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Voorzitter: mevrouw K.W. van Doesen-Dijkstra 
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(D66), Y.P. Menger (100% Groningen) en de heren N. Nieuwenhuijsen (GroenLinks), W.H. 

Koks (SP), W.J. Spoelstra (VVD), E. Heemstra (ChristenUnie), W.I. Pechler (PvdD), J.D.P. de 

Haan (CDA), J. Atema (Stadspartij), M. Wolters (Stadspartij), W.S. Wolke (Student en Stad), 

A.J.M. van Kesteren (PVV) 

Wethouders: mevrouw I.M. Jongman (ChristenUnie) en de heer M.T. Gijsbertsen 

(GroenLinks) 

Namens de griffie: S. Wannet (Raadsadviseur a.i.) 

A1. Opening en mededelingen 
00:17:48 
Voorzitter: Iedereen zit en heeft zijn plek gevonden. Hartelijk welkom allemaal, u thuis, u op 

de tribune en mijn collega's in de zaal. We hebben een gecombineerde commissie vanavond 

en om het een beetje af te leren zitten we vanavond ook nog in de raadszaal. Dat is een 

beetje ontwennen zullen we maar zeggen. Goed, voor het inhoudelijke deel heeft u per 

fractie acht minuten en voor het eerste discussiepunt hebben zich vier insprekers gemeld. 

Zijn er ook mededelingen van het college? Mevrouw Jongman. 

00:18:36 

Mevrouw Jongman: Dank u wel voorzitter. Deze mededeling is ook namens wethouder 

Chakor en het gaat over het bericht van afgelopen week door ~ over de kap van de 

groenstroken langs het spoor. Dat was nabij de Stadhouderlaan. Het college is geschrokken 

van het feit dat er op deze manier een groot stuk natuur verloren is gegaan en dit had wat 

ons betreft nooit mogen gebeuren. Ik ga even terug in de tijd, naar 24 juli, hebben we samen 

met de uitvoerder, ik dan niet, maar de mensen van de gemeente, ter plekke gekeken naar 

de locatie en afspraken gemaakt over de geplande werkzaamheden. Hier is onder andere 

benoemd dat de groenstrook behouden zou worden en er geen vergunning plichtige bomen 

zouden geveld worden. Een doel van de onderhoudswerkzaamheden is om een veilig en 

betrouwbaar spoor te hebben en om de kans te verkleinen dat er bomen en takken op de 

bovenleiding vallen. Begin september hebben wij daarom een vergunning verleend voor het 

uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de vorm van uitdunning van de houtopstand. 

De beplanting zou in stand blijven met zijn huidige functie en om die reden was een 

ecologisch onderzoek ook niet aan de orde, omdat we heel veel van de houtopstand en van 

de struiken enzovoort zouden blijven staan. Begin januari heeft men in strijd met de 

afspraken zoals deze in de motivatie bij de verleende vergunning benoemd staan toch de 

hele groenstrook verwijderd. We hebben inmiddels contact gezocht met ProRail om hen te 

vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren en zij zijn dit momenteel nog intern aan het 

uitzoeken of onderzoeken, maar wij gaan er hoe dan ook op toezien dat er een passende 

compensatie volgt. 



00:20:14 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Dat waren de mededelingen. De heer Gijsbertsen, heeft u nog 

mededelingen? Nee. Meneer Pechler, u heeft een vraag? 

00:20:25 

De heer Pechler: Ja dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van de mededeling van wethouder 

Jongman heb ik nog enkele vragen die als rondvraag waren ingediend, maar dan is het 

handiger misschien als ze nu direct... 

00:20:32 
Voorzitter: Ja, misschien kunnen we even wachten tot de rondvragen, dan zal GroenLinks die 

vragen vaststellen. Dank u wel. 

A2. Vaststelling agenda 
00:20:40 
Voorzitter: We gaan naar punt twee van de agenda: de vaststelling van de agenda. Kunt u 

hier allemaal met deze agenda leven? 

A4. Rondvraag 
00:20:48 

Voorzitter: Dan gaan we door naar de conform stukken, maar die zijn er niet, dus dan slaan 

we dat agendapunt gewoon over en dan komen we bij punt A4 van de rondvraag en daar 

heeft mevrouw Folkerts van GroenLinks het woord gevraagd. 

00:21:01 
Mevrouw Folkerts: Ja, inderdaad. Dank u wel voorzitter. Ik weet even niet in hoeverre dit is 

afgestemd met de Partij voor de Dieren, even nog namens de heer Sietsema, die zit 

hierboven in de hyperloop. We hebben toch nog steeds een rondvraag over de uit de hand 

gelopen kap langs het spoor aan weerszijden van station Noord. Deze groenstrook is 

namelijk onderdeel van de SES, ik dacht, dat is de sociaaleconomische status, maar dat is in 

dit geval de stedelijk ecologische structuur. Is het niet verstandig om bij onderhoud aan dit 

soort SES-gebieden dat zo te doen dat flora en fauna er niet onder lijden. Onderhoud aan 

SES zou wat GroenLinks betreft structureel gericht moeten zijn op versterking van de 

ecologische waarde. De gang van zaken klinkt alles bijeen als een systeem dat niet op orde 

is. Is het feit dat een kapvergunning wordt gevraagd in SES-gebied wel een reden bij 

vergunningverleners om extra alert te zijn? Is de bescherming en versterking van de SES wel 

voldoende geborgd en is het niet logischer om bij dit type grootschalige vergunning sowieso 

een ecologische toets te doen? Dank u wel. 

00:21:56 
Voorzitter: Dank u wel. Meneer Pechler, heeft u nog aanvullende vragen? 

00:22:00 
De heer Pechler: Ja klopt voorzitter, die waren ook ingediend door mevrouw De Wrede, 

maar misschien waren ze niet goed overgekomen. De aanvullende vraag die ik nog had en ik 

snap als gedeelte daarvan pas schriftelijk later beantwoord kan worden, want ze gaan er 

nogal diep op in. Ik stel ze namens mevrouw De Wrede. Op welke wijze en waar zal de 

passende compensatie plaatsvinden? Wat gaat er gebeuren met het stuk dat in het kader 

van het onderhoud door Strukton is kaal gehaald en welke afspraken probeert u hierover 

met Strukton te maken? Voor welk oppervlak en voor welke werkzaamheden exact is er nu 



een vergunning verleend en wat is dat nu precies voor vergunning en wie is er 

verantwoordelijk voor deze gang van zaken? Is dat ProRail, Strukton of toch de gemeente en 

wie gaat er betalen? Dank u wel. 

00:22:34 
Voorzitter: De wethouder. 

00:22:35 
Mevrouw Jongman: Er zijn inderdaad heel veel vragen door u gesteld aanvullend. Ik begrijp 

gewoon dat u daar chagrijnig over bent, verdrietig, boos, welke woorden u ook gebruikt en 

dat is het college ook. Het is nu nog te vroeg om de vragen die u aanvullend stelt, om daar 

uitspraken over te doen. Wij moeten eerst de onderste steen boven krijgen van: wat is hier 

nu gebeurd? En wat we wel zien, dat wij daar ter plekke gestaan hebben en overleg hebben 

gehad van wat wel weg kan en niet weg kan, dus hoe dit dan gebeurd is, dat willen we dus 

heel snel te weten komen. En ook sowieso de compensatie van het gebied. GroenLinks stelt 

een iets andere vraag van: hoe zit het met het hele systeem van vergunningverlening, zou u 

niet ietsje meer dit of ietsje meer dat en hoe kunnen we voorkomen dat? Wat ons betreft 

lijkt dat wij heel duidelijk hebben aangegeven: dit mag wel, dat mag niet. Maar misschien 

zou het niet zo'n gek idee zijn om nog even daarbij langs te lopen: wat is hier gebeurd? En 

wellicht om daar nog een extra maatregel te nemen waardoor hoe dan ook, als het in een 

ecologisch gebied plaatsvindt en als we afspraken gemaakt hebben, dat we daar dan ook 

heel duidelijk, misschien nog duidelijker in moeten communiceren en dat betekent dat bij de 

ontvangende partij zeg maar in dit geval, de uitvoerende partij, het heel duidelijk moet zijn 

wat wel mag en niet mag, dat we daar nog scherp op toezien. Maar dan gaan we kijken wat 

hier nu gebeurd is. Het is nog te vroeg om daarop vooruit te lopen want het kan zijn dat alles 

gewoon keurig gemeld is en dat iemand gewoon niet het papier gelezen heeft, maar dat is 

speculeren, daar kom ik graag later op terug. 

00:24:05 

Voorzitter: Dit is het antwoord, daar moet u het even mee doen. Dank u wel. De volgende 

die een aanvraag voor een rondvraag heeft ingediend was de heer Koks van de SP. 

00:24:17 
De heer Koks: Dank u wel voorzitter. De pendelbus is afgeschaft. Na de zomer 2019 zou het 

vervallen van de zebra's aan de Westerhaven worden geëvalueerd. Dat wordt pas in maart. 

Bij het vaststellen van het parkeerbeleid in 2018 werd aanpassing van het invalide parkeren 

toegezegd. Dat wordt pas eind 2020. De overgang bij de Esperantolaan wordt drie jaar 

langer afgesloten. Ook voor mindervaliden publiek vervoer evaluatie stond voor december 

2019 op de *LTA*. Dat wordt in 2020. De Werkgroep Toegankelijkheid is niet gekend in de 

aanpassing van de tarieven in het WMO -vervoer. Toegankelijkheid van het forum is een 

kwestie. Wat hebben al deze onderwerpen gemeen? Ze hebben betrekking op de positie van 

mensen met een mobiliteitsbeperking. Al deze onderwerpen zijn fors vertraagd of 

betekenen een verslechtering voor deze mensen. Wrang. Helemaal als je weet dat 

Groningen prat gaat op de landelijke koploperstatus in de uitvoering van het Verdrag inzake 

de rechten van mensen met een beperking. Neemt het college een inclusieve samenleving 

serieus? Voorzitter, eind 2017 is het actieplan Toegankelijkheid vastgesteld waarbij een 

jaarlijkse rapportage is afgesproken. Na drie jaar en ettelijke vertragingen staat de eerste 

rapportage voor maart op de *LTA*. We hebben vernomen dat de verantwoordelijke 



projectleider langdurig ziek is. De SP's vraag aan het college is of de tussenstand van het 

actieplan gegarandeerd in maart hier besproken kan worden. 

00:25:46 
Voorzitter: Nou, dit was een heel relaas meneer Koks. Dank u wel daarvoor. Het woord is aan 

de wethouder. Wethouder Gijsbertsen. 

00:25:58 
De heer Gijsbertsen: Voorzitter, ik neem even waar voor wethouder Chakor. Natuurlijk is het 

zo dat het college ook de thema's die de SP noemt zeer serieus neemt. Er is een 

initiatiefvoorstel in het verleden over ingediend en er is ook een VN-verdrag afgesloten wat 

dat ook van belang maakt. Tegelijkertijd, u noemt een aantal onderwerpen die volgens mij in 

het verleden ook in deze raad zijn behandeld, waar ook moties over zijn aangenomen en 

richt zich nu specifiek op het actieplan Toegankelijke Stad. U geeft zelf al aan dat er sprake is 

geweest van ziekte in de organisatie. De coördinator is daardoor uitgevallen en het is 

inmiddels zo in de organisatie, ik heb dat ook wel eens eerder met uw raad gedeeld in 

breder perspectief dat het niet zo is dat wij dat snel kunnen opvullen. Dat weten we ook 

doordat we tien jaar lang zijn aan het bezuinigen zijn. Dus het is niet zo dat op het moment 

dat er iemand uitvalt dat we dat dan zomaar kunnen compenseren, dat heeft gewoon effect 

op wat wij nu kunnen leveren. Dat is niet altijd mogelijk om dat anders te doen. Ik weet dat 

de portefeuillehouder ook contact heeft gezocht om ook aan te geven dat het actieplan 

Toegankelijke Stad, dat het naar het tweede kwartaal van 2020 zal gaan als gevolg van de 

capaciteit. Wij doen ons uiterste best, dat kan ik u garanderen, om het zo snel mogelijk bij u 

te krijgen. Maar we moeten wel roeien met de riemen die we hebben en anders kan ik het 

niet maken. 

