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Aanvulling
Van de heer C. Pronk, smid te Andelst, kregen we een bericht dat het bedrag van € 1000 euro waar
zijn naam bij stond in het overzicht van de Ring van IJzersteden geen persoonlijke subsidie was
maar een bijdrage voor het project ‘Wijzer met IJzer’ waaraan het afgelopen jaar zo’n 500 leerlingen
uit groep 8 van de basisscholen uit Oude IJsselstreek hebben deelgenomen. Waarvan akte.

Het sociaal domein
Onderstaande tekst is ontstaan op grond van artikelen uit de pers, o.a. de Gelderlander en het beluisteren
van de geluidsopnamen van de raadsvergaderingen. Het laatste kan ik iedereen aanraden (PJ).
.

Het college van de gemeente Oude IJsselstreek
trekt diepe sporen in het sociaal domein. Niet
alleen lokaal, maar ook in den Haag is de Oude
IJsselstreek inmiddels een opvallende gemeente,
en dat niet in positieve zin.
Wie herinnert zich niet de stakende thuishulpen in
Varsseveld in 2013? Ze voelden zich gedwongen
om hun baan op te geven en alfahulp te worden.
Hetzelfde werk tegen een veel lager salaris. En dat
was al niet hoog.
Sindsdien is de gemeente OIJ is het nieuws
gebleven als een van de weinige die de alfahulpen
constructie wilden toepassen. Een constructie die
in de tweede kamer op veel weerstand stuit en
waarschijnlijk verboden zal worden. Maar daar trekt
het college van LB, CDA en VVD zich niets van
aan. Ondanks de vragen die de Tweede
Kamerleden John Kerstens en Otwin van Dijk
daarover al in maart stelden aan staatssecretaris
van Rijn.
En dan is er ook nog steeds geen oplossing voor het gedwongen vouwen. Tussen 2011 en 2015
moesten 616 langdurig werklozen verplicht enveloppen en kunstbloemen vouwen, als onderdeel
van re-integratie naar de arbeidsmarkt. Daarvan werkten 289 langer dan een halfjaar, de maximale
periode. Sommigen zelfs 3,5 jaar. Met behoud van uitkering, onder het minimumloon. De gemeente
hield er een fors bedrag aan over. De FNV voert nu processen om van de gemeentes OIJ en Aalten
een redelijke vergoeding te krijgen.
Kun je deze situaties nog gedeeltelijk wijten aan een vorig college (dat is er mee begonnen), de
klapper van het sociale beleid komt geheel voor rekening van het huidige, in het bijzonder de beide
portefeuillehouders Peter van de Wardt (CDA) en Kuster (Lokaal Belang).
In het kort:

1

Nu de gemeente verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de zorg worden ruim 1200 z.g.
keukentafelgesprekken gevoerd door een extern
adviesbureau Treve. In de uitnodiging voor een
offerte (de offerte uitvraag heet dat) stond dat het
bureau een bonus zou krijgen als de totale zorg
omlaag zou gaan, als de gemeente kon bezuinigen.
Het gemiddelde zou moeten zakken van 3 uur naar
het landelijke gemiddelde van 2,5. Het bureau
weigerde de bonusregeling. Wel ging het akkoord
met een boeteregeling: Als het gemiddelde boven
de 2,5 uur uit kwam krijgt het bureau minder
uitbetaald. PvdA kamerlid John Kerstens vindt de
combinatie van uitbesteden en een financiële prikkel
voor het bureau ‘pervers’. “Je moet ver weg blijven
van de schijn dat financiële belangen meespelen bij
de beoordeling. Ik vind ook dat dit werk een
kerntaak van de gemeente is die ze bij voorkeur zelf
moet uitvoeren.”
Verschillende inwoners die een gesprek hadden gehad vertelden dat het gesprek altijd gingen over
minder uren, over bezuinigingen die de gemeente
moest doorvoeren. De norm was 1,5 uur hulp per
week. (Insprekers in de raadsvergadering op 30 juni
getuigden daarvan.)
Jan Vesters (SP) en Gijs van Beek (PvdA),
raadsleden in OIJ, vroegen het contract met Treve
op. Na vier weken wachten besloten zij de suggestie
van wethouder Kusters op te volgen en een Wob
verzoek te doen. Zo krijgen zij offerte en contract.
In een interview ontkent wethouder Kuster op 23 juni
dat bezuinigingen het doel waren. Hij ontkent zelfs
iets geweten te hebben van de voorgestelde
bonusregeling. Hij is tegen de bonusregeling, maar
niet tegen de eventuele boete.
De resultaten van het WOB verzoek van de SVP en PvdA , de offerte uitvraag en het contract met
Treve liggen het college en de raad zwaar op de maag. Dus wordt er op verzoek van de
oppositiepartijen SP en PvdA een gemeenteraadsvergadering aan gewijd op donderdag 30 juni.
Waarop een bedroevend schouwspel ontstaat:
De coaltiepartijen gaan nauwelijks in op de inhoud en
hebben kennelijk besloten om de wethouders uit de
wind te houden. Vaardig oefenen zij de dictatuur van
de meerderheid uit.
De video installatie is stuk, zomaar ineens. Kan ook
niet snel gerepareerd worden. Thuis kunnen we de
vergadering dus niet volgen.
Wethouder Kuster legt een verklaring af waarin hij
nogmaals meldt van niets geweten te hebben en dat
ook hij een bonus een ‘perverse prikkel’ vindt. Hij
biedt zijn excuses aan.

2

Opvallend is de strategie van de coalitie o.a. bij monde van de fractieleidster van Lokaal Belang,
mevr. Gulden Siner en de heer L. de Lange van de VVD. Ze vinden dat de SP, de PvdA en de
media de oorzaak zijn van negatieve publiciteit rond de gemeente OIJ. En dat ze, o schande, een
Wob verzoek hebben ingediend. Geen woord van excuus dat de stukken meteen verstrekt hadden
moeten worden als iemand uit de raad daarom vraagt, geen woord van excuus over de opzet van
de keukentafel gesprekken. Na een eindeloos gedoe en geharrewar sluit de vergadering om 24:00
met de suggestie van D66 om een raadsenquête te houden. Daarover zal maandag besloten
worden. Burgemeester De Vreeze zal dan ook het debat evalueren. Daar is immers alle aanleiding
toe. Dit is zonder twijfel het ergste optreden van
de raad ooit. Een per definitie machteloze
oppositie tegenover een machtsmisbruikende
coalitie. En dat niet in een of ander abject
buitenland maar in de Nederlandse Achterhoek.
Maandag 2 juli is de Video nog steeds stuk.
Kennelijk geen camera kunnen vinden, er zal
alleen een geluidsverslag beschikbaar komen. Er
is in een commissie besloten tot een
raadsonderzoek in september. Hoe en wat, dat zal
donderdag 7 juli worden besloten.
Donderdag 7 juli komt er een konijn uit de
coalitiehoed: Na de vakantie zal de commissie
MO vragen formuleren voor een extern onderzoek
dat in december aan die commissie zal worden
gepresenteerd.

Met deze stand van zaken gaat de raad op vakantie wat betreft het sociaal domein.

Commentaar
Het is een droeve zaak te moeten constateren dat raad en college in de gemeente OIJ niet bij
machte zijn om zich uit het moeras te trekken waar ze al zo lang in verkeren. Alle externe rapporten
zijn tevergeefs geweest, dagen op de hei zijn verkwist. De coalitiepartijen trekken de Pandoradoos
open met debat trucjes. Op- en doorzichtig, maar wel effectief.
Truc 1:
Sta je inhoudelijk verloren
begin dan over iets anders.
Wrijf je opponent schandelijke
handelingen aan zodat hij
zich moet verweren en de
inhoud achter de horizon
verdwijnt. Doe je dat een
beetje handig dan is het zo 24
uur.

Truc2:
Diskwalificeer je opponent.
Beweer dat hij het niet heeft
over feiten en inhouden maar
alleen over gevoelens en
meningen.
Draagt je opponent een
voorbeeld aan dan kun je niet
ingaan op individuele
gevallen.

Truc3:
Schuif alles op de lange baan.
Laat een extern onderzoek
doen dan hou je je eigen
handen schoon en over een
half jaar is de zaak niet
relevant meer, dan zijn er
andere dingen aan de orde. Je
wethouder en het college zijn
nog steeds in functie.

De raadsvergadering werd een verschrikkelijke vertoning, een aanslag op het gezonde verstand.
De coalitie was vastberaden gericht op één doel: wethouders en college hoog op het schild en in
het zadel houden. De wanhoop bij de oppositie steeg tot grote hoogte. Partijpolitiek van het ergste
soort. De dictatuur van de meerderheid in volle glorie. En wat het ergste is: Slechts een enkeling
lijkt te beseffen dat zo het aanzien van de politiek, de waardering ervoor, hard achteruit holt. Een
volgende vergadering zou maar één agendapunt moeten hebben: zwijgend luisteren naar de
geluidsband van 30 juni en daarna beschaamd en wenend naar huis gaan.

3

Nog wat
Bonus malus
Een belangrijk onderwerp in het geharrewar is de bonus-malus regeling in de projectbeschrijving
waarop firma’s een offerte konden uitbrengen, de offerte uitvraag (in jargon). Bij de coalitiepartijen
leeft de mening dat de bonusregeling verwerpelijk is maar de malusregeling niet. Het stuk is niet in
ons bezit maar een beloning als je een resultaat bereikt en een straf als je dat niet bereikt, dat lijken
ons twee prikkels in dezelfde richting: U krijgt minder zorg.
Ik wist van niets
Wethouder Kuster meldde dat hij niets wist van de inhoud van de offerte uitvraag. Behoort het dan
niet tot zijn werk om een dergelijk belangrijk stuk gezien en geparafreerd te hebben? Hoe is dan zijn
verhouding tot de ambtelijke top die kennelijk belangrijke zaken uitvoert zonder de wethouder erbij
te betrekken?
Pas toen.
Wethouder Kuster meldde dat de bonus-malus regeling pas aan de orde kwam in de offerte
gesprekken met de vier offrerende bedrijven. De offerte uitvraag is inclusief bonus-malus regeling
de deur uitgegaan. Maar als hij er tot dan toe niet van wist, had hij dan niet moeten ingrijpen bij het
eerste gesprek, toen hij het voor het eerst zag en het gesprek er over ging? Het ziet er nu naar uit
dat de bonus regeling pas veel later is verdwenen doordat de winnaar van de offerte, het bureau
Treve, die regeling niet in het contract wilde opnemen want “dan kun je in een heel vervelende
positie terechtkomen” (Karin Samplonius, directeur Treve). Het komende externe onderzoek zal van uur
tot uur duidelijk moeten maken welke weg de offerte uitvraag heeft afgelegd. Wie stelde het stuk op,
wie wist wanneer van welke versie, wie zette de handtekening onder uitvraag en begeleidend
schrijven? Hoe was de reactie van de andere gevraagde bureaus?
Inhuur
In de jaren 2104 en 2015 samen is voor ruim 2,3 miljoen euro extern personeel ingehuurd voor het
sociale domein. Waarvan een groot deel in een functie als (dure) adviseur. Daar kun je op twee
manieren tegen aan kijken:
1. Zonder deze adviseurs was de ellende nog veel groter geweest of
2. Door deze adviseurs is deze troep ontstaan.
We hebben niet alle stukken zoals opdrachten, adviezen en e-mail in handen zodat we geen van
beide conclusies kunnen onderbouwen. Maar de hamvraag blijft: Wat heeft al deze dure inhuur nu
opgeleverd? Aan de gemeente, aan ons, aan u en mij, in het bijzonder aan iedereen die zorg nodig
heeft?
Bezuinigen
We moeten bezuinigen op het sociaal domein, het rijk geeft ons veel te weinig geld. Dat klinkt
logisch in het spoor van wat links en rechts wordt beweerd. Maar de feiten in de OIJ zijn anders. Al
jarenlang worden tonnen aan WMO geld die door het rijk zijn vertrekt door de gemeente OIJ in de
algemene middelen gestort. In 2012 was dat € 600.000, in 2013 € 800.000. In 2015 was er 3,3
miljoen over, ja u leest het goed, € 3.300.000. Zij het dat er nog achterstallige rekeningen zullen
moeten worden betaald. Maar er zal zeker een fors bedrag overblijven. Als er nu dus minder geld
voor de WMO binnen komt betekent dat in OIJ er minder algemene middelen zullen zijn, niet minder
geld voor de WMO. Althans, zeker niet zoveel als er nu wordt geroepen.
Een voorbeeld: In een jaar krijgt een gemeente 10 miljoen van de overheid voor de WMO. Aan het
eind van dat jaar heeft de gemeente 1 miljoen over van die WMO gelden. Het volgende jaar krijgt
de gemeente 9,5 miljoen van de overheid voor de WMO. Moet die gemeente dan bezuinigen op de
WMO?
Maar dat de gemeente OIJ er financieel niet best voor staat, dat de euro’s uit alle kieren en gaten
moeten worden bijeengeschraapt, dat is zeker waar.
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En zo zijn er nog veel meer vragen te stellen. Want waarom heeft nog niemand een
gespreksverslag ontvangen van dat keukentafel gesprek, minstens drie maanden later? Hoe kun je
dan bezwaar maken? En waarom zijn er 400 beschikkingen gegeven en 800 (nog) niet? Hoe kun je
dan als raadslid roepen dat er maar weinig bezwaren zijn dus dat het wel goed gaat? Hoe kun je
verwachten dat mensen die vrijwel niks meer kunnen en al hulp nodig hebben bij een stofdoek, hoe
kun je verwachten dat die een formeel bezwaar gaan maken?
Kortom, wie echt wil weten hoe zijn of haar partij inhoudelijk opereert die neemt de moeite om het
geluidsverslag af te luisteren van de raadsvergadering van 30 juni. Een hele zit, 4 uur lang, een
openbaring hoe de lokale politiek met uw belangen om gaat. Toch maar doen dus. Wij hebben de
geluidsbestanden voor u klaar gezet op de website www.detransparantie.nl.

Otwin van Dijk
Onze nieuwe
burgemeester gaf onlangs
in Trouw een groot
interview. U kunt het
vinden op de site bij
‘stukken’.
Hij eindigde met het
stukje hiernaast.

Jeukende vingers? Wapperende handen!
Wij wensen hem veel succes. Wij hopen nog veel van hem te zien.

Inhuur
De gemeente weigert om de zakelijke gegevens te verstrekken van alle ingehuurde personen. Dat
met een beroep op de privacy van die personen. Wij zijn van mening dat het zakelijke contracten
betreft en dat vermelding van bedrijf en persoon geen enkele inbreuk maakt op de persoonlijke,
private levenssfeer. Zeker ook omdat adviseurs en andere opdrachtnemers zich laten inhuren in
constructies via uitzendbureaus en payrolling. In enkele gevallen zijn dergelijke gegevens te
verkrijgen via de Kamer van Koophandel maar dat kost iedere keer € 7,50 en daar is onze kas niet
tegen bestand. Het is onduidelijk waarom de gemeente de gegevens dan niet rechtstreeks levert.
We hebben onze bezwaren uiteengezet voor de bezwarencommissie maar die heeft ze verworpen.
Het uiteindelijke besluit van de gemeente moeten we nog binnen krijgen maar we zullen ons niet
neerleggen bij dit onnodige en onterechte gebrek aan transparantie. Een gang naar de rechtbank
sluiten we niet uit, mits financieel haalbaar.

De volgende
Onderwerpen in de volgende nieuwsbrief:
 Waarom wil het Comité Verontruste Burgers niet praten met de gemeente?
 De stadsbank verstrekt sociale leningen aan de inwoners, o.a. Oude IJsselstreek. Maar hoe
sociaal zijn hun rentetarieven?
 Wat vindt de provincie van de financiële situatie?
 We komen nader terug op de externe inhuur met wat aanvullende gegevens en conclusies.
 Waarom is er nog steeds geen rekenkamer in de Oude IJsselstreek? Een echte, volstrekt
onafhankelijke die de onbeantwoorde vragen van raad en burgers op kan pakken?
 We vergelijken de 8 Achterhoekse gemeentes. Welke staat er het beste voor, welke scoort
over all het slechtste?
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Nieuwbouw Almende college?

Contact
U kunt met ons makkelijk contact opnemen door een verzoekje te sturen met het contactformulier
op de website www.detransparantie.nl. (om spam te voorkomen vermelden we geen Email adres en
telefoonnummers). Schrijf daarin desgewenst uw telefoonnummer en we bellen u z.s.m. terug. Met
uw commentaren en tips zullen we zeker iets doen.

De Nieuwsbrief
We hebben een nieuw systeem voor het abonneren en opzeggen op onze nieuwsbrieven en het
toezenden daarvan: LaPosta. Een Nederlands product waar we zeer tevreden over zijn.
We kunnen de nieuwsbrief zelf versturen maar om te voorkomen dat uw postbus vol raakt versturen
we een klein berichtje met daarin een link naar de nieuwsbrief die op de site staat. En we nodigen u
natuurlijk van harte uit om de nieuwsbrief te verspreiden en nieuwe abonnees te maken. Dat gaat
simpel en snel via de tab Nieuwsbrieven op de website. Gratis.
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