K ORENDIJK
Verschuiving van AWBZ naar WMO
Door: Marijke Boorsma - Ruitenberg

In de raadsvergadering van 19 april j.l. diende
de PvdA een motie in met als titel “geen extra
taken zonder budget, geen beperking
gemeentelijk armoedebeleid”.
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De motie is door de partij in alle gemeenten van de Hoeksche Waard ingediend en
op de 19e april was deze in 4 van de 5 gemeenten aangenomen.
In Korendijk is de motie, na aanpassing van de tekst, unaniem aangenomen.
Inbreng van de VVD fractie in deze discussie:
-

-

korting op de budgetten vanuit het Rijk bij de overheveling van taken uit de
AWBZ naar de WMO zijn onvermijdelijk. Tegenwoordig geven we 12,3
procent van ons inkomen uit aan AWBZ premie. Bij de invoering van de AWBZ
was dat nog geen één procent. Veel verzekerbare zorg is in de AWBZ
gekomen. De AWBZ uitgaven zijn de laatste 10 jaar verdubbeld.
Er is nu een brij aan regelingen (Wajong, WWB en WSW) met allemaal
verschillende financieringsstromen en verschillende organisaties die diverse
regelingen uitvoeren. Eén regeling voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt, onder de regie van de gemeente, biedt meer kansen op
maatwerk, gevarieerde hulp en efficiency.

Met deze motie heeft de raad een signaal af willen geven aan het college om bij de
overheveling van taken naar de gemeente voor een bijbehorend budget te gaan en
zich te verzetten tegen inperking van de gemeentelijke autonomie.
De VVD fractie vindt het belangrijk dat de gemeente voldoende tijd en ruimte
krijgt om een visie te formuleren op de overheveling en de tijd krijgt om zich goed
voor te bereiden op de nieuwe doelgroepen (wie - waar – wat – hoe ).
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Raadsinformatiebrief integrale jeugdgezondheidszorg

Door: De VVD Fractie

In deze brief gaat het om de toekomst van de GGD ZHZ. Centrale vraag is of de
GGD ZHZ ook zonder de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar levensvatbaar is.
4
Het dagelijks bestuur van de GGD ZHZ heeft een nieuwe koers bepaald voor de GGD
nieuwe stijl.
Het bestuur wil een GGD die veel meer dan nu het geval, in opdracht van de
gemeente(n) de regie voert op de vorming en uitvoering van het gemeentelijk
volksgezondheidbeleid.
In de raadsvergadering van 19 april stelde de VVD fractie enkele vragen over die
nieuwe koers. De SGP wilde zich graag mengen in het vraag en antwoordspel en
vroeg om uitstel van verdere beantwoording van vragen.
Besloten is dat de toekomst van de GGD ZHZ voor de commissievergadering op 10
mei geagendeerd wordt.
Voor de bespreking ervan zijn de partijen gevraagd hun inbreng in te leveren bij de
griffier.
De inbreng van de VVD fractie aan de discussie bestaat uit 10 vragen. De VVD
fractie vindt dat de gemeente de regie, sturen en beslissen, in eigen hand moet
houden. Een goede regisseur weet wat zijn publiek wil. De gemeenteraadsleden
zijn gekozen volksvertegenwoordigers die weten wat er in de samenleving leeft.
Het liberale uitgangspunt, dichter bij de burger, dus beter passend bij de vraag van
onze inwoners wil de VVD fractie in praktijk blijven brengen. We zijn tenslotte een
volkspartij.
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Bestuurlijke informatie
Door: De voorzitter

Op bestuurlijk vlak zijn er op dit moment geen ontwikkelingen te melden.
De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door verkiezingen, coalities en
samenwerkingsverbanden.
Dit is nu allemaal achter de rug en eindelijk kunnen wij ons weer concentreren op
de „gewone‟ dagelijkse bezigheden die het besturen van een afdeling met zich mee
brengt. Dit is een stukje rustiger en overzichtelijker. De eerstkomende activiteiten
zijn de landelijke ALV in mei in Arnhem en uiteraard onze eigen ALV in november.
Wij hopen u op een (of beide) van deze bijeenkomsten te ontmoeten.
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