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Beste partijgenoot,
Onze laatste nieuwsbrief dateert van eind april. Dit was uiteraard niet de bedoeling, maar
dit geeft ons de kans direct aan te sluiten op de berichtgeving toentertijd. Wij spraken
over de voorjaarsnota; het meetmoment voor het lopende begrotingsjaar 2016 en het
moment waarop richting en aandachtspunten werden aangegeven voor de begroting
2017. De begroting 2017 is afgelopen week goedgekeurd en graag vertellen we u in het
verloop van deze nieuwsbrief over de aandachtspunten – zorg(WMO) en milieubeleid –
die we toentertijd hebben aangegeven en hoe die in de begrotingsvergadering en eerder
zijn behandeld. Daarnaast zijn we de straat opgegaan om mensen te peilen over onze
gemeente en aandacht te vragen voor armoede, met name voor kinderen en gelijke
kansen.
Begroting
Tot op heden kregen wij voor onze plannen en onze kritiek op verschillende terreinen weinig
draagvlak binnen de raad. De afgelopen raadsvergadering over de begroting was dit anders. De SP
bijvoorbeeld – in onze ogen de meest voor de hand liggende bondgenoot binnen de zorg – sloeg
in zijn eigen termijnen al een andere toon aan. Een toon die ons aansprak en waar wij met de SP
op hopen voort te borduren. Concreet leverde de bredere steun binnen de raad op dat twee van de
drie moties die wij hebben ingediend zijn aangenomen.
Zorg
Voorafgaand aan de voorjaarsnota hebben we bij mensen thuis gesproken over de problemen die
zij ondervinden bij de vraag naar zorg. Dit waren emotionele, moeilijke gesprekken. Veel
gehoorde klachten waren: het aanlopen tegen een muur van bureaucratie, veel wisselende
contactpersonen, een financieel plaatje gesteld boven de zorgvraag en het gevoel te hebben te
worden aangezien als een profiteur. Dit kan niet! Nu vraagt u zich misschien af waarom mensen
aanklopten bij ons in plaats van bij de gemeente waar ze een geschil mee hadden. Deze mensen
zijn bang voor nadelige gevolgen bij het indienen van een klacht. Om die reden dienden wij een
motie in om een onafhankelijk klachtenorgaan in te stellen zodat mensen hun klachten
behandeld zien worden door een buitenstaander. De wethouder wuifde dit weg en vindt zijn
organisatie capabel om klachten op het eigen functioneren te beoordelen. Een gewetensvraag: hoe
reageert u op kritiek? Komt u dan vaak tot een ander inzicht? Een beetje mensenkennis leert ons
dat wij, mensen, niet houden van kritiek en al helemaal niet op ons eigen functioneren. Jammer
genoeg kon deze motie niet rekenen op steun in de gemeenteraad. Nog altijd nemen mensen
contact met ons op over problemen bij de zorgvraag. Loopt u ook ergens tegenaan of kent u
iemand? Schroom niet om contact met ons op te nemen.
Al eerder is een motie van ons aangenomen om te onderzoeken of het mogelijk is om chronisch
zieken en gehandicapten te helpen bij de aanschaf van een hulpmiddel. Dit in de vorm van een
renteloze lening. Dit is een voorbeeld van een instrument waarmee de gemeente deze mensen
kan helpen. Zo zijn er vele manieren te bedenken. De gemeente Gennep krijgt daar ook geld voor
van het Rijk. Dat is op zich niet zo gek, want de tegemoetkomingen zoals ze bestonden bestaan
niet meer of zijn dusdanig verkleind. Een uitzending van Kassa leerde ons dat er situaties bestaan
waarin mensen tot 40% aan inkomen zijn verloren. Als sociaal- democraten was dat voor ons al
even slikken, des te meer omdat onze gemeente het geld dat als compensatie dient voor de
inkomensval niet volledig inzet. Sterker nog: het budget werd zelfs verder verkleind van 150.000
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euro naar 100.000 terwijl de gemeente circa 250.000 euro ontvangt. Wij wilden het volledige
bedrag vastzetten voor de groep chronisch zieken en gehandicapten en het college van B&W
stimuleren om te komen met extra instrumenten om deze groep mensen te ondersteunen. Helaas
vond ons amendement en later in afgeslankte vorm (motie) geen meerderheid in de raad. De
ondersteuning blijft op dit moment beperkt tot een collectieve zorgverzekering, want ook een
onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanbieden van een renteloze lening voor de aanschaf
van hulpmiddelen laat op zich wachten.
Milieu
Wat betreft verduurzaming van onze gemeente heeft de gemeente een handhavingstaak, opgelegd
vanuit Den Haag. De gemeente moet in gesprek met bedrijven om te kijken of er kansen zijn om
energie te besparen. Tot zover onthoudt de gemeente zich van deze plicht. Wij willen dat de
gemeente aan zijn plicht voldoet, want het kan bedrijven geld besparen, het is goed voor onze
omgeving en wie weet heeft het nog andere positieve gevolgen. De handhavingsplicht gaat niet
om schrikbarend dure energiebesparingsoperaties door de strot van bedrijven te duwen. Wel mag
de gemeente een bedrijf verplichten over te gaan tot actie wanneer de investering binnen vijf jaar
wordt terugverdiend. Wanneer het financieel toch lastig is, bestaan er subsidiemogelijkheden.
Handhaving van deze taak kan de gemeente Gennep een energiebesparing van 3 à 4 windmolens
opleveren. Dat is nogal wat(t). Onze motie werd aangenomen.
Laaggeletterdheid
Laatst kregen wij cijfers onder ogen over het percentage laaggeletterden in onze gemeente. Zo’n
13 tot 16% van onze inwoners heeft moeite met lezen en schrijven. Dit is ons een doorn in het oog
vanuit ons gelijkheidsideaal. Gelijke kansen beginnen met goed kunnen lezen en schrijven.
Gelukkig maakt het college van B&W hier op dit moment werk van met de bibliotheek. Op korte
termijn kunnen we dan ook een beleidsnota ‘bibliotheekwerk’ tegemoet zien. Wij wachten met
smart op de beleidsnota en hebben via een aangenomen motie ‘laaggeletterdheid’ een extra
steuntje in de rug kunnen geven om dit fenomeen keihard aan te pakken.
Conclusie
Al met al kunnen we concluderen dat de coalitiepartijen een minder halsstarrige houding
etaleerden tijdens de begrotingsvergadering en dat de SP zich eindelijk druk maakte om de zorg.
Feit blijft wel dat we op het gebied van de zorg nog niet aan voldoende steun komen, maar de
overige partijen waren ditmaal niet zeer afwijzend. Eerder weifelend. Het is aan ons om ze
uiteindelijk over de streep te trekken!

Straatactie
Onder het motto ‘Samen vooruit!’ waren we zaterdag 24 september jongstleden op en rond het
Jan Lindersplein te Gennep. Gedurende drie uur hebben we met vele mensen gesproken,
enquêtes afgenomen en folders uitgedeeld om aandacht te vragen voor armoede; specifiek gericht
op kinderen. Uiteraard verwelkomden we de mensen met de welbekende roos. Met de één
spraken we vluchtig, met de ander zeer uitgebreid en diepzinnig over het mens zijn en inrichting
van onze gemeenschap. En van zeer tevreden tot zeer ontevreden. In het laatste geval betrof het
vrijwel alleen de afhandeling van de zorgvraag. Eerder in deze nieuwsbrief repten we er al over dat
op het gebied van de zorg nog heel veel te winnen is. Alle gesprekken bij elkaar genomen komen
wij als PvdA tot de conclusie dat onze prioriteiten goed liggen. Er is heel veel te winnen op veel
verschillende terreinen, maar wanneer de meest basale levensbehoeften voor veel te veel te
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mensen tekort schiet moeten we ons niet bezighouden met een hoop tierelantijnen, zoals het
plaatsen van een extra vlaggenmast voor het stadhuis. Zodat we elke dag een nieuwe vlag kunnen
hijsen voor één of andere attentie. Aandacht is goed, maar wij zien de aandacht liever terugkomen
in goede regelgeving, voorzieningen en uitvoering.

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

