OVR 2 Veilig Thuis als aparte stichting onderbrengen in VGGM
•

•

•

Veilig Thuis wordt voortaan opgehangen onder de VGGM. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat we als raad goed vinger aan de pols houden en weten wat er speelt?
Kunnen we afspraken maken over wanneer en hoe we informatie ontvangen?
Kunnen we een nieuwsbrief krijgen zoals bijv de raadsinformatiebrief die we van
Permar krijgen? Zal Veilig Thuis onderdeel uitmaken van de Kadernota die de VGGM
voortaan aanlevert voorafgaand aan de begrotingsbehandeling?
Waar het natuurlijk om gaat: kan de uitvoering vanuit deze nieuwe positie optimaal
plaatsvinden? Kan in deze nieuwe structuur gewerkt worden aan terugdringen
wachtlijsten wanneer dat nodig is, zijn de lijntjes met andere samenwerkingspartners
zoals de politie goed te leggen? Kan écht goed verbinding gelegd worden met de
sociale teams?
Wijziging van de statuten maar ook besluiten nemen over zaken zoals fusie of
splitsing, kan door het AB van de VGGM. Ik kan me voorstellen dat dit ook
aanzienlijke wijzigingen kunnen zijn, bijv over de functie of de samenstelling van de
RvT. Kan hiervoor, bijvoorbeeld voor een statutenwijziging een tussenstap voor de
gemeenteraden worden ingebouwd? Kan dit worden afgesproken?

Dank u, voorzitter.
De wethouder heeft toegezegd dat bij belangrijke wijzigingen de gemeenteraad betrokken
wordt.
OVR 4 Afstemmingsverordening 2017
Voor VVD Ede is het belangrijk dat we er allemaal naar streven ons zelf in ons eigen
levensonderhoud te voorzien. Meedoen, werk hebben, maakt dat je onderdeel wordt van de
maatschappij, dat je je goed voelt en dat je je ook bekommert om anderen. Maar VVD Ede
zegt ook altijd: niemand zakt door het ijs. Als het echt niet anders kan hebben we de
bijstandsuitkering als vangnet. Voor ons ligt nu de regeling die vastlegt wanneer onze
gemeente hier mensen op kan korten, als bijvoorbeeld niet wordt meegewerkt om toch aan
het werkt te komen, als sprake is van misdragingen tegenover ambtenaren die de wet
uitvoeren of als iemand zijn best niet doet om de Nederlandse taal te beheersen. Over dit
laatste heeft onze fractie september vorig jaar vragen gesteld aan het college: de Wet
Taaleis geldt nu, die mensen verplicht stelt de Nederlandse taal te spreken. Dat is essentieel
om werk te kunnen vinden. En als mensen zich hiervoor niet inzetten, dan mag wat de VVD
betreft zeker gekort worden op de uitkering. Op onze vragen heeft het college geantwoord
dat zij haar best doet om invulling te geven aan deze wet. Het college heeft deze week
aangegeven dat op dit moment niet bekend is in hoeveel gevallen sprake is van korting op
de bijstandsuitkering en hoe vaak wordt gekort als het gaat om de taaleis. Dat vind ik
vreemd. Het college is er toch mee bezig? Dan kan het college toch een stand van zaken
geven? Graag een antwoord van de wethouder.
In ieder geval is het voor VVD Ede belangrijk dat we deze zaken goed regelen. Want er mag
nooit misbruik van worden gemaakt en je moet je altijd inzetten om uit de bijstandsituatie te
komen. Soms leunen mensen al te gemakkelijk achterover en ontvangen een uitkering
zonder hier iets aan te willen veranderen. Maar de VVD snapt ook dat er in sommige
gevallen - in ieder geval tijdelijk - er geen andere oplossing dan een bijstandsuitkering is.

Overigens springt artikel 13 in het oog:
Als iemand zich zeer ernstig of ernstig misdraagt tegenover personen of instanties die zijn
belast met de uitvoering van de participatiewet, dan kan de gehele uitkering worden
ingehouden. Als de omstandigheden ernaar zijn kan dit ook 50% zijn. Voor de VVD is het
belangrijk dat voor iedereen helder is dat je je onthoudt van onfatsoenlijk of agressief
gedrag en zeker tegen ambtenaren die ons beleid uitvoeren. Het kan niet zo zijn dat we al te
snel mededogen hebben met mensen die onze ambtenaren, de handhavers of hulpverleners
onfatsoenlijk of agressief bejegenen. We hebben er vertrouwen in dat de gemeente hier ook
stevig op toeziet.
Dank u voorzitter.
OVR5 Verordening instelling Adviesraad Sociaal Domein (ASDE)
De VVD Ede wenst de adviesraad veel succes en we gaan ervan uit dat het contact met
waardevolle belangenbehartigers in onze gemeente, bijvoorbeeld de COSBO, nog steeds van
belang blijft voor het college.

