
Nieuwsbrief mei 2017 
 
Beste partijgenoot,  

Graag willen wij u met enige regelmaat op de hoogte brengen van onze lopende zaken in 
en buiten de gemeenteraad. Daaronder vallen succesjes, teleurstellingen en interessante, 
enerverende of frustrerende bijeenkomsten of ontmoetingen. Ditmaal willen wij u 
vertellen over onze strijd voor een goede klachtafhandeling bij zorgvragen, het op de kaart 
zetten van anoniem solliciteren, de ontmoetingsmarkt met onze nieuwe inwoners 
komend vanuit probleemgebieden en alle mensen die hieraan bijdragen en als laatst een 
blik op weer een succesvol Jongeren & Politiek project met de derdejaarsleerlingen van 
het Elzendaalcollege Gennep.  

Neem aanbevelingen Nationale Ombudsman mee in sociaal beleid 

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 april heeft de PvdA Gennep een motie indiend over 
klachtbehandeling in het sociaal domein na de decentralisaties. We hebben hierin B&W verzocht 
om het recente onderzoek van de Nationale Ombudsman en de door hem gedane aanbevelingen 
over klachtenbehandeling mee te nemen in het Gennepse sociaal beleid. 

Aanleiding is het rapport van de Gennepse rekenkamercommissie "Gennep gekanteld?". 
Onderzocht is of het beleid en de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet in de gemeente Gennep 
sinds 2015 voldoet aan de verwachtingen. De rekenkamercommissie vindt dat het beleid op het 
gebied van proces en inzet prima voldoet. Maar... wat het effect op de mensen met een zorgvraag 
is, kan nog niet duidelijk gemaakt worden.  

Het landelijk onderzoek van de Nationale Ombudsman laat zien dat er wel degelijk (ondanks alle 
inzet en goede bedoelingen) mensen met een zorgvraag tussen de wal en het schip terecht 
komen.  Gesprekken die wij zelf met mensen in onze gemeente hebben gevoerd, wijzen ook in 
die richting. Wie klachten of vragen heeft, weet vaak niet waar hij terecht kan. Ook blijkt dat 
sommigen hun klacht niet durven te melden omdat zij bang zijn hier later op afgerekend te 
worden.  

De PvdA Gennep heeft bij herhaling gevraagd om een onafhankelijk en laagdrempelig 
klachtenorgaan in Gennep, bij voorkeur in samenwerking met de regiogemeenten. Zo kunnen 
mensen erop vertrouwen, dat hun klacht niet wordt behandeld door de persoon waarover zij 
klagen. Dit is nu precies de oproep die de Nationale Ombudsman begin maart heeft gedaan aan 
alle gemeenten in Nederland. De onderzoekers van de Nationale Ombudsman hebben 
desgevraagd aangegeven, dat zij onze gemeente graag willen helpen met het opzetten van dit 
"klachtenorgaan".   

In de raadsvergadering van 18 april heeft de PvdA Gennep de gemeenteraad en het college 
oproepen om van dit aanbod gebruik te maken. Een klacht is ten slotte niet iets waar je als 
organisatie bang voor hoeft te zijn: iedere klacht is een gratis advies en een kans om je 
dienstverlening te verbeteren. 

Uiteindelijk heeft het college na een lange en stugge discussie in de raad, over nut en noodzaak 
van deze vreemde bemoeienis van buiten, de motie overgenomen en aangegeven dat ze op het 
aanbod van de Nationale Ombudsman in zullen gaan. 

Wij zullen als fractie deze ontwikkeling nauwgezet blijven volgen.    

Luc Brouwers 
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PvdA-motie “Anoniem solliciteren” aangenomen!  

Zoals  u misschien al hebt vernomen via de social media, heeft de 
PvdA-Gennep campagne gevoerd om de motie “Anoniem 
solliciteren” aangenomen te krijgen. 

Anoniem solliciteren wil zeggen dat tijdens de eerste fase van het 
sollicitatieproces de persoonsgegevens van de sollicitant worden 
verwijderd. Gegevens als naam, leeftijd en geslacht worden 
weggelakt, zodat de sollicitant uitsluitend wordt beoordeeld op 
zijn/haar capaciteiten. Uit studies is naar voren gekomen dat na 
anonieme sollicitatierondes bv. vrouwen aanzienlijk meer kans 
hadden geselecteerd te worden voor een gesprek. Wanneer zij dan 
eenmaal doorgestroomd waren naar het sollicitatiegesprek, bleek dat 
zij ook werkelijk meer kans hadden op een baan. 

Omdat de PvdA vindt dat sollicitanten moeten worden beoordeeld 
op geschiktheid en niét op afkomst, leeftijd of geslacht, heeft de 
Gennepse PvdA-fractie op 6 maart jl. tijdens de Raadsvergadering 
een motie ingediend. De motie hield in dat er bij de ambtelijk 
organisatie van Gennep gedurende 1 jaar een proef wordt gedaan 
met anoniem solliciteren. Niet alleen om (onbewuste) discriminatie 
tijdens het sollicitatieproces tegen te gaan, maar tevens om een voorbeeld te stellen aan andere 
organisaties in de regio. Na deze periode van 1 jaar zal er worden geëvalueerd.  

Op 6 maart 2017 is onze motie met 10 stemmen vóór (PvdA, SP, D’66 en KERN) en 5 tegen 
(CDA en VVD) aangenomen. Een mooi resultaat voor een eerlijke sollicitatieprocedure! 

Informatiebijeenkomst ‘opvang van vluchtelingen’ een succes 

10 april jongstleden organiseerde de gemeente Gennep in het evenementencentrum van Pica 
Mare een avond gericht op de opvang van vluchtelingen. U kunt zich vast nog herinneren dat er 
een jaar geleden een stevige discussie losbarstte over het openen van een AZC in Heijen. Onze 
lokale fractie nam het initiatief, maar was helaas genoodzaakt tegen het uiteindelijke voorstel te 
stemmen. Dat doet nog steeds zeer, maar daar eindigde het niet mee. Elke gemeente heeft de 
plicht, conform een verdeelsleutel, een aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning op te 
nemen. Evenwel is dit het minste. Het begint dan pas echt.  

We mogen ons dan ook gelukkig prijzen met de vele mensen in onze gemeente die zich keihard 
inzetten voor onze nieuwe inwoners. Ze doen dit vanuit de stichting ‘Vluchtelingenzorg Gennep’. 
Van het inrichten van huizen tot helpen met taal en papierwerk en het doen van leuke activiteiten. 
Het was tijdens de bijeenkomst fantastisch om te zien dat er vele mensen open staan voor 
mensen met problemen en direct op hun eigen manier in actie komen.  

Desondanks blijft er werk aan de winkel. De ‘nieuwe’ inwoners van onze gemeente vertelden ons 
dat ze, ondanks de brede steun, eenzaam zijn. Zelf niet altijd even goed durven, het vluchtige 
bestaan – even snel de kinderen op halen van school – waardoor er geen gesprekken totstand 
komen en dus het leven mager blijft. De PvdA Gennep hoopt en probeert mensen te binden. 
Wanneer we geen oog hebben voor deze situatie blijven we bijvoorbeeld witte- en zwarte wijken in 
de hand werken. Misschien niet zo zeer in onze gemeente, maar dan wel nabij.  

Luc overhandigt de veel ondertekende petitie aan 
wethouder Luckassen. 
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Jongeren & Politiek  

Een jaar geleden legden we raadsbreed een 
amendement op het voorstel ‘spelen en ontmoeten in 
de openbare ruimte’. Het college van B&W stelde 
voor dat speelruimtes voortaan enkel op initiatief van 
bewoners zouden worden opgetuigd of aangepast. 
Dat is link, want het kan tot een aantal zaken leiden. 

1. Er ontstaan wijken/buurten met actieve ouders die 
prachtige speelplaatsen realiseren en wijken die 
achterblijven.  

2. Het blijft angstvallig stil en de gemeente zit op zijn 
geld. Kunnen we dan spreken van ‘geen nieuws is 
goed nieuws?’ 

Het amendement eist dat de gemeente zelf ook actie onderneemt, wanneer er 
geen initiatief komt vanuit de bewoners. We wachten nog op de resultaten van het afgelopen jaar, 
maar de PvdA is niet hoopvol gestemd. Des te interessanter maakt dit de uitkomsten van het 
jaarlijkse Jongeren & Politiek project.  

Ditmaal onderzochten de derdejaars mavoleerlingen aan het 
Elzendaalcollege Gennep drie speelterreinen. Alles kwam 
aan de orde: buurt- en statistisch onderzoek en het politieke 
spel. Het was weer een waar schouwspel dat zich voltrok 
onder de ogen van onder andere de PvdA- leden Luc 
Brouwers, Jan Willem Wesseldijk en Joy Hillebrand. Vol 
bravoure en trots sleepte elke fractie iets uit het vuur. De 
fractie die de Bleekstraat had onderzocht kwam tot de 
conclusie dat er geen behoefte is aan een 
jongerenspeelplaats en kwam daarop met een motie om een 
seniorenbeweegtuin te ontwikkelen. Deze motie werd 
aangenomen. Een andere locatie was de Melkstraat. Deze werd afgekeurd, maar een 
aantal voorzieningen zoals een wifi-voorziening werden overgenomen door de fractie 
die de Zwaluwstraat/ Margrietstraat vertegenwoordigde. Het puike werk dat niet alleen de 
leerlingen vervulde van trots, maar ook Luc, Jan Willem en Joy krijgt zijn vervolg. De 
fractievoorzitters hebben een brief verzonden aan het college en de gemeenteraad.  

De PvdA- fractie houdt de ingekomen stukken in het oog en zal de brief doorzenden naar de 
commissie. Wat ons betreft is dit onderwerp na afloop van de jongerenraad niet ten einde. Dit 
verdient zijn vervolg en geeft het vorig jaar goedgekeurde speelruimtebeleidsplan smoel.  

Op de volgende pagina vindt u de brief van de fractievoorzitters. 

 

 

 

 

Luc hoort zijn fractie aandachtig toe. 

Joy in overleg met zijn fractie. 
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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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