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Beste partijgenoot,  

Graag willen wij u maandelijks op de hoogte brengen van onze lopende zaken in de 
gemeenteraad. Daaronder vallen succesjes, teleurstellingen en frustrerende momenten. 
Wij willen u erop attenderen dat Theo en Luc als extraatje hun visie op het afgelopen jaar 
hebben verwoord op de pagina 4 en 5. 

Begroting 2016 

Er is het afgelopen jaar heel veel afgekomen op de gemeente. We wisten van tevoren dat de 
decentralisaties een zware dobber zouden worden, echter is van belang hoe men er tegen aan 
kijkt. Is men angstig en trekt men zich daarop terug in zijn schulp en verschuilt men zich waar 
mogelijk achter de bezuinigingen of probeert men de kansen die er wel degelijk zijn met beide 
handen aan te grijpen, dat is het issue. Naar onze mening heeft het college van B&W de kansen 
niet gegrepen en de decentralisaties zoveel mogelijk van zich afgeschoven door in te zetten op 
ontwikkeling van regionale organisaties. Wij hebben dit, als roepende in de woestijn, niet tegen 
kunnen houden.  

De houding van het college van B&W ten opzichte van de decentralisaties van de zorg staat niet 
op zichzelf. Ook met betrekking tot inbreng van u, de burger, probeert het college zoveel mogelijk 
dit uit de weg te gaan. U bent maar lastig. De voorstellen die vervolgens in commissie- en 
raadsvergadering komen worden op dezelfde manier behandeld. Ontwijkende antwoorden, het 
rijkelijk laat aanleveren van benodigde informatie en zelfs informatie geheim verklaren. Wij 
vragen ons af: Waarom?  

Wij hebben ervoor gekozen om één amendement en twee moties in te dienen. Het amendement 
betreft de herinvoering van het schoolzwemmen en de twee moties betreffen vluchtelingenopvang 
en een renteloze lening voor medische hulpmiddelen voor mensen met een inkomen net boven 
120% van het bijstandsniveau.  

Herinvoering schoolzwemmen 

In de nieuwsbrief van september jongstleden vertelden wij u dat de gevolgen van het afschaffen 
van het schoolzwemmen steeds meer zichtbaar worden in de vorm van (dodelijke) ongevallen. 
Daarnaast zijn wij als PvdA natuurlijk voor gelijkheid, dus stigmatiserende maatregelen als het 
afschaffen van het schoolzwemmen waardoor kinderen uit minimagezinnen veelal niet 
volwaardig mee kunnen doen met hun vriendjes is onverteerbaar. Wij vinden het dan ook pijnlijk 
en beledigend dat vervolgens blijkt dat Optisport – de uitbater van Pica Mare – jaarlijks 170.000 
euro ontvangt om het gat in de jaarrekening te dichten. Waarom vraagt de gemeente hier geen 
tegenprestatie voor? Bijvoorbeeld door het herinvoeren van het schoolzwemmen. Helaas kregen 
wij geen steun van de andere raadsfracties en is dit amendement verworpen. Op de website vindt 
u een uitgebreidere uitleg waarom wij voor het schoolzwemmen zijn.  

Faciliteren van vluchtelingenopvang of steun door burgers 

Wij proeven dat veel inwoners van Gennep hun steentje willen bijdragen in de opvang dan wel 
ondersteuning aan vluchtelingen. Wij juichen dit van harte toe. Om deze burgerparticipatie – daar 
is hij weer – beter mogelijk te maken roepen wij het college op om een aanmeldpagina in te 
richten op de website van de gemeente Gennep waar men zijn mogelijke inbreng in welke zin 
dan ook kan aangeven. De gemeente kan de potentie die er is vervolgens afstemmen met het COA 
en andere organisaties. Deze motie is aangenomen.  

https://gennep.pvda.nl/2015/11/13/schoolzwemmen-2/
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Onderzoek naar afsluiten van een renteloze lening met betrekking tot hulpmiddelen 

De gemeente stelt medische hulpmiddelen ter beschikking aan mensen met een inkomen tot 
120% van het bijstandsniveau. Mensen met een inkomen net boven deze vastgestelde grens 
kunnen nog steeds niet spreken van een vetpot. Wanneer er sprake is van ziekte komen daar nog 
extra kosten bij als medische hulpmiddelen. In onze ogen staat de huur van deze voorzieningen 
niet in verhouding tot de aanschafprijs. Om die reden roepen wij het college op een onderzoek in 
te stellen naar mogelijkheden om de groep boven 120% van het bijstandsniveau te helpen met de 
aanschaf van medische hulpmiddelen via een renteloze lening. De voorzieningen zijn van een 
enorme meerwaarde voor een zelfstandig(er) leven en de financiële straf van ziekte wordt beperkt. 
Deze motie is aangenomen.  

Oproep Team Toegang   

Sinds 1 januari is er veel in de zorg veranderd, zo ging de 
regie van het rijk over naar de gemeente. In Gennep 
hebben we alle zorgvragen gecentreerd bij Team Toegang. 
Regelmatig kijken de wethouder, ambtenaren en de 
commissie Samenleving en Milieu hoe het gaat. Zijn er 
nog verbeterpunten? Wat gaat goed en wat kan beter? 
Maar bij deze terugblikken zit één belangrijke groep niet 
aan tafel. De mensen die met Team Toegang in aanraking 
komen. Daarom doen wij de oproep om uw ervaringen te delen. Al deze ervaringen willen wij 
anonimiseren en bundelen om deze aan de wethouder en zijn ambtenaren te overhandigen. Al 
vaak deelt de PvdA casussen vanuit de praktijk. De wethouder en ambtenaren luisteren hier 
geïnteresseerd naar en beloven ook om deze met de andere ambtenaren te delen. Omdat wij alles 
anonimiseren weet verder ook niemand van wie de ervaringen afkomen. Wij willen graag 
positieve ervaringen horen, omdat wij weten hoe hard er achter de schermen gewerkt wordt en de 
ambtenaren hier ook erkenning voor mogen krijgen. Maar wij realiseren ons ook dat er nog een 
aantal verbeterpunten zijn, dus ook uw negatieve ervaringen willen wij graag horen. Kent u nog 
mensen die ervaringen hebben met Team Toegang? Vraagt u ze dan vooral om de ervaringen met 
ons te delen, maar natuurlijk mag u ook ervaringen van anderen met ons delen. De 
contactgegevens vindt u op de laatste pagina.  

Belastingplan 2016 

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2015 op 7 december stond het belastingbeleid voor 2016 
op de agenda. Als onderdeel hiervan worden onder andere ook de legestarieven vastgesteld. 
Uitgangspunt hierbij is dat leges nooit meer dan kostendekkend mogen zijn.  

Uiteraard is ook de fractie van de PvdA van mening dat voor een goede dienstverlening een reële 
vergoeding gevraagd mag worden. De gemeente verricht werkzaamheden en de kosten die 
daarvoor worden gemaakt, worden in rekening gebracht bij de aanvrager. Tegelijkertijd zijn wij 
als fractie echter van mening dat de werkzaamheden wel op de meest efficiënte manier moeten 
worden uitgevoerd en dat de toegerekende kosten reëel moeten zijn. Ook biedt de belasting- en 
legesverordening mogelijkheden om gemeentelijk beleid te ondersteunen of gedrag te 
stimuleren. De voorstellen voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en de 
afvalstoffenheffing staan haaks op het gemeentelijk beleid.  
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Gehandicaptenparkeerkaart 

Het sociaal beleid in Gennep is er op gericht dat iedereen in Gennep mee kan doen. En juist voor 
die mensen die hierin door bijvoorbeeld hun gezondheid belemmerd worden is het sociaal beleid 
bedoeld. 

Wij waren als PvdA Gennep dan ook verbaasd en verontwaardigd dat juist deze mensen in de 
door het college voorgestelde legesverordening onevenredig zwaar getroffen zouden worden. Het 
college stelde namelijk voor om de legeskosten voor het verkrijgen en verlengen van een 
gehandicaptenparkeerplaats met maar liefst 86% te verhogen!  

Naast het feit dat dit een wel erg stevige verhoging is – ruim vijftig euro – zijn wij van mening dat 
deze verhoging onderdeel is van een stapeling aan extra kosten en een steeds verder verschralend 
voorzieningenniveau. Het gevolg is dat hierdoor steeds meer mensen sociaal buiten de boot 
dreigen te vallen. 

De fractie van de PvdA heeft dan ook een amendement ingediend om de voorgestelde verhoging 
te schrappen. Tijdens het raadsdebat hebben we de andere raadsfracties ervan kunnen overtuigen 
dat de gevolgen van deze verhoging sociaal onaanvaardbaar zouden zijn en  dat hier nog wel een 
paar efficiëntieslagen te maken zijn waardoor de kosten verlaagd kunnen worden. 

Ons amendement werd met algemene stemmen aangenomen waarmee de exorbitante verhoging 
van kosten voor een kwetsbare groep mensen in ieder geval voorlopig van de baan is.  

Wel blijven we als PvdA Gennep waakzaam omdat is gebleken dat ook met een SP- wethouder op 
financiën sociaal beleid niet vanzelfsprekend is. 

Afvalstoffenheffing 

Uit gegevens blijkt dat de Gennepse burger steeds beter zijn afval scheidt en laat dit nu een 
doelstelling van de gemeente zijn. Immers is het scheiden van afval goed voor het milieu en het 
drukt ook nog eens de kosten. Wat willen wij nog meer? Wat schetst onze verbazing: de kosten 
voor het GFT-afval stijgen met plusminus 45%, omdat het college van B&W verwacht dat er 
minder GFT- ledigingen plaats zullen vinden. Hoe kan een betere afvalscheiding door de 
Gennepse burger leiden tot minder ledigingen? Hooguit kan dit gelden voor de grijze bak waar 
niet meer alles in wordt gedumpt. De desbetreffend wethouder kwam hier ook niet uit, maar 
kwam ondanks onze opmerkingen niet tot een ander inzicht. Daarnaast is het uiterst 
merkwaardig dat een welwillend burger wordt gestraft door middel van enorme prijsstijgingen 
voor het beter scheiden van afval en daardoor zorgzamer omgaan met het milieu. Bovendien: 
wanneer blijkt dat de hoeveelheid ledigingen teruglopen zullen wij dit toejuichen vanwege de 
verlichte druk op ons milieu. In onze optiek hoort goed bedrag nooit bestraft te worden. Het lijkt 
er op dat de gemeente een contract heeft afgesloten wat ze niet past. Zo lang dit niet wordt 
aangepast zal u extra moeten betalen. Linksom of rechtsom. 
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Column Theo over de bestuurlijke beslommeringen  

Beste partijgenoten, 

Het jaar 2015 is bijna ten einde. Hoe kunnen we dit jaar 
omschrijven? Een jaar waarin we als mens alle goede en slechte 
van ons mens zijn hebben kunnen waarnemen.  

Doordat volwassen mensen op het politieke wereldtoneel niet 
goed met elkaar door een deur kunnen, zie je regelmatig dat 
kinderen hiervan de dupe zijn. Na een periode van verbijstering 
neemt bij mij het gevoel toe om er alles aan te doen dat mensen 
zich weer met elkaar  verbonden gaan voelen. Eenieder heeft de taak om de wereld om hem/haar 
heen beter achter te laten voor de volgende generatie. Hier begin je dicht bij huis mee. Werken 
aan een samenleving waar iedereen erbij hoort, mee doet, mee telt en waar plek is voor iedereen. 
Momenteel heerst er teveel de mentaliteit van eigen belang. (Eiland mentaliteit). Hard nodig is 
het om te werken aan het gezamenlijk belang. (Wij land mentaliteit).  

Het sociaal democratische kompas is harder dan ooit nodig. Graag zou ik u willen uitnodigen om 
samen met de actieve PvdA leden te werken aan een solidaire samenleving. Te beginnen bij onze 
lokale samenleving. Doet u mee? 

Het nieuwe bestuur van de PvdA BGMM is nu ruim een jaar in functie. In dit jaar hebben we via 
meedoe/meedenk avonden in Bergen, Gennep, Mook en Middelaar een mooi beeld gekregen van 
hoe men sociaal democratische politiek bedrijft.  Ik kan u verzekeren namens het bestuur dat het 
mensen zijn met een warm rood hart op de goede plek. Er zijn wel zorgen over de toekomst. Hoe 
komen we aan nieuwe mensen? Wie heeft er belangstelling om met ons mee te doen? 

In 2016 zullen we hier met volle kracht aan gaan werken. Voor onze huidige actieve mensen 
zullen naar opleiding en ontwikkeling mogelijkheden worden gezocht. Mocht u hier zelf ook 
belangstelling voor hebben dan heten wij u van harte welkom. 

Verder vragen wij u hulp om leden te werven voor onze afdeling. Kent u mensen die vinden dat 
iedereen meetelt en mee mag doen? Wijs ze eens op de mogelijkheid van een lidmaatschap van 
de PvdA.  

Namens het bestuur wens ik u een Positief, Verdraagzaam, Duurzaam, Aandacht voor elkaar 
2016 toe. 

Theo Kersten 
Voorzitter PvdA BGMM 
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Column Luc over zijn raadswerk  

2015 is bijna ten einde en daarmee is dit een goed moment om 
terug te kijken op het politieke jaar. 

Ook is dit een goed moment om terug te kijken naar de eerste 1½ 
jaar van deze raadsperiode. Een raadsperiode waarin de 
nieuwkomer in de Gennepese politiek, de SP, met 5 zetels in de 
raad de grootste fractie werd en hierdoor meteen 
regeringsverantwoordelijkheid moest dragen. Een periode ook 
waarin de PvdA Gennep met slechts 1 zetel de kleinste 
oppositiefractie werd. 

Veruit het belangrijkste politieke onderwerp in deze 1½ jaar was de transitie in de zorg. De 
gemeenten kregen door de decentralisaties een grote verantwoordelijkheid op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en de participatiewet. En ondanks het grote verlies bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 was de PvdA fractie hoopvol gestemd, doordat een 
nieuwe grote partner op links een waarborg zou moeten zijn voor een linkse sociale koers. Slogan 
waarmee de SP de verkiezingen in ging was tenslotte 100% sociaal. 

Helaas bleek de SP maar al te vaak genoegen te nemen met 10% sociaal en schaarde de partij zich 
vrijwel altijd zonder morren achter het college. Een college dat ondanks de grote verschuivingen 
in politiek Gennep en het verlies bij de verkiezingen van D66 en Kern toch vooral het beleid van 
het vorige college voortzette. Ronduit teleurstellend was de houding van de SP fractie toen zonder 
één komma te veranderen de plannen voor het sociaal beleid van het vorige college door de raad 
werd geloodst. Een rechts beleid waarmee de 2 andere oppositiepartijen CDA en VVD prima 
konden leven. 

Onze kleine, maar strijdbare fractie heeft keer op keer, bij ieder beslismoment gevochten (soms 
bijna letterlijk) voor de belangen van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Keer op 
keer hebben wij het belang van burgers benadrukt boven boekhoudkundige regels en 
bureaucratische regeldrift. Conclusie op dit moment moet helaas zijn, dat ondanks het feit dat wij 
zo nu en dan de raad hebben weten te overtuigen van een meer sociale koers, de door de regering 
opgelegde bezuinigingen enthousiast werden doorgevoerd, maar de kansen van de 
decentralisaties vooralsnog niet zijn benut. De gemeente doet immers nog steeds zaken met de 
oude grote zorginstellingen, terwijl kleine lokale zorgaanbieders, met vaak mooie vernieuwende 
concepten buiten de boot vielen.  

Ondertussen blijven wij als fractie zoeken naar mogelijkheden om samen te werken met de 
coalitiepartijen. En soms lukt dit zowaar ook. Bijvoorbeeld bij de discussie rond de opvang van 
vluchtelingen in de gemeente Gennep. De PvdA nam met klem afstand van het stuitende VVD 
opiniestuk in 1Gennep en wist de overige fracties mee te krijgen in een gezamenlijk standpunt 
over vluchtelingenopvang. Ook op het gebied van milieu en duurzaamheid is het onze kleine 
fractie die de koers en het ambitieniveau bepaalt in Gennep. 

Een grote zorg van onze fractie is het grote verschil tussen beleid en uitvoering in Gennep. In 
beleidsstukken schrijft het college mooie woorden over solidariteit en kwaliteit als maatgevend 
argument, maar in de praktijk komt hier weinig van terecht. Inbreng van burgers wordt 
stelselmatig genegeerd en participatie blijkt maar al te vaak schone schijn.  
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De fractie van de PvdA probeert, door intensief contact met bewonersgroepen en verenigingen in 
de 5 kernen, een brug te zijn tussen burgers en politiek in Gennep.  

In 2016 zullen wij, naar wij hopen met uw steun en inbreng, verder bouwen aan een sterk en 
sociaal Gennep. 

Luc Brouwers 
Fractievoorzitter PvdA Gennep 

 

Mocht u opmerkingen, tips of andere reacties hebben, kunt u e-mailen of bellen naar Luc 
Brouwers of Theo Kersten.  
 
Luc Brouwers:  
E-mailadres: l.brouwers@home.nl; telefoonnummer: 0485-516573.  
 
Theo Kersten:  
E-mailadres: thkersten@home.nl; telefoonnummer: 06-38701914 
 
U kunt ons ook volgen via https://gennep.pvda.nl/ of https://www.facebook.com/PvdAgennep  
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