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Beste partijgenoot,  

De raadsbehandeling van de begroting voor 2018 is net achter de rug. We kunnen er met 
een goed gevoel op terugkijken. Het lukt ons steeds beter om B&W en de gemeenteraad 
ervan te doordringen dat veel mensen met een hulpvraag niet fatsoenlijk worden 
geholpen. We constateerden al eerder – voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2017 
– uit gesprekken op straat dat onze inzet de juiste was. Mensen met zorgen moeten we 
willen helpen; behulpzaam en doortastend. Nog altijd horen wij te vaak dat de gemeente 
zich keihard opstelt naar haar burgers. ‘Los het zelf maar op’, is eigenlijk de boodschap. 
U bent toch met ons eens zijn dat dit niet kan. In het vervolg van de nieuwsbrief leest u 
over het succes met de schuldhulpverlening en de problemen rond mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Acties zullen volgen. We sluiten af met een zonnig bericht.  

Schuldhulpverlening 

Een kleine twee maanden geleden schreef Stichting Een speciaal gebaar een zeer zorgwekkende 
brief aan alle politieke partijen. Mensen met grote financiële problemen worden niet adequaat 
geholpen door de gemeente. We hebben direct contact opgenomen om hier het fijne van te weten 
te komen. En er was nogal wat aan de hand. Een kleine opsomming:  

- Schuldhulpverleningstrajecten die al 2 à 3 jaren duren voordat ze beginnen; 
- Ingediende bewijsstukken die de gemeente laat verlopen, die dus opnieuw aangevraagd 

moeten worden, waardoor de mensen extra kosten moeten maken;  
- Klachten waar niet op wordt gereageerd;  
- Mensen die niet worden gewezen op minima-regelingen, zoals het sport- of cultuurfonds 

voor kinderen.  

Na meerdere gesprekken met burgers die hier mee van doen hebben, Stichting Een speciaal 
gebaar en de schuldhulpverlener van de gemeente hebben wij een enquête verspreid. De uitslag 
van de enquête was luid en duidelijk. Luc heeft de conclusies tijdens de gemeenteraad uiteen 
gezet en zijn betoog werd versterkt door een inspreker. Na excuses van de wethouder kregen we 
de volgende toezeggingen:  

- Er komt een plan van aanpak over de procesgang oftewel het tempo waarin mensen die 
binnenkomen worden geholpen; 

- Stichting Een speciaal gebaar wordt betrokken bij de nieuwe beleidsvorming.  

Hier zijn we tevreden over, maar voor ons is het nog niet af. We blijven in gesprek met de 
stichting en de inspreker over de voortgang van de toezeggingen. We hebben dan ook veel 
bewondering voor het lef van de inspreker en het bestuurslid van de stichting om dit probleem 
aan de kaak te stellen.  

Wil u hier mee over weten of kent u iemand die ook zijn verhaal kwijt wil, neem dan contact op 
met Luc of Joy.  
 
Luc: l.brouwers@home.nl of 0485-516573 
Joy: hillebrandjoy@gmail.com of 06 27 23 99 89 
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Passend werk 

Wat voor gemeente willen we zijn? Een gemeente waar de kosten belangrijker zijn dan het 
welzijn van de mens? We vermoeden dat niemand dat echt wil. Laat dit nu de werkelijkheid zijn 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen gaat naar de Intos en let wel, geen 
slecht woord van ons over hen. In 2015 hebben wij ze bezocht en wij zagen daar mensen met 
plezier aan het werk. Echter zijn er ook mensen die daar niet zo goed passen en dat is ook 
helemaal niet erg. We hebben immers andere kleinschalige, prachtige sociale werkplaatsen in 
onze gemeente. Denk aan Houtmaatjes in Heijen en Sandmate in Ottersum. Desondanks gaat 
iedereen naar de Intos.  

De reden is heel simpel. De Intos komt voor rekening van de gemeente Gennep en elk persoon 
die we ergens anders onderbrengen zorgt voor meer kosten. De vraag is alleen: is het allemaal wel 
zo simpel? Heel meetbaar gesteld klopt dit. Wat niet wordt meegewogen zijn de maatschappelijke 
effecten. Deze zijn moeilijk zichtbaar, omdat de problemen die ontstaan bij mensen die niet op 
hun plaats zijn onder andere kostenposten vallen. Op de website van Houtmaatjes staat een 
treffend voorbeeld. De persoon om wie het gaat, is daar op zijn plaats en werkt naar vermogen. 
Zijn zelfvertrouwen is gestegen, hij zit niet meer thuis. Hij doet weer mee en dat doet veel met 
een mens. U kunt zich wel een voorstelling maken van de extra kosten wanneer iemand zich 
buitengesloten voelt.  

De PvdA blijft zich hard maken voor passende arbeid, want uiteindelijk worden we er allemaal 
beter van. Een samenleving waarin iedereen mee telt, iedereen mee doet en iedereen gelukkig kan 
zijn.   

Duurzaam Gennep 

Het heeft even mogen duren, maar er is een nieuw milieubeleid. En daar zijn wij best tevreden 
mee. Via een motie hebben wij het beleid nog een stimulans gegeven. In Parkstad Limburg, 
Heumen en Mook en Middelaar zijn zonnepanelenprojecten gestart. Deze zijn in de eerste plaats 
gericht op inwoners, die zelf niet zomaar in zonnepanelen kunnen investeren. De motie stelt als 
doel om in drie jaar tijd 10% van de Gennepse woningen en gebouwen van ondernemers te 
voorzien van zonnepanelen. Dit kan door leningen te verstrekken tegen gunstige voorwaarden. 
De motie is door een meerderheid ondersteund. We houden u op de hoogte.  

 

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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