00:27:18 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Dit was het antwoord meneer Koks. Dat is voldoende? 

00:27:27 
De heer Koks: Ja, het tweede kwartaal van 2020. Dat telefoontje van de wethouder was 

trouwens voordat deze projectleider langdurig ziek werd. Vandaar de onrust bij ons of dat 

tijdschema wel te halen zou zijn. 

B1. Bespreekpunten nieuwe regeling MWO-vervoer 
00:27:39 

Voorzitter: Oké. Goed, dan gaan we over naar het inhoudelijke deel van onze vergadering. 

Dat zijn de bespreekpunten nieuwe regeling WMO -vervoer. Die bespreking is aangevraagd 

door de SP. Even voor de duidelijkheid, de brief waarin het voorstel is gegoten is al 

gepasseerd in de raad, dus daar hebben we het niet over, maar we hebben het over de 

bespreekpunten van de SP en er hebben zich vier insprekers gemeld en de heer In het Veen, 

is van de Werkgroep Toegankelijkheid. U bent dat? Misschien kunt u beter aan tafel achter 

de microfoon plaatsnemen. U heeft drie minuten. 

00:28:47 
De heer 1: Dank u wel voorzitter. Leden van de Werkgroep Toegankelijk Groningen kregen in 

de klankbordgroep rubriek vervoer de mededeling dat de tarieven en het aantal kilometers 

worden aangepast per 1 april 2020. Gebruikers van de WMO werden begin december 

verrast door een brief met die wijzigingen. Daarna hebben we veel reacties ontvangen van 



boze en geschrokken medeburgers. Naar aanleiding hiervan willen we namens die 

gebruikers de volgende punten inbrengen. Wij ervaren dit als pure discriminatie. Dit is ons 

openbaar vervoer voor afstanden tot 25 kilometer. Wat zou u zeggen als u dit jaar maar 

vijftienhonderd kilometer met de bus mag reizen? U hebt wellicht nog allerlei alternatieven. 

Velen van ons zijn hier niet toe in staat, zijn veroordeeld tot dit vervoer. Zij hebben niets te 

kiezen. Dit is een directe inperking van de individuele vrijheid van de gebruikers. We worden 

volgens allerlei beleidsnota's en adviezen opgeroepen om mee te participeren in de 

maatschappij. Maar de mensen die hier invulling aan proberen te geven, worden door zulke 

maatregelen juist beperkt. Meedoen moet, maar meedoen wordt net zo hard onmogelijk 

gemaakt. Waarom zijn wij als werkgroep niet gehoord? Als werkgroep zijn wij een 

samenwerkingspartner van de gemeente Groningen, maar onze werkgroep is in het geheel 

niet gevraagd naar of geïnformeerd over deze wijzigingen. De tarieven voor de stad 

Groningen worden fors verhoogd. Het instaptarief wordt maar liefst 50 procent hoger. 

Verder worden de groepskorting en het huisgenotentarief afgeschaft. Hoe past dat in het 

armoedebeleid? Veel mensen die zijn aangewezen op het WMO -vervoer zitten niet ruim in 

de financiën. Met de gebruikers die al meer dan vijftienhonderd kilometer gebruiken vindt 

apart overleg plaats. Maar die administratie klopt niet zo goed, omdat tegelijkertijd ook de 

groepskortingsregelingen worden afgeschaft waarbij de kilometers maar aan één van de 

pashouders worden doorberekend. Wie in de loop van het jaar meer kilometers nodig denkt 

te hebben, kan een keukentafelgesprek aanvragen. Dit leidt ertoe dat mensen die minder 

sterk in hun schoenen staan daar al niet eens aan beginnen. Hoe zou u het vinden om uw 

persoonlijke mobiliteit te verantwoorden? Het publiek vervoer is voor ons openbaar 

vervoer. Dank u wel. 

00:31:28 

Voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Vos, die is van de 

belangenorganisatie Blinden. U wordt even u de weg gewezen. Het is goed zo. 

00:32:02 

De heer De Vos: Het is wel handig als ik even weet waar de microfoon zit. Voorzitter 

bedankt. Mijn naam is Hubert de Vos en ik spreek namens de oogvereniging, de 

belangenorganisatie van blinden en slechtzienden, ook een beetje ter aanvulling op de 

vorige spreker natuurlijk. De kilometerlimiet, het slechtste van twee werelden. In Groningen 

hadden we geen limiet, hebben nu wel een limiet. In Haren en Ten Boer hadden we een 

hogere limiet en krijgen we nu een lagere limiet. Iedereen gaat erop achteruit. Het openbaar 

vervoer wordt al moeilijker. De bussen gaan van de Grote Markt weg, de bussen moeten 

efficiënter, dus rijden er meer gestrekte lijnen. Bijvoorbeeld Groningen-Eelde, daar zijn ze 

van plan om te strekken. Dat betekent dat je veel verder van de haltes af woont. Dus ook 

voor een aantal mensen die nu soms met het openbaar vervoer kunnen, dat het geen 

alternatief meer is. Nu wordt ook nog een limiet ingesteld. Dat is zeer nadelig voor de groep 

waarover wij spreken. Ook als je ontdekt dat je kilometeraantal bijna op is. Hoe willen ze dat 

gaan doen? Dan moet je een gesprek aanvragen met het wijkteam. Voordat je het gesprek 

hebt, voordat de beslissing genomen is zijn nu er weer een aantal weken verder. Betekent 

dat je toch een aantal weken zonder zou kunnen zitten. Ik ben heel benieuwd hoe men dat 

wil aanpakken. Het tweede punt is het instaptarief, daar heeft de vorige spreker ook al over 

gesproken. Wordt duidelijk verhoogd. Dat is een groot nadeel voor vooral mensen die kleine 



ritjes maken, dat die meteen een stuk duurder worden. Je hebt een aantal mensen die slecht 

ter been zijn, moeilijk kunnen lopen, dat ze dus ook voor kleine afstanden ritjes maken en 

dat wordt een stuk nadeliger. Het huisgenotentarief wordt afgeschaft, ook zeer nadelig. In 

het openbaar vervoer kun je nu nog op vertoon van je begeleiderskaart gratis een begeleider 

meenemen. Dat kan dus in de deeltaxi in de toekomst bij publiek vervoer niet meer. Dat zal 

ook voor een aantal mensen een groot nadeel zijn. En dan het laatste punt wat voor ons heel 

belangrijk is. We zijn niet om advies gevraagd. De Stad adviseert kent blijkbaar de 

Oogvereniging bijvoorbeeld niet. Hier breekt zich heel duidelijk op dat er adviesraden 

afgeschaft zijn enkele jaren geleden. Men weet de doelgroepen moeilijker te vinden en 

daardoor krijg je zulke problemen. Dat hadden we misschien kunnen voorkomen als we van 

tevoren om advies gevraagd waren. Dat zijn voor mij en dus ook voor de Oogvereniging 

belangrijke punten waar wij aandacht voor willen vragen. Dus de limiet, het instaptarief, het 

feit dat het huisgenotentarief wordt afgeschaft en dat we niet om advies gevraagd zijn. Ik 

dank u. 

00:34:55 
Voorzitter: Dank u wel. Heeft iemand van u nog vragen aan de inspreker? Nee, dan dank ik u 

hartelijk. Dan wil ik mevrouw Dirks vragen. 

00:35:27 
Mevrouw Dirks: Goedenavond aanwezigen en de voorzitter. Ik ben Maria Dirks. Ik ben van 

Onderling Sterk, dat is een onafhankelijke belangenvereniging voor mensen met een 

verstandelijke beperking en voor onze doelgroep geldt hetzelfde als voor mijn voorgangers 

die gesproken hebben. Deze mensen kunnen niet met het openbaar vervoer, van deze 

mensen wordt wel verlangd dat ze naar de sport gaan en dat ze overal aan mee kunnen 

doen. Maar als het vervoer hen afgepakt wordt, dan kunnen ze niet meedoen. Als deze 

mensen twee keer per week ergens heen gaan, zijn ze na 30 weken hun kilometers kwijt. 

Dan moeten ze 22 weken thuis zitten en dan praten we over een Participatiewet, iedereen 

moet meedoen. Ik geloof niet en dan komt er ook nog de eenzaamheid voorbij. Want dan 

kunnen mensen niet meer dingen ondernemen en wat zou u ervan vinden als uw auto's 

zoveel kilometer mogen rijden per jaar. Dat vindt u ook niet fijn. Daarom heb ik een 

handtekeningenlijst gemaakt samen in overleg met Wim Koks. Ik heb een 

handtekeningenlijst gemaakt voor mensen die een steunbetuiging deden, want die begrijpen 

heel goed dat als deze mensen thuis zitten, moeten zij weer opgepiept worden als ze ergens 

heen gebracht worden. En ik heb een handtekeningenlijst van de WMO -gebruikers zelf en 

deze wilde ik graag overhandigen. 

00:37:04 
Voorzitter: Aan wie wilt u die overhandigen? 

00:37:05 

Mevrouw Dirks: Aan de Commissie Vervoer of aan de wethouder. 

00:37:10 

Voorzitter: Dan zal ik zorgen dat ze bij de goede wethouder terechtkomen. Geef het maar 

aan de wethouder hoor, dan kan ze het meteen meenemen. 

00:37:23 
Mevrouw Dirks: Hierbij heb ik dit allemaal verzameld voor vanmiddag één uur, toen kwam 



de laatste handtekening. In totaal hebben we 301 handtekeningen opgehaald van beide 

groepen. Ik heb er mooie pakketjes van gemaakt. Mochten er vragen zijn, mijn e-mailadres, 

visitekaartje, alles zit erbij. 

00:37:49 
Voorzitter: Dank u wel. Tot slot, had iemand nog vragen aan mevrouw? Nee, dan wil ik nog 

de heer Flapper vragen, die op persoonlijke titel hier zal spreken. 

00:38:12 
De heer Flapper: Dank u wel voor het recht om in te spreken. We kregen namelijk allemaal 

die gebruikmaken van het WMO -vervoer een brief waarin een aantal wijzigingen zijn 

aangekondigd op 1 april. Daar was als reden genoemd: de harmonisatie van de voormalige 

gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen. U kunt van u uit natuurlijk zeggen dat het 

harmonisatie is, maar vanuit de mensen die gebruik maken van dit soort vervoer is het 

beslist geen gelijkstelling. Want in Haren is er nog een ouderenvervoer en in Ten Boer is er 

een buurtbus. Dus voor een aantal mensen zijn er andere dingen, dus het is niet gelijk. Er is 

een onderzoek geweest door het wijkteam naar de 25 topgebruikers om een indicatie te 

krijgen van wat er nu eigenlijk zal gebeuren. Dat is aan de raad niet verstrekt, de resultaten 

daarvan. Ik heb geprobeerd om bij de ambtenaar die daarover ging dat los te krijgen, maar 

hij wil het niet geven. Ik vraag me hier af of hier onwelkome informatie aan de raad wordt 

achtergehouden, want in de hele brief die naar de raad is gestuurd, daar wordt net gedaan 

alsof namelijk alle mensen die met het WMO -vervoer gaan, dat die ongeveer gelijk is of dat 

je daar gemiddelden voor op kunt noemen. Nu is het zo dat de maatregelen die nu zijn 

genomen, met name de maximering en het instaptarief dat verhoogd wordt, dat treft juist 

de mensen die helemaal totaal afhankelijk zijn, dat hebben we net ook gehoord, die totaal 

afhankelijk zijn van dit vervoer. Die hebben geen alternatief en u dwingt in feite mensen 

achter de geraniums. Ik zou eigenlijk willen zeggen: Hoe durft u namelijk bezuinigingen door 

te voeren aan juist de zwakste mensen in de samenleving? Ik ben hier. Ik word normaal niet 

boos, maar ik ben hier vreselijk boos over geworden, dat u dit besluit hebt genomen. Het is 

ten eerste al achterbaks, omdat u gewoon bepaalde informatie niet krijgt. Wij worden 

namelijk als mensen die het vervoer gebruiken, wordt er niet verteld dat er pure 

bezuinigingen zijn, want vooral die maximering is alleen maar bezuiniging, dat heeft geen 

enkel ander doel. Maar ook het wijkteam wist niet dat hier bezuinigingen achter zitten. 

00:41:38 
Voorzitter: Meneer Flapper, u bent dik over uw drie minuten heen. Kunt u het afronden? 

00:41:46 
De heer Flapper: Ik rond het af. Ik zou willen zeggen van: Groningen had regels die redelijk 

zijn. Ik zou u willen verzoeken om juist die harmonisatie te doen op basis van wat de 

vroegere gemeente Groningen had en uiteraard kan het aangepast worden aan het bus 

tarief en verder hoop ik dat u daar iets aan zal gaan doen en ik dank u voor de inspraak. 

00:42:14 

Voorzitter: Dank u wel. U heeft nog wel een vraag geloof ik van de heer Nieuwenhuijsen van 

GroenLinks. Die stak zijn vinger op. En de heer Koks. 

00:42:20 
De heer Nieuwenhuijsen: Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een korte vraag. In de brief die wij 



toen ontvingen stond wel informatie over het vooronderzoek van die top 25, maar wat 

volgens u is daar dan in achtergehouden of wat is daar dan onduidelijk aan? 

00:42:35 
De heer Flapper: Nou, er is bijvoorbeeld niet beschreven bijvoorbeeld een inschatting van 

hoeveel mensen uiteindelijk toch die kilometers nodig hebben die ze gebruiken. Want er 

wordt namelijk op geen enkele manier aangegeven dat er oneigenlijk gebruik wordt 

gemaakt van deze. Ik zou trouwens ook niet weten hoe je überhaupt oneigenlijk gebruik 

ervan kunt maken. Maar goed. 

00:43:03 
Voorzitter: De heer Koks, u had nog een vraag? 

00:43:06 
De heer Koks: Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, u zegt op het slot van dat u eventueel 

stijging van de tarieven vergelijkbaar met het OV-vervoer, dat u dat wel acceptabel zou 

vinden. Maar is het niet juist zo dat de mensen die van WMO -vervoer gebruik maken geen 

keuze hebben. Die moeten gebruik maken van WMO -vervoer. Kijk, ik kan fietsen, niet altijd 

even succesvol, maar ik kan het over het algemeen wel en ik kan lopen, dus ik ben niet 

gedwongen tot het vervoer zoals u dat heeft. Vindt u daarom ook niet terecht dat juist dat 

OV ook niet voor u geldt? 

00:43:40 
De heer Flapper: Nou kijk, ik kan persoonlijk als het licht is kan ik af en toe nog van de bus 

gebruikmaken. Maar ik zit ook boven die vijftienhonderd kilometer, terwijl ik word gezien als 

degene die het niet heeft, omdat ik namelijk met het groepsvervoer veel gedaan heb. Dus de 

cijfers die u hebt gekregen zijn ook niet juist. Er zijn er veel meer dan 89 die daar worden 

getroffen en die de kilometers worden beperkt. Als je het uitrekent, hier staat een bedrag in 

van 175.000 euro. En als je dat deelt op die 89, kom je op 1966 uit gemiddeld per persoon. 

Dat is bijna 2000 euro. Als u dat zou bezuinigen bij de boeren dan had de gemeente 

Groningen of het gemeentehuis, had geen voordeur meer. 

00:44:39 
Voorzitter: Fijn dank u wel. Dat is helder meneer Flapper. 

00:44:43 
De heer Flapper: Ik dacht dat ik het zo plastisch genoeg had uitgedrukt. 

00:44:46 
Voorzitter: Dank u wel. Goed, wij gaan over naar de behandeling van de bespreekpunten die 

aan zijn gevraagd. Meneer Pechler, u had nog een vraag? Nee, ik ga eerst even aan de heer 

Koks vragen of hij nog een toelichting wil geven op waar wij het vanavond over hebben. 

00:45:07 
De heer Koks: Ja, kort, want de bespreekpunten zijn helder lijkt mij. Eind vorig jaar heeft 

onze fractie de verandering in het WMO -vervoer geruisloos voorbij laten gaan. 

Onvoldoende hebben we ons gerealiseerd welke gevolgen deze verslechtering 

teweegbrengen voor mensen die afhankelijk zijn van dit vervoer. De tarieven gaan fors 

omhoog. Het aantal kilometers wordt op maximaal vijftienhonderd per jaar gezet en wij 

willen deze verslechteringen terugdraaien. Dat slaat een deuk in de begroting van 225.000 



euro en dat willen wij dekken uit de algemene reserve zoals ook gebeurt met de tekorten bij 

Veilig Thuis en nu recentelijk met het innovatiefonds Slimmer en Beter voor 5 miljoen. 

00:45:50 
Voorzitter: Nu wil ik graag de leden van de commissie het woord geven en geef ik eerst het 

woord aan de heer Pechler van de Partij voor de Dieren. U mag straks in uw eigen termijn- In 

uw eigen spreektijd en waarin u reageert. Jawel. Maar er zijn bespreekpunten ingediend en 

de heer Koks heeft ze alleen nog toegelicht. U krijgt straks het woord en dan kunt u de 

discussie aangaan met de heer Koks. Meneer Pechler. 

00:46:30 
De heer Pechler: Ja dank u wel voorzitter en dank ook aan de sprekers. Ik moet bekennen dat 

onze fractie destijds ook niet gepiept heeft op dit stuk omdat het op het eerste gezicht 

prima leek en we geen negatieve signalen ontvingen. Het college heeft voor een groot deel 

het advies van de adviesraden en Stadadviseert gevolgd. De vraag is echter of daar genoeg 

mensen in vertegenwoordigd waren die zelf gebruik maken van WMO -vervoer, beleid over 

een doelgroep maak je met die doelgroep zelf en daarom was het onzes inziens ook beter 

geweest als de Werkgroep Toegankelijk Groningen deze plannen had mogen toetsen. 

Inmiddels zijn de beleidswijziging en dankzij de inzet van de SP-fractie alsnog geagendeerd 

en hebben we in de ingezonden stukken en bijdrages van de insprekers net kunnen 

vernemen dat het toch vrij ingrijpende veranderingen zijn. Het wordt mooi verwoord in één 

van de ingezonden brieven. Bepaalde gebruikers van het WMO -vervoer zullen tegen een 

mogelijk keukentafelgesprek opzien en misschien al op voorhand uit vrees het 

kilometerbudget te overschrijden hun activiteiten inperken. In een tijd waar meer en meer 

aandacht wordt gevraagd voor sociale eenzaamheid komt deze kilometerbeperking ons 

vreemd voor. Het college ziet het mogelijke effect van terughoudendheid ook maar noemt 

het als het kweken van bewustzijn. De tweede inspreker refereerde net ook aan de hogere 

inzet op HOV in plaats van fijnmazig OV, waardoor een grotere groep mensen gebruik zal 

moeten maken van WMO -vervoer omdat regulier OV niet meer haalbaar is wegens de 

grotere afstand tot de halte. Dit staat ook op gespannen voet met de kilometermaximering 

wat betreft de Partij voor de Dieren. Het college noemt dat een gemiddelde reiziger 24 euro 

per jaar meer gaat betalen door het verhogen van het opstaptarief. Dat betekent dus dat de 

gemiddelde reiziger jaarlijks 22 retourtjes maakt met het vervoer. Nog geen twee keer per 

maand. Voor die mensen valt de prijsstijging inderdaad wel mee. Maar hoe zit het met de 

groep mensen die wekelijks of vaker afhankelijk is van het WMO -vervoer? Mensen die vaak 

geen riant inkomen hebben en waarbij elk tientje telt. Het college noemt ook dat er 89 

mensen zijn die boven die grens van vijftienhonderd kilometer per jaar uitkomen, terwijl de 

insprekers aangeven dat dit aantal hoger is door de andere tel wijze in verband met de 

groepskorting. Weet het college om hoeveel mensen het daadwerkelijk gaat en met hoeveel 

daarvan is inmiddels een keukentafelgesprek gevoerd? Is ook voor die hele groep gekeken 

naar wat het voor hen concreet betekent als het aantal kilometers omlaag wordt gebracht? 

Minder sociale contacten met familie en vrienden en ook wil ik het college vragen of het 

mogelijk is om een uitzondering te maken voor bewoners van een AWBZ-instelling. Om 

concrete antwoorden op de vragen van de SP-fractie. A, nee, deze wijzigingen lijken ons niet 

in lijn met de geest van het VN-verdrag. B, wij vermoeden dat een groot gedeelte van de 

WMO-gebruikers geen moeite zal hebben met het opbrengen van de extra kosten, maar dat 



er ook een substantieel aantal gebruikers is waarbij dit wel als een harde financiële klap 

aankomt. Het principe van maximering van WMO -vervoer voor mensen die fysiek niet in 

staat zijn om het reguliere OV te nemen, staat inderdaad haaks op gelijkwaardig en 

volwaardig deelnemen aan de samenleving. Dank u wel. 

00:49:12 
Voorzitter: U heeft nog een vraag van mevrouw Paulusma. Of wilde u het woord voeren? 

00:49:19 
Mevrouw Paulusma: Mag ik. Oh, mooi. Dank u wel voorzitter. Ik hoor u het betoog houden 

over mensen die hier financieel in de knel komen, maar als we uitgaan van het maximale 

tarief, wat zouden dan de extra kosten zijn voor deze gebruikers volgens u? 

00:49:34 
De heer Pechler: Ik heb het hier bij die extra kosten voor de gebruikers over mensen die 

veelvuldig kleinere korte ritten maken en die door het hogere instap tarief, als ze dat 

bijvoorbeeld twee keer per week doen, ben je toch al snel, twee euro per week, is 104 euro 

per jaar extra kwijt. 

00:49:50 
Voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? De heer Atema van de 

Stadspartij. 

00:49:55 

De heer Atema: Ja, hartelijk dank voor de insprekers. Zij schetsen het beeld wat via een 

andere kant ook bevestigd is. Ten aanzien van de vraag van de SP. De Stadspartij is er niet 

van overtuigd dat het vaststellen van een maximumaantal kilometers WMO -vervoer in strijd 

is met het VN-verdrag. Wel is het mogelijk in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel uit de 

Wet algemeen bestuur. Dit beginsel schrijft voor dat er zo veel mogelijk gebruik moet 

worden gemaakt van maatwerk en van die voorzieningen en van maatwerk is er geen 

sprake. In Groningen en ook niet veel in andere gemeenten. In Groningen waar maximaal 

vijftienhonderd kilometer gebruikt wordt en in andere gemeenten vijfentwintighonderd 

kilometer of helemaal geen maximum. We hebben ook contact opgenomen met Lederin, 

een andere organisatie die opkomt voor mensen met een beperking. Zij geven aan dat hun 

leden het veelal vernederend vinden om met de pet in de hand steeds maar weer te moeten 

aantonen dat zij meer kilometers moeten maken. Het beeld dat wij voor gemeente 

Groningen willen voorkomen. 

00:50:55 

Voorzitter: Meneer Atema, u heeft een vraag van de heer Koks. 

00:50:59 

De heer Koks: Ja, u schrijft die betuttelingen, met de pet in de hand. Maar vindt u dat nou 

net niet in strijd met het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking die 

net zo moet kunnen deelnemen aan de samenleving als u en ik? 

00:51:10 

De heer Atema: Dat is het beeld van Lederin. We willen dat ook voorkomen door het aantal 

kilometers te verhogen en om daar wat vriendelijker mee om te gaan in ieder geval. Want 

iedereen zegt ook in alle gevallen en alle gemeenten de verhoging wordt toegestaan. Alleen 



je moet het niet via de onvriendelijke keukentafel doen. Je moet het door het verhogen van 

het maximeren en op een andere manier oplossen. Wij stellen voor om het tenminste te 

verhogen naar tweeduizend kilometer en ook kijken naar andere vormen van vervoer. 

Voorafgaande aan deze commissie kreeg ik het voorbeeld van twee mensen met een aan 

autisme verwante stoornis die aangewezen waren op het WMO -vervoer en met enige 

begeleiding goed met het OV terecht konden. Dat is goed voor de zelfredzaamheid en ook 

goed voor de kosten. Kijk daar ook naar. Wij vinden ook in ieder geval dat je na een jaar 

moet evalueren of die nieuwe ~ verhoging gaat werken. 

00:52:15 
Voorzitter: Meneer Atema, mevrouw Paulusma wil even op u reageren. 

00:52:21 
Mevrouw Paulusma: Ja, dank u wel voorzitter. Ik wilde een vraag stellen, want u zegt 

eigenlijk twee dingen waar ik wat van in de war raak. Want u zegt: Vooral geen 

onvriendelijke keukentafelgesprekken, laten we het aantal kilometers omhoog doen. 

Vervolgens houdt u nu een pleidooi voor andere oplossingen. In mijn beleving heb je daar 

dus juist een gesprek voor nodig en als je de kilometers per definitie omhoog zou doen, ga je 

dus ook niet kijken naar andere oplossingen of begrijp ik u verkeerd? 

00:52:45 
De heer Atema: Nee, sowieso hebben we mensen op WMO -vervoer. Maar dat hoeft niet 

per se dat taxipasje te zijn. Voor die twee mensen met een autistische stoornis was het 

voldoende om even begeleiding te krijgen voor het openbaar vervoer en dan konden ze het 

prima redden. Het is ook een andere vorm, het is wel een vorm van maatwerk gewoon. Je 

kijkt dus naar wat de cliënt nodig heeft. De één heeft het pasje nodig, de ander wat 

begeleiding in het openbaar vervoer nodig. En zij konden er prima mee uit te voeten. 

00:53:18 
Voorzitter: Meneer Atema, ik denk dat mevrouw Paulusma nog iets kleins wil. 

00:53:21 
Mevrouw Paulusma: Iets heel kleins. Dat keukentafelgesprek, dat hebben we daar dan toch 

voor nodig als we op zoek gaan naar andere oplossingen? 

00:53:28 
De heer Atema: Ja, maar van die mensen die boven die vijftienhonderd ~ . En voor nieuwe 

gevallen is dat gesprek ook nodig. Er moet toch wel een indicatie worden gemaakt voor 

welke kilometers je nodig hebt. Alleen voor de oude gevallen zijn er nu uitzonderingen, maar 

voor elk nieuw geval zal je toch een indicatie moeten gaan geven van hoeveel kilometers 

heb je nodig. Ten aanzien van de verhoging van de kosten zien wij dat niet als een extra 

aantasting van bewegingsvrijheid. Als je de vervoerskosten van het WMO -vervoer vergelijkt 

bijvoorbeeld met iemand die aangewezen is op het openbaar vervoer, dan liggen die kosten 

min of meer op één lijn. Ik heb daar als voorbeeld een alleenstaande moeder met twee 

kinderen op bijstandsniveau voor genomen en als je kijkt wat voor kosten zij kwijt is aan het 

openbaar vervoer, dan ligt dat in lijn met het WMO -vervoer. Wel zijn wij er voorstander van 

om die daluren conform het openbaar vervoer te verruimen van tenminste vanaf 9 uur en 

wellicht ook later op de dag door te laten gaan. Dat was het mevrouw de voorzitter. 



00:54:32 
Voorzitter: Dank u wel. De heer De Haan van het CDA. 

00:54:37 
De heer De Haan: Ja voorzitter, dank u wel. Ondanks dat we deze brief eigenlijk, we mogen 

niet over de brief spreken, maar dat we dit onderwerp eigenlijk te laten bespreken vindt 

mijn fractie het goed dat het onderwerp door de SP toch nog op de kaart is gezet en ook op 

de agenda is gezet. Ook wij moeten als fractie de hand in eigen boezem steken een beetje 

aansluitend bij mijn voorganger van de Partij voor de Dieren dat we hier nu pas over 

spreken. Wat mijn fractie wel goed vindt is dat nu tenminste duidelijk is dat het over een 

bezuiniging gaat. Toen we het hadden over de huishoudelijke hulp, toen lag dat nog een 

beetje in het midden, maar nu werd duidelijk gemaakt dat het om een uitgangspunt gaat 

van een besparing van 225.000 euro. Mijn fractie snapt dat we met de herindeling van 

Haren, Groningen en Ten Boer spreken over een nieuwe WMO -verordening. Maar waar 

mijn fractie wel wat moeite mee heeft is dat dit per se gepaard moet gaan met een 

structurele bezuiniging. De centrale vraag die bij ons in de fractie vooral leeft is waarom wil 

je juist op deze groep bezuinigen? Zijn de regels zoals we die nu hebben, zijn die dan op dit 

moment zo ruim? En ja voorzitter, er is een hardheidsclausule. Goed, daar wordt mogelijk 

gemaakt dat er bij individuele gevallen afgeweken kan worden van het beleid, maar nog een 

keer de vraag: waarom bezuinigen op inwoners die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig 

of met hulp kunnen organiseren? Er is een bezuiniging van 225.000 euro ingeboekt, dus hoe 

dan ook dat mensen hier last van zullen hebben. Al is het alleen maar omdat het instaptarief 

fiks wordt verhoogd en gebruikers nog maar vijftiendhonderd kilometer per jaar mogen 

gebruiken. Oké, het gaat dan, zo lezen we, over slechts 89 inwoners, al zou dat ook wat 

anders kunnen zitten hoorden met net al van de insprekers vanwege het samen reizen zeg 

maar. En we lezen dat die vijftienhonderd kilometer volgens jurisprudentie voldoet aan de 

ondergrens. Maar waarom niet kiezen voor bijvoorbeeld tweeduizend of 

vijfentwintighonderd kilometer? Waarom kies je niet voor de hoeveelheid kilometers van de 

oude gemeente Haren of Ten Boer, waarom juist meteen lager dan laag gaan zitten en wij 

vragen ons af of we hier nog over kunnen praten? 

00:56:47 
Voorzitter: Meneer De Haan, mevrouw Paulusma wil even op u reageren. 

00:56:52 

Mevrouw Paulusma: Ja dank u wel voorzitter. U heeft een heel relaas over de brief die we 

eigenlijk niet nu bespreken, maar in die brief stond ook veel input van mensen die wel 

bevraagd zijn naar aanleiding van deze wijzigingen en wat vindt u daar dan van als fractie? 

00:57:09 
De heer De Haan: Op zich goed, maar toch blijft bij mij de vraag die ik al een aantal keer 

genoemd heb: waarom juist bezuinigen op deze groep? Wat mijn fractie betreft en dan kom 

ik ook wel bijna tot een eind, hadden we een andere keuze gemaakt en dan voel ik me soms 

een beetje de PVV met het klimaat verhaal waar die altijd mee komt, maar wat mijn partij 

kijken we dan voorbeeld, is het lastig om dit uit te leggen als je kijkt naar de dure 

verbouwing van het Stadhuis. Als je kijkt naar een paar maanden geleden, de schaapskudde 

en wat mij betreft hadden we een andere keuze gemaakt. Graag horen we bijvoorbeeld nog 

de sprekers over die vijftienhonderd kilometer en over het instaptarief. Dank u wel. 



00:57:48 
Voorzitter: Meneer De Haan, meneer Van Kesteren wil nog op u reageren. 

00:57:52 
De heer Van Kesteren: Ja, ik val zowat van mijn stoel. Maar dat wil niet met deze stabiele 

stoelen, maar goed, ik vind het toch wel bemoedigend dat hier klimaat wordt genoemd. Kan 

de collega eens zeggen wat hij zich daarbij voorstelt? Want daar moet hij ook mee voor de 

dag komen. 

00:58:10 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren, kunnen we bij het onderwerp blijven alstublieft? 

00:58:13 
De heer Van Kesteren: Dat is wel degelijk het onderwerp. Kijk, het gaat om keuzes maken, 

ambities. Ik wil graag weten van mijn collega of hij daar ook in wil snijden ten gunste van 

deze mensen. Maar waar komt er geld vrij? Dat heeft alles met dit onderwerp te maken 

voorzitter. Dat wil ik graag eens even weten. Heeft hij daar ideeën over? 

00:58:34 

Voorzitter: Goed meneer De Haan. Graag een kort antwoord. 

00:58:36 
De heer De Haan: Ja voorzitter, ik had het niet moeten noemen. Stom. Maar ik heb het ook 

niet opgeschreven, maar toen ik achter de computer zat en ik zeg maar weer het woord 

stadhuis intypte, toen voelde ik me soms een beetje als u waarbij u vaak over uw 

klimaatverhaal terugkomt. Daar komt het vandaan en ik lig daar op een iets andere lijn dan 

u, ik vind dat we beter voor onze aarde moeten gaan zorgen. Dank u wel voorzitter. 

00:58:57 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan geef ik het woord nu aan die Nieuwenhuijsen van 

GroenLinks. 

00:59:03 

De heer Nieuwenhuijsen: Dank voorzitter. Ik val even in voor mijn collega Jan Visser die 

normaliter op WMO het verhaal doet. Dank voor de insprekers voor hun verhaal. Ook dank 

aan de SP-fractie voor het aanvoeren van deze bespreekpunten. Ook wij hebben niet 

gepiept zoals dat heet op dit voorstel van het college. Er zijn daarom ook geen wensen en 

bedenkingen opgevoerd. Het voorstel is door de raad vastgesteld. Toch is het goed dat er nu 

over spreken, omdat onze fractie veel waarde hecht aan het nakomen van het in 2016 door 

Nederland ondertekende en al eerder aangehaalde VN-verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap. Net als alle andere partijen die het verdrag hebben getekend 

moet ook Groningen zoveel mogelijk doen om de positie van mensen met een beperking of 

een uitdaging, zo u wilt, te verbeteren. Dit doet de gemeente onder andere met het 

actieplan Toegankelijke Stad, zoals de heer Koks al aangaf, waardoor bijvoorbeeld de 

website beter toegankelijk is gemaakt voor mensen die minder goed zien en er veel 

aandacht is voor fiets parkeren, ook iets waar de heer Koks mee bezig is, omdat onze fietsen 

nogal eens in de weg staan. 

01:00:00 
De heer Nieuwenhuijsen: Jezelf van A naar B kunnen verplaatsen, is een onmiskenbare 

menselijke behoefte. Voor diegene die dat nodig hebben en die bijvoorbeeld geen eigen of 



openbaar vervoer kunnen regelen, of voor wie dat niet mogelijk is, is er daarom vanuit de 

gemeente collectief vervoer beschikbaar. In het harmonisatievoorstel is hier nu een 

maximum van vijftienhonderd kilometer opgezet. Maar in het voorstel is ook duidelijk te 

lezen en er is al naar gerefereerd, dat hiervan af kan worden geweken, mocht iemand meer 

kilometers nodig hebben. En dit gebeurt dan via het keukentafelgesprek. Onze fractie 

vertrouwt erop, dat deze gesprekken professioneel en met respect worden gevoerd, waarbij 

ook oog is voor eventuele andere behoeftes van de inwoners. De zogeheten integrale 

aanpak, die we ook hebben gezien bij de keukentafelgesprekken van de huishoudelijke hulp. 

01:00:39 
Voorzitter: Heer Nieuwenhuijsen, de heer Koks wil even reageren. 

01:00:41 
De heer Koks: Begrijpt de fractie van GroenLinks ook, dat mensen met een beperking, die op 

keukentafelgesprek moeten, zodra ze boven de vijftienhonderd kilometer komen, dat zij dat 

als betuttelend en beperking van hun bewegingsvrijheid ervaren. 

01:00:59 
De heer Nieuwenhuijsen: Voorzitter, dat kan ik me zeker voorstellen, dat dat zo kan voelen. 

Anderzijds staat GroenLinks er in ieder geval voor, dat dat dus echt op een manier gebeurt, 

waarin dat zo min mogelijk zo voelt en waarbij ook wordt gekeken of mensen nog meer 

nodig hebben. Bovendien gaat het of, nou ja, dat is dus even interessant, die cijfer, maar lijkt 

het om een relatief kleine groep te gaan, die daar dus mee te maken heeft, een komma zes 

procent zou dat dan zijn en die negenentachtig. Ik ben ook benieuwd, de wethouder zal 

misschien nog ingaan op die cijfers. Dat weet ik niet, maar dat is het antwoord op die vraag. 

En ten tweede, voorzitter, of nee ik wilde dus zeggen over die integrale aanpak, kan de 

wethouder toezeggen dat dit inderdaad het geval is? En ten tweede, kan de wethouder 

toezeggen, dat ook met betrekking tot mobiliteit ondersteuning het eerdergenoemde VN 

verdrag leidend zal zijn en in acht wordt genomen? Dank u wel. 

01:01:48 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Van Kesteren, PVV. 

01:01:53 
De heer Van Kesteren: Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank aan de insprekers, die goed 

duidelijk hebben gemaakt, voorzitter, voor welk dilemma dit college, maar ook de raad voor 

staan. Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Gijsbertsen van harte feliciteren met zijn 

nieuwe baan. Heel veel succes gewenst. Een hele goede keuze, die sociaal maatschappelijke 

richting, die de wethouder gaat. Dat is tevens het bruggetje naar het dilemma, waar dit 

college en de Raad voor staan. Koploper zijn in klimaatutopie of koploper worden in goed 

geregelde zorg. Het is geen kwestie van en, en, maar een hele duidelijke keuze voor of, of. 

En ik vraag heel concreet aan het college, welke keuze maakt dit college? 

01:02:54 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren, de heer Nieuwenhuijsen wil graag even op u reageren. 

01:02:57 

De heer Van Kesteren: Dat kan. 



01:02:59 
De heer Nieuwenhuijsen: Ja, voorzitter, ik ben wel benieuwd, hoe de heer Van Kesteren kijkt 

naar, bijvoorbeeld, de steeds heter wordende stukken in de stad, zoals we die nu zien, en 

waar ook geld voor moet worden gemaakt en waar ook de mensen, die minder mobiel zijn 

minder makkelijk weg kunnen, misschien wel extra last van hebben. Hoe ziet de heer Van 

Kesteren dat? 

01:03:15 

De heer Van Kesteren: Nou ja, voorzitter, het beleid van GroenLinks is erop gericht om zoveel 

mogelijk fietsen, op de fiets te gaan. Dus die hele stad puilt uit met fietsen. Dat is ook niet in 

het belang voor mensen, die moeilijk ter been zijn, dus we talen we het niet daarover 

hebben, maar het valt mij op dat de raadsleden, die hebben heel veel begrip, tonen heel 

veel begrip. Dat hoor je ook in de reacties. Ze geven uitleg hoe de situatie verbeterd zou 

moeten worden voor mensen in de verdrukking, maar vervolgens worden er geen reële 

oplossingen geboden van, hoe je dat nou kunt regelen, want het is een geldkwestie. De 

gemeente heeft te weinig geld, maar heeft wel ambities. En dan kom ik op het fenomeen 

koploper. Dit college wil heel graag koploper worden in klimaat. Ik heb meerdere keren in 

allerlei commissies gezegd, stel uw ambitie bij, verander je ambitie om koploper te worden 

in goed geregelde zorg, in goed geregelde sociaal maatschappelijke thema's, onderwerpen. 

Daar blijf ik op hameren, want het is een kwestie van kiezen. En daar wil ik me toch sterk 

voor maken, ook als fractie, omdat er best wel mogelijkheden zijn en ook keuzes zijn. Ik heb 

ook het voorbeeld gegeven van GroenLinks, die hier dit college domineert. Het is de dood of 

de gladiolen. De Gladiolen voor GroenLinks is, als zij die ambitie hebben om zuinig te zijn 

met energie. Dat levert de burger geld op in de portemonnee. Maar de dood is als men 

doordraaft in dit klimaatutopie, want dat gaat ten koste van hele belangrijke sociaal 

maatschappelijke taken, waardoor we continu insprekers krijgen en het aantal insprekers zal 

alleen maar toenemen. Neemt u dat van mij aan. Goed voorzitter, dan ga ik nog even verder. 

Het is dus een hele mooie ambitie, om kwalitatief goede zorg te leveren. Daar prijs ik het 

college ook voor, maar helaas is die ambitie van dat college een loze ambitie. Kan het college 

en deze wethouder uitleggen, waarom het college in concreto die ambitie wel degelijk heeft 

als het om zorg gaat en wel mogelijk is? Ook die klimaatambities samen met die 

zorgambities. En waarom de PVV geen gelijk heeft als hij zegt, want het is niet en, en, want 

dat is onmogelijk in de financiële positie, waarin de gemeente verkeert, maar het is of, of. Ik 

vraag dus het college en de Raad, maak duidelijke keuzes in ambities. Dat wil niet zeggen, 

dat we helemaal moeten afrekenen met die groene ambitie. Dat is niet nodig, want het is bij 

GroenLinks de dood of de gladiolen. Dank u wel, voorzitter. 

01:06:09 
Voorzitter: Dank u wel meneer Van Kesteren. De heer Spoelstra van de VVD. 

01:06:13 
De heer Spoelstra: Ja, Dank u wel, voorzitter. En dan ook hartelijk dank aan de SP-fractie 

voor het aanleveren van deze bespreekpunten, zij het wel dat het stuk natuurlijk allang 

gepasseerd is. Vooropgesteld, mobiliteit is voor de VVD-fractie van groot belang. Ook als je 

mindervalide of afhankelijk bent van collectief vervoer. De onderbouwing aangaande het 

maximeren van de hoeveelheid kilometers, is niet zo hard als gesteld wordt. De eerder 

aangehaalde hardheidsclausule en tevens de onderzoek plicht, die het college moet 



instellen, op het moment dat er meer kilometers nodig zijn, lijken mij daarin een prima 

maatwerkoplossing te geven en dat heeft ook onze voorkeur. Maar het idee van nadenken 

over het gebruik van collectief vervoer, is niet per se een slechte prikkel. Wat betreft de 

kosten wordt hier inderdaad een aanzienlijk grotere eigen bijdrage gevraagd, wat betreft 

instaptarief. Mogen wij de SP-fractie echter ook op wijzen, dat elke vorm van vervoer 

jaarlijks duurder wordt. Als je afhankelijk bent van het OV of van je auto om naar het werk te 

gaan bijvoorbeeld, dan zijn dit ook geen prettige tijden, wat betreft de tariefverhogingen. En 

nu snappen wij ook wel, dat de invalshoek hier is, dat er een besparing gerealiseerd dient te 

worden, maar dat geldt voor iedereen in onze gemeente. Iedereen zal een bijdrage moeten 

leveren. Wel hadden wij achteraf gezien de groepskorting graag willen behouden. 

01:07:27 
Voorzitter: Meneer Spoelstra, de heer Koks wil nog op u reageren. 

01:07:33 

De heer Koks: Ja, de heer Spoelstra is zich vast van op de hoogte, dat de mensen die 

gebruikmaken van het WMO-vervoer, dat die over het algemeen qua inkomensniveau niet 

aan de hoge kant zitten. Oftewel, die tariefsverhoging doet verhoudingsgewijs een forse 

aanslag op hun portemonnee. Terwijl zij al tig aantal extra kosten hebben vanwege hun 

ziekte in het dagelijks leven. Vindt u dan niet, dat daar een zekere onrechtvaardigheid in zit, 

dat aan de ene kant deze groep met een beperkt inkomen verhoudingsgewijs meer moet 

gaan betalen voor het vervoer, waar u en ik een stuk makkelijker mee om kunnen gaan. 

01:08:14 
De heer Spoelstra: Ja, meneer Koks het zou zo veel makkelijker zijn, als wij het geld overal 

voor hadden. Helaas hebben we dat niet en moeten er keuzes gemaakt worden. En de keuze 

is nu gemaakt om ook een bijdrage van deze groep te vragen. Dat zint u niet. Dat kan ik 

begrijpen, maar wij volgen hier in het college wel, dat er wel iets gedaan moet worden en 

dat is dit voorstel. Voorzitter, ik was bezig met de groepskorting. Het is immers een prikkel 

om meer samen van A naar B te gaan op hetzelfde tijdstip. Zo gaat dat ook in het OV en met 

deelauto's. Een dergelijke korting zou bij uitstek nuttig zijn en toegejuicht moeten worden 

bij het reizen naar sportclubs en andere locaties ten behoeve van hobby's of andere 

vrijetijdsbesteding. En tot slot, en ik hoop dat de SP-fractie daar straks in haar eigen tijd nog 

op wil ingaan. Normaal gesproken is er te weinig sprake van inspraak, het vragen van advies. 

In dit geval zijn er toch drie adviesraden gehoord. Nu hebben ook de sprekers gehoord, dat 

lang niet iedereen dat heeft gedaan. Ook ben ik wel benieuwd, hoe de SP-fractie dit duidt en 

hoe zij hiertegen aankijkt. Dank u wel. 

01:09:18 
Voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik alsnog het woord geven. De heer Rebergen van de 

ChristenUnie. 

01:09:26 
De heer Rebergen: Dank u wel, voorzitter. Het collectief vervoer in de nieuwe gemeente 

Groningen moet worden geharmoniseerd. Daarbij is gekeken, hoe het collectief vervoer 

doelmatig kan worden ingezet. Met al het tekort in het sociaal domein zijn we er niet aan 

ontkomen bij de harmonisatie van collectief vervoer structurele bezuinigingen te boeken, 

naast alle andere maatregelen die genomen zijn. Of dit leuk is, nee, maar het college 



probeert de bezuinigingen wel daar te doen, waar het reëel en haalbaar lijkt, zonder grote 

schadelijke gevolgen. In dit traject is de adviesraad goed betrokken geweest en zij zijn 

akkoord gegaan met bijna alle voorgestelde maatregelen. Als je kijkt naar de 

bespreekpunten, dan bij bespreekpunt A, de maximering van het aantal kilometers per jaar 

vinden we in balans met het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap. Er 

is maar een klein gedeelte van de gebruikers, die meer reist dan vijftienhonderd kilometer. 

Al is net door de heer Flapper aangegeven, dat het aantal niet zou kloppen en ook de heer 

*Pechler* die vroeg hier al naar. Met deze mensen wordt actief gekeken of er gebruik kan 

worden gemaakt van de hardheidsclausule. Waar nodig wordt derhalve maatwerk 

toegepast. De heer Nieuwenhuijsen had hier net ook al over. Aangegeven is dat de mensen, 

die niet sterk in hun schoenen staan, hier de dupe van worden. Wij vragen ons dan af in 

hoeverre onafhankelijk cliëntondersteuning voldoende bekend zijn, om deze mensen te 

ondersteunen. Spreekpunt twee, lastenverzwaring voor deze kwetsbare groep is lastig. Ze 

hebben vaak al veel andere extra kosten. In de voorgelegde berekening gaat de SP van het 

maximum uit, wat neerkomt op extra kosten van euro elf euro vijftien per maand. Als we 

van de gemiddelde uitgaan, ziet het er toch anders uit, namelijk zesentwintig euro per jaar. 

Naar aanleiding van de brief van de cliëntenraad en de inspraak van de Werkgroep 

Toegankelijkheid nog een vraag. Er wordt aangegeven, dat zij zich zorgen maakt over de 

minima die geconfronteerd worden met extra kosten. Zijn er mogelijkheden om de minima 

te ontzien? Bespreekpunt C, uiteraard zorgt een maximering en prijsstijging niet tot een 

stijging van deelname aan de samenleving. De andere kant op geredeneerd. Fors minder 

participatie verwacht de ChristenUnie ook niet direct door deze maatregelen. Tot zover. 

01:11:35 
Voorzitter: De heer Koks wel even op u reageren, meneer Van Rebergen. 

01:11:39 

De heer Koks: Ja, dus hebben uitgerekend inderdaad, dat iemand die tegen de 

vijftienhonderd kilometer gebruikmaakt van WMO-vervoer honderdvierendertig euro per 

jaar extra kwijt is, ten gevolge van deze maatregelen. De ChristenUnie zegt van, dat het 

gemiddeld vierendertig euro is per maand. U gaat uit van gemiddelden. We proberen met 

zijn allen juist deelname aan de samenleving te bevorderen, dus dat betekent, dat we 

allemaal hopen, dat juist mensen meer gebruik gaan maken van het WMO-vervoer. Want 

hoe meer gebruik gemaakt wordt, hoe meer je deelneemt aan de samenleving, dus zal dat 

gemiddelde van die vierendertig eerder tenderen naar dat bedrag, wat wij hebben 

berekend, dan dat gemiddelde, mogen wij hopen. Bent u het er met mij over eens? 

01:12:23 
De heer Rebergen: Ja, volgens mij heb ik hier antwoord op gegeven in de laatste zin van mijn 

betoog. 

01:12:29 
Voorzitter: Fijn Dank u wel, mevrouw Paulusma, de woordvoerder. 

01:12:33 
Mevrouw Paulusma: Ja, Dank u wel voorzitter. Voorzitter, we bespreken vandaag de 

bespreekpunten van de SP, waarvoor dank. En ook dank voor de insprekers en de moeite die 

u heeft genomen. Wat mijn fractie betreft, bespreken we vanavond vooral de mogelijkheden 



voor maatwerk. Wij kunnen ons namelijk vinden in het voorstel van het college, wat eigenlijk 

niet op de agenda staat vanavond. Wij snappen dat er geharmoniseerd moet worden en we 

snappen ook, dat dat voor mensen, die wat anders gewend waren, onrust kan geven. Als wij 

het voorstel van het college lezen, hoeft dit, deze onrust, alleen niet. Er is namelijk ruimte 

voor maatwerk en daarmee ook voor specifiek aanbod voor specifieke situaties. Voorzitter, 

en dan tot slot terugkomend op de bespreking van de SP, want daar gaat het vanavond over, 

mijn fractie denkt, dat het nieuwe beleid juist met de mogelijkheden tot maatwerk, juist niet 

in strijd is met het VN-verdrag en onze participatie ambities. Wij gaan ervan uit dat, mocht 

het college in de loop der tijd andere signalen krijgen, ze ons daar proactief over informeert. 

Dank u wel. 

01:13:25 
Voorzitter: Mevrouw Paulusma de heer Koks wil nog even op u reageren. 

01:13:29 

De heer Koks: Nou, ik hoor enthousiasme achter me dus, mijn vraag is, wat doet u nou met 

de melding van de mensen vanuit de publieke tribune en uit de reacties uit de krant 

enzovoorts, dat ze dat als betutteling ervaren. U zegt de zegeningen van een 

keukentafelgesprek, maar mensen ervaren dat blijkbaar anders. Hoe reageert u daar dan 

op? 

01:13:53 
Mevrouw Paulusma: Ik denk, ik ga ervan uit, dat heb ik natuurlijk niet met mijn fractie 

afgestemd, maar ik denk mijn fractie ook, dat als mensen zich niet op deze manier bejegend 

voelen door de gemeente, dat we daar wat aan moeten doen. En dat geldt niet alleen voor 

deze mensen die hier inspreken, maar dat geldt voor alle inwoners van de gemeente 

Groningen. Die keukentafelgesprekken moeten, wat ons betreft, laagdrempelig zijn. We 

waren vanmiddag bij het Wijkteam en die geven ook aan, dat het zo werkt dat we juist ook 

vaak tot andere oplossingen komen, dan mensen van tevoren zelf bedacht hadden. Dus ik ga 

ervan uit, dat onze professionals dit op een juiste manier doen en als daar andere signalen 

van binnenkomen, naar aanleiding van deze keukentafelgesprekken, dan hoor ik dat graag. 

01:14:27 
Voorzitter: Mevrouw Paulusma, ik geloof dat de heer Van Kesteren ook nog even op u wil 

reageren. 

01:14:32 
De heer Van Kesteren: Ja, Dank u wel voorzitter. Dein sprekers gehoord hebbend, ze hebben 

het allemaal gehad over, dat zij niet gehoord zijn, dat hen niet om advies is gevraagd. Wat 

vindt D66 van het feit, dat dat niet gebeurd is en wat zou D66 aan het college willen 

adviseren om dat in de toekomst te voorkomen? Want het zijn wel sociaal maatschappelijke 

partners, die hier ingesproken hebben, die gewoon helemaal niet gehoord zijn en zich ook 

niet gehoord voelen en ook niet advies hebben kunnen geven. Dat is toch wel heel kwalijk, 

vindt u ook niet? 

01:15:10 
Mevrouw Paulusma: Ik ben een beetje, voorzitter, ik ben een beetje kwijt, want u heeft, 

volgens mij, meerdere vragen. Ik ga ervan uit, dat het college, maar ook Stadadviseert en 

alle betrokkenen hun stinkende best hebben gedaan om zoveel mogelijk mensen te horen 



over dit voorstel. En ik kan me voorstellen, dat niet altijd iedereen gehoord wordt en of je je 

wel of niet gehoord voelt, dat is altijd een beetje een ingewikkelde afweging. Ik ga ervan uit, 

dat het college dit zorgvuldig heeft gedaan. 

01:15:34 
Voorzitter: De heer Van Kesteren u wilt er nog even op reageren? 

01:15:38 
De heer Van Kesteren: Dus, voorzitter, D66 vindt, gehoord de insprekers, dat het college het 

voordeel van de twijfel krijgt en wat de sociaal maatschappelijke partners hebben gezegd, 

dat ze zich niet gehoord voelen, dat ze niet eens advies hebben kunnen geven, ja, dat neemt 

u dan maar aan. Maar u gelooft het college op hun blauwe ogen en de mensen, die hier 

ingesproken hebben, die het tegendeel zeggen, heeft u geen boodschap aan? Ziet ik dat zo 

goed? 

01:16:07 
Mevrouw Paulusma: Nou, meneer Van Kesteren u interpreteert een hele hoop en al uw 

conclusies zijn voor uw eigen rekening. Ja, ik ga uit van de zorgvuldigheid van het college, 

waarmee ik totaal niet bagatelliseer wat de mensen die nu net ingesproken hebben. Ik ga er 

namelijk ook van uit, dat dit college zorgvuldig en serieus is en wellicht wel op een ander 

moment weer met deze mensen in gesprek gaat. Maar volgens mij is de deur nooit dicht in 

dit stadhuis en dat u die insinuatie hier nu op tafel ligt, dat vind ik dan heel erg kwalijk. Dank 

u wel. 

01:16:39 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren heel kort. 

01:16:41 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, als het over insinuaties gaat van de PVV, dan moet ik daar 

wel op reageren, want ik doe niets anders, dan het benoemen van feiten. Er zijn hier een 

aantal mensen sociaal maatschappelijke partners van het college over zorg. Die hebben hier 

te kennen gegeven, dat ze niet zijn gehoord of nauwelijks gehoord. Ja, dat is wel belangrijk 

en dat ze ook niet om advies is gevraagd. Ik wil van D66 weten en dat heeft niets met 

insinuaties te maken van mijn kant. Het is gewoon het registreren van feiten, die ik hier 

constateer bij de inspectie. Ik wil daar graag een antwoord op, of u het woord van het 

college belangrijker vindt dan die van de insprekers. Dat is wat ik van u wil. 

01:17:18 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren, ik wil even inbreken hier. Alles wat u zegt, gaat van de tijd 

van D66 af. Dus ik vind, dat u als u vragen hebt of opmerkingen, dat u die kort moet stellen, 

mevrouw Paulusma. 

01:17:32 
Mevrouw Paulusma: Ja, Dank u wel. U zegt een hele hoop dingen en waar ik echt wel 

afstand van wil nemen is, dat u zegt, dat dit college of wellicht wel raadsleden mensen die 

hier inspreken schofferen door ze niet serieus te nemen. Zo ken ik dit college niet. Zo ken ik 

deze raad ook niet en ik vind het kwalijk, dat u op deze manier stookt en de mensen die nu 

hebben ingesproken, daar ook een heel vervelend gevoel over zou kunnen geven en dat vind 

ik kwalijk. En wat mij betreft, ik heb er inhoudelijk niet zo heel veel meer over te zeggen. 



01:18:05 
Voorzitter: Nee, we sluiten deze discussie en wij. 

01:18:07 
De heer Van Kesteren: Ik wil toch een punt van orde maken. Ik voel mij aangesproken. D66 

die beschuldigt mij ervan, dat ik hier insprekers schoffeer. En daar wil ik afstand van nemen. 

Daar wil ik toch heel erg nadruk op leggen, dat dat absoluut niet het geval is. 

01:18:21 
Voorzitter: Waarvan akte, meneer Van Kesteren. 

01:18:22 
Mevrouw Paulusma: Voorzitter, dan zal ik het heel klein maken, niet richting de insprekers. 

U schoffeert mij en dat vind ik wel vervelend en daar mag ik hier wat van zeggen. Dank u 

wel. 

01:18:32 
De heer Van Kesteren: Ik spreek via de voorzitter. 

01:18:36 
Voorzitter: Woordvoering, meneer Wolke van de Student en Stad. 

01:18:41 
De heer Wolke: Dank u wel, voorzitter. Ik zal namens mijn fractie de insprekers in ieder geval 

danken en ook de SP voor het agenderen van deze bespreekpunten. Dat er de bezuinigingen 

doorgevoerd moeten worden, dat begrijpt mijn fractie goed. Het beperken van behoevende 

mensen in de mobiliteit echter niet. Een benzineprijs en instapprijscorrectie, dat kunnen we 

zeker begrijpen. Alleen het stellen van een maximum aan het aantal kilometers, wat al heel 

erg laag is ten opzichte van de huidige regelingen in Haren en Ten Boer, dat gaat wat ons 

betreft te ver. Of dit nu in strijd is met het VN-verdrag. Nee, want er is in de regel gewoon 

sprake van vervoersfaciliteiten tegen een betaalbare prijs en er is een hardheidsclausule, 

maar deze regels beperken wel de mensen, ook die net hebben ingesproken en een best wel 

grote bevolkingsgroep in het deelnemen aan de samenleving. En dat moeten we, wat ons 

betreft, voorkomen. Tot zover. 

01:19:40 
Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van der Weele van de Partij van de Arbeid. U wilt de 

woordvoering. 

01:19:48 
Mevrouw Van der Weele: Goed, Dank u wel voorzitter. Een toegankelijke en inclusieve 

samenleving en daarbinnen alle ruimte voor je persoonlijke mobiliteit. Dat is een belangrijke 

waarde voor ons en zo we horen ook voor de sprekers en hun achterban. Vandaar ook in 

deze gemeente een hele rits aan maatregelen en voorzieningen, waaronder de WMO-

voorzieningen voor vervoer. We lezen in het beleid de afwegingen die zijn gemaakt, eigenlijk 

de effectiviteit versus efficiëntie en kostenbewustwording voor ons allemaal. En ik kan me 

heel goed voorstellen, zoals we ook gehoord hebben en ook gelezen, is dat mensen, die 

denken, ik pas hier niet in, dat die heel erg geschrokken zijn. Gelukkig, en dat lezen we ook 

goed, zijn er goede afwegingen gemaakt in het stuk en ook uitzonderingen voor schrijnende 

gevallen en maatwerk en de mogelijkheid om de hardheidsclausule aan te spreken. En, zoals 

meneer Koks al een paar keer aan een aantal mensen heeft gevraagd, hoe zien we dat dan, 



als het gaat over betutteling of over een drempel. Ook dat kan ik me heel goed voorstellen. 

Maar zoals mevrouw Paulusma al zei van D66, wij zijn bij *De Wei* geweest, wederom, we 

komen daar regelmatig en zien daar dat mensen met respect en goede kennis van zaken en 

expertise deze gesprekken voeren. Ik vind dat wij als gemeente, en dat is ook een vragende 

wethouder, dat we ook best kunnen kijken, kunnen we dat ook wat toegankelijker en 

laagdrempeliger te maken? Dus zijn er nog mogelijkheden? Natuurlijk de cliënt 

ondersteuning, is dat een mogelijkheid om die standaard aan te bieden? Maar ook kunnen 

wij daar als gemeentelijke organisaties naar kijken, hoe kunnen we dat makkelijker maken? 

Want het is natuurlijk niet altijd makkelijker om te vragen dat je een uitzondering bent. Dus 

resumé, wij denken dat met dit beleid we niet tegen het VN-verdrag ingaan en dat er 

mogelijkheden zijn voor maatwerk. 

01:21:41 
Voorzitter: Meneer Koks heeft toch nog een reden om op u te reageren. 

01:21:44 
De heer Koks: De PvdA-fractie heeft het met name over die vijftienhonderd kilometergrens, 

maar de PVV is ook altijd wel bezorgd geweest over de portemonnee van de mensen, die 

weinig inkomen hebben. Vindt u niet, dat deze kostenverhoging in een aantal gevallen tot 

onacceptabele hoogten kan stijgen? 

01:22:01 
Mevrouw Van der Weele: Het is goed, dat u er nog even naar vraagt. Wij willen, wat dat 

betreft, aansluiten bij de vraag van de ChristenUnie. Als er hele schrijnende gevallen zijn 

onder minima, zijn er mogelijkheden voor om die vraag aan de wethouder te stellen en voor 

de rest hebben we gelezen, dat er goede afwegingen zijn gemaakt en binnen redelijkheid en 

normen de kosten zijn afgewogen. 

01:22:22 
Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Menger, 100%Groningen. 

01:22:26 
Mevrouw Menger: Ja, Dank u wel voor de insprekers. Het beleid voor de nieuwe gemeente 

Groningen ten opzichte van taxivervoer WMO lijkt op een nieuwe heldere menukaart, maar 

helaas, smaken verschillen. In de realiteit smaakt en voelt het als schuurpapier. Als we kijken 

naar de nieuwe regels voortvloeiende uit de harmonisatie van de nieuwe gemeenten, dan 

ontbreekt de harmonie op bepaalde punten, wat mijn fractie betreft. Met deze nieuwe 

regels wordt er in ieder geval ingeleverd ten opzichte van het oude beleid. Het is maar zeer 

de vraag of het de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen zeggenschap ten goede komt. 

De verhoging van het instaptarief gaat tegen het advies van de adviesraad in. De kans is 

groot, dat de druk steeds meer bij mantelzorgers komt te liggen. En wat als mensen geen 

steunnetwerk om zich heen hebben? Als wij een inclusieve samenleving voor ogen hebben, 

waarbij we keer op keer zeggen, dat iedereen meetelt en niemand zich buitengesloten zou 

moeten voelen en wij eenzaamheid tegen willen gaan, dan vraagt mijn fractie zich af, waar 

we met deze nieuwe regels dan mee bezig zijn. Uiteraard snappen wij, dat de harmonisatie 

om aanpassingen vraagt in beleidsvorming en uitvoering, maar wat onze fractie betreft tast 

het op deze wijze de bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van een groep mensen aan, die 

al in een afhankelijke positie verkeren of nog afhankelijker worden. Wat mijn fractie betreft, 



is dit het niet wenselijk. Onze vraag aan de wethouder zou zijn, om deze regels, indien 

mogelijk en waar nodig, te heroverwegen, waarbij zorgzaam en betaalbaar als 

uitgangspunten zullen dienen. Dank u, voorzitter. 

01:24:12 
Voorzitter: Dank u wel, dan tot slot de heer Koks van de SP nog het woord geven om te 

reageren op alles, wat er vanavond over zijn inbreng gezegd is. 

01:24:23 
De heer Koks: Ja, ik bedank natuurlijk de fracties voor hun reacties. En we wachten nog even 

de reactie van het college uiteraard af om te bepalen, wat we hier verder mee gaan doen of 

we er wat verder mee gaan doen. En er resteert nog een antwoord op de vraag van de VVD 

die ik zo gehoord heb, of wij niet vinden, dat deze maatregelen op een afdoende wijze zijn 

voorgelegd aan de adviesraden, zoals wij die hier in deze stad kennen, of in deze gemeente 

kennen. Nou, daar zal ik u het volgende opzeggen, zoals een van de sprekers ook al zei, ook 

in dit geval vinden wij het weer jammer, dat de oude adviesradenstructuur weg is. De 

gehandicaptenraad van indertijd had deskundiger gereageerd op dit voorstel, zoals ook de 

inspreker zei, de Stad adviseert is een verzameling van individuen, waarvan maar zeer de 

vraag is, of die op dit soort specifieke onderwerpen goed kan volgen, wat dat doet voor 

mensen, die er gebruik van maken. En op de tweede plaats, de werkgroep toegankelijkheid 

wordt te pas en te onpas door het college geconsulteerd rondom allerlei 

toegankelijkheidvraagstukken. We vinden dan ook een merkwaardige zaak, dat specifiek op 

dit onderwerp, die werkgroep niet gevraagd is naar een reactie. Want dan had je een veel 

meer op de mensen zelf gebaseerd antwoord gekregen. Dat als reactie op de VVD vragen. 

01:26:02 

Voorzitter: Goed dan wil ik nou graag het woord aan het college geven, aan mevrouw 

Jongman. 

01:26:06 
Mevrouw Jongman: Ja, Dank u wel voorzitter. Het is inderdaad een beetje een discussie 

achteraf. Een aantal maanden geleden hebben we u ook deze brieven gestuurd om uw 

wensen en bedenkingen te uiten. Dat is niet gebeurd en het is ook gewoon conform 

vastgesteld. En hierop volgend hebben we ook alle voorbereidingen in gang gezet. We 

hebben inmiddels de gebruikers, die het betreft, geïnformeerd en de gesprekken hebben 

nog niet plaatsgevonden of die gaan nog plaatsvinden. Maar met de groep mensen, die 

boven de vijftienhonderd kilometer zijn, worden ingepland. Nu de discussie dan toch hier op 

onze tafels ligt, is uiteraard ook uw goed recht, zou ik toch even wat punten nog verder 

benoemen, maar volgende keer zou het misschien handiger zijn om moment dat de 

besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden, dit debat te voeren, want het is een 

ingewikkelde constructie op deze manier. U heeft een aantal dingen benoemd. Allereerst de 

maximering van de kilometers. Uiteraard hebben we dat juridisch getoetst en dat voldoet 

ook aan de jurisprudentie en aan de wet- en regelgeving. Het is niet in strijd met het VN-

verdrag voor mensen met een handicap en ook in vele andere gemeenten hebben dat, 

destijds zijn we dat nagegaan, is er ook wel sprake van een maximale aantal kilometers. We 

hebben in beeld wie er in het verleden meer kilometers aflegden dan de limiet die nu wordt 

gesteld, dat heeft u ook een aantal keren genoemd. En op de vijfenvijftighonderd gebruikers, 

die er zijn, zijn er ongeveer honderd reizigers waar bij voorbaat al dus meer kilometers dan 



die vijftienhonderd gemaakt worden. Dat is een komma acht procent inmiddels van de hele 

doelgroep. En dat is ook de reden, dat we destijds gezegd hebben, dat, ook in overleg met 

de adviesraden, kom ik nog even op terug, maar de conclusie was, dat we daar met 

alternatieve oplossingen of in gesprek gaan over de vervoer behoefte om, zeg maar samen 

met de gebruikers, de situatie te verkennen. Dus van die honderd mensen om daar zeg maar 

in een maatwerk gesprek, keukentafelgesprek van, wat hebt u daadwerkelijk in uw situatie 

nodig, om samen te kijken naar, hoe kunnen we u daarin voorzien? Maar niemand die nu 

meer dan vijftienhonderd kilometer nodig heeft, hoeft zich geen zorgen te maken, dat 

ineens hun pas geblokkeerd wordt. Wij gaan daarover in gesprek en gaan kijken of we ook 

op basis van maatwerk, uitzonderingen kunnen maken voor deze mensen. Want we willen 

dat ook niet ten koste laten gaan van de participatie. Ik ga even door op de tarieven. Daar 

hebben we inderdaad, in het kader van de harmonisatie, naar gekeken. Het is hoe je ernaar 

kijkt, vanuit welke gemeenteblik je er ook naar kijkt. Maar als je kijkt naar de voormalige 

gemeente Haren, zijn de tarieven bijvoorbeeld omlaaggegaan. En ik ben het ook niet eens 

met de opmerking die gemaakt wordt, dat iedere verhoging op het gebied van WMO leidt 

tot een onacceptabele situatie, die afbreuk doet aan de ambitie van het college om te 

streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet. We hebben namelijk 

weloverwogen naar de tarieven gekeken. Hier ook met de drie adviesraden, die er waren, 

over gesproken en onze ervaring bijvoorbeeld in Haren, gaf ook aan dat dat niet tot een 

isolement heeft geleid van de inwoners daar. En wat ik al eerder zei, er is een oplossing voor 

al die mensen, waarvan die vijftienhonderd kilometer niet toereikend is. Ook even weer in 

vergelijking met andere gemeenten in de regio en landelijk, zijn ook onze nieuwe tarieven, ik 

snap dat je meer moet betalen, dat dat niet leuk is, hebben we alle begrip voor, maar toch 

zijn die nieuwe tarieven ook heel erg redelijk. En we hopen, dat is wel een aanvullend 

argument, wat ik toch wel in alle eerlijkheid wil noemen, ook leiden tot een grotere 

kostenbewust zijn ook bij de gebruikers. Soms wordt voor korte ritjes ook de taxi gebruikt. 

Als dat een doel dient, prima, maar als het voor het potje appelmoes is, zouden wij zeggen, 

toch even goed nadenken voor je gebruik maakt van dit publieke vervoer. En dan hoop ik, 

dat er gebruik kan worden gemaakt van beschikbare alternatieven en wij waren vanmiddag 

inderdaad bij *De Wei*. Misschien kan de buurman dan dat potje appelmoes meenemen in 

plaats van, dat je zelf dat in je eentje doet. Ik wil toch even ook benadrukken, dat wij het 

beste voor hebben met de inwoners, die gebruik maken van WMO-vervoer. En we gaan de 

effecten ook van de nieuwe tarieven nauwlettend in de gaten houden, monitoren, kijken dat 

het niet ten koste gaat van een volwaardige participatie aan de samenleving. 

01:30:38 
Voorzitter: Meneer De Haan had nog een vraag aan u. 

01:30:41 

De heer De Haan: Ja, Dank u wel voorzitter. Op zich kan ik me vinden in de lijn wat mevrouw 

Jongman ook aangeeft. Ik vraag me af, is er bij Jongman ook enig signaal binnengekomen, 

dat de WMO juist ook voor dit soort potjes appelmoes, om het maar even zo te zeggen, 

gebruikt wordt of is het meer naar gevoel, zeg maar? 

01:30:58 
Mevrouw Jongman: Nee, daar hebben we uiteraard, best, we gaan niet zomaar tot iets over. 

Als gebleken was dat bij iedereen vijfentwintighonderd kilometer het gemiddelde was, dan 



waren we daarvan uitgegaan. We kunnen gewoon bij een aantal casussen ook overleggen in 

overleg met Wei, kunnen we zien, wat er gemiddeld gebeurt, zeg maar. Er zijn hele, ik 

bedoel mensen sporten en bewegen. Iemand noemde dat. Nou, dat is iets, wat we enorm 

toejuichen. Contacten, klaverjassen, wat iedereen allemaal in de stad wel kan doen, dat 

juichen we van harte toe. Maar in die zin hebben we daarnaar gekeken en op deze manier 

ook deze kilometers vastgesteld. En nogmaals, die honderd mensen gaan we mee in 

gesprek. Die gesprekken worden ingepland. En niemand hoeft te vrezen voor, dat we ineens 

de passen blokkeren, zeg maar. Iedereen kan gewoon gebruik maken van het vervoer, waar 

die nu ook al gebruik van maakt. Ik had nog twee andere vragen, waar ik graag nog even wil 

beantwoorden. Als iemand, want we hebben natuurlijk ook de meerkosten regeling, dat is 

driehonderddertig euro op dit moment. Voor inwoners van de gemeente Groningen, die een 

WMO-indicatie hebben, die kunnen daar gebruik van maken, die regeling ook aanvragen. En 

als er sprake is van aantoonbare andere medische meerkosten, waardoor men in ernstige 

financiële problemen dreigt te raken, kan een beroep op de bijzondere bijstand gedaan 

worden. Maar niet de extra kosten, die door deze, door het collectieve vervoer, die kun je 

daar niet bij aanvragen. Als iemand medisch noodzakelijk begeleid moet worden gevonden. 

Dan gaat mijn microfoon ervandoor. ~ Ik zie ineens iets weglopen hier. Die medisch 

noodzakelijke begeleiders betalen niets en medereizigers, die meereizen zeg maar, betalen 

vierenveertig cent per kilometer en geen opstaptarief. Het punt van de adviesraden. We 

hebben daar een paar jaar geleden een nieuw beleid voor opgesteld, dat we zeggen van, het 

is ook een heel gesprek geweest met uw raad en daar is Stad adviseert uit voortgevloeid. In 

die harmonisatie met die drie verschillende adviesraden, waarvan Stad adviseert één van de 

drie is, zeg maar, zijn we ervan uitgegaan, dat zij representatief zijn voor de inwoners van 

onze gemeente. Echter, uit de inspraak, die nu naar voren komt, blijkt dat de mensen, die 

hier dan niet via Stad adviseert of via de adviesraden Haren Ten boer zich voldoende 

betrokken hebben gevoelen, bij de totstandkoming van dit voorstel. Dat betreur ik, dat dat 

zo gegaan, dat er niet voldoende aandacht is geweest vanuit die adviesraden. Maar we gaan 

de komende periode ook bezig met de harmonisatie van die adviesraden, omdat daar nu 

ook drie zijn. En ik zal dit punt als een heel sterk aandachtspunt nemen van, wie, als we dan 

overgaan tot harmonisatie, wie vertegenwoordigen wie. Ik vind dat elke inwoner zich ook 

daarin gehoord moet voelen. 

01:33:55 
Voorzitter: Dank u wel. Meneer Koks. 

01:33:56 
De heer Koks: Ja, voorzitter. Ik heb nog twee vragen aan de wethouder. Op de eerste plaats 

een van de leuzen van dit coalitieakkoord is, dat er minder systeem gedacht moet worden, 

meer mensen gericht. Precies. Belevingswereld, leefwereld. Nou heeft u een aantal mensen, 

die ik nu nog hoor, ook een handtekeningenactie waar tachtig handtekeningen onder staan, 

dat is een beetje een representant van mijn leefwereld, denk ik. En u geeft aan, dat het 

juridisch enzovoort alles voor de bakker is. Dat noem ik het systeemdenken. Kunt u mij 

uitleggen, hoe u nou, wat u daar hoort, rijmt met uw wens om meer in die leefwereld te 

opereren? Dat is vraag één. En vraag twee is, die hardheidsclausule, die geldt, als ik het goed 

heb, alleen voor de huidige mensen, die gebruik maken van het WMO-vervoer. Hoe zit dat 

met mensen die in de toekomst een beroep gaan doen op het WMO-vervoer? Geldt 



daarvoor hetzelfde met die vijftienhonderd kilometer, dat ook zij via keukentafelgesprekken 

mogelijk verruiming van die vijftienhonderd kilometer kunnen krijgen? 

01:35:10 
Mevrouw Jongman: Ja, Dank u wel voorzitter. Dank u wel voor de vragen van de SP. Die 

leefwereld hebben we dus juist centraal gezet, zeg maar, bij die vijftienhonderd kilometer. 

Want als van vierenvijftighonderd mensen, zeg maar, blijkt, dat die daarmee uit kunnen. Dan 

denken wij, dat dat de leefwereld is van de mensen en waarmee ze dus nog steeds dingen 

kunnen blijven doen, die ze altijd deden en in het verleden gedaan hebben. Behalve die 

honderd mensen, daar gaan we mee in gesprek en dat geldt dus misschien zijn er ook 

andere manieren van vervoer mogelijk of dat iemand een keer bij jou komt. Dat zou ook 

kunnen. Misschien is het ook fijn om elkaar op een andere wijze te ontmoeten, maar we 

gaan met iedereen in gesprek. En iedereen krijgt gewoon de leefwereldbehandeling, zeg 

maar, we gaan echt niet daar zitten ter plekke en zeggen, nou, nu komt er gewoon een 

streep door, vanaf nu mag je maar zestienhonderdvijftig, want we gaan het gesprek aan en 

iedereen moet zich daarin gehoord voelen, op de wijze zoals wij vanmiddag bij De Wei 

gehoord hebben, hoe zij daar in met de mensen om willen gaan. En als tweede, dat geldt 

niet alleen voor de mensen die een huidige indicatie hebben. Ook met nieuwe mensen, als 

er een hardheidsclausule nodig is, maatwerk daar gaan we die ook zeker voor nieuwe 

mensen toepassen. Ja. 

01:36:23 
Voorzitter: Meneer Atema, u heeft een vraag aan de wethouder? 

01:36:25 
De heer Atema: Ik heb nog geen antwoord gehad op mijn suggestie om daluren van het 

openbaar vervoer te verruimen. 

01:36:38 
Mevrouw Jongman: Het is zo, dat we dus een regeling vastgesteld hebben. Dus alles is ook 

daarop berekend, maar we gaan het komende jaar wel kijken wat voor effecten het heeft. 

En blijkt dus nu, dat het ontzettend populaire uren zijn. Ja, een daluur kun je natuurlijk niet 

de hele dag door, want dan is het geen dal meer, maar het is gebruikt, want daarin bleek, 

dat in die periode juist een dal was in het gebruik. Mensen gaan meer gebruiken op de uren, 

dat er minder behoefte is. Op een hele mooie manier komt dat samen. Dus als we dat uit 

kunnen breiden, zullen dat in de evaluatie je zeker meenemen. 

01:37:13 
Voorzitter: Goed dan wil ik hiermee de discussie afronden. Het zijn bespreekpunten en die 

hoeven niet naar de Raad, tenzij. Niet naar de raad. ~ Ik heb er niet zoveel mee te maken, 

heel eerlijk gezegd. Dan zou ik het ergens anders adresseren, maar moeten we een 

reservering doen of laat u op tijd weten of wij volgende week hier weer over spreken, ja of 

nee? ~ Oké. Goed. Dan sluiten we dit agendapunt af en dan gaan we naar agendapunt twee 

en danken wij de wethouder, die vertrekt.  

B2. Bespreekpunten raadpleging Jeugdzorg 
01:38:03 
Voorzitter: Goed wij gaan over naar agendapunt B2, bespreekpunten Raadpleging Jeugdzorg. 

Besprekingen van deze collegebrief is gevraagd door de fracties van de VVD, SP, 



100%Groningen, Partij van de Arbeid, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Dat was een 

werkgroep, