen amendement opgesteld met
een viertal duidelijke opdrachten hierin aan het college.

Wij hebben de volgende vragen aan het College:
1. Aanleiding voor Overbetuwe Samen was voor het college destijds een combinatie van
oplopende tekorten, klachten over dienstverlening, wachtlijsten en ontevredenheid over de
lopende uitvoering (kernteams maar ook eigen uitvoering). Kan de wethouder aangeven of de
problemen in de uitvoering inmiddels zijn verholpen?
2. Uit Turap 4 blijkt dat de tekorten alleen maar verder oplopen. De uitgaven zijn volgens het
college nu beter in beeld. De meerkosten over het boekjaar 2019 bedragen 2,7 miljoen tot 3,2
miljoen volgens het college. Wat gaat de wethouder doen om te voorkomen dat de Algemene
Reserve van Overbetuwe nog verder achteruit loopt?
3. Het is de CDA fractie niet duidelijk waarom de wethouder in eerste instantie vol heeft ingezet
op een systeemverandering en nu weer terug komt op di standpunt. Wat betekent dit voor de
lokale uitvoering en, minstens zo belangrijk, voor de inwoners van Overbetuwe die goede zorg
nodig hebben.
4. De CDA fractie verwacht dat een wetswijziging op zijn vroegst pas in 2023 geeffectueerd zal
worden. Betekent dit dat het college er met het on hold zetten van Overbetuwe Samen nu ook
de moed opgeeft en dat we oplopende tekorten maar moeten accepteren?
5. Klopt het beeld dat u bij ongewijzigd landelijk beleid heeft aangegeven dat u uit de regionale
samenwerking wilde stappen (de zogenaamde regionale inkoop via de MGR)?
6. Wat betekent het memo voor de uitvoering van het raadsbesluit en het amendement d.d. 26
februari 2019. Waarom heeft de wethouder niet eerst met de raad overlegd maar is hij nu
zondermeer overgegaan tot het on hold zetten van Overbetuwe Samen?
7. Heeft u ook overwogen om de beslissing eerst te bespreken met de raad alvorens een memo
op te stellen, gelet op het belang van het onderwerp en de (conform uw bericht aan de raad in
Turap 4) steeds verder oplopende tekorten?

Gelieve de verantwoordelijk portefeuillehouder uit te nodigen zodat deze in het vragenuur
bovenstaande vragen kan beantwoorden.
Namens de CDA fractie
Dorien Kloosterman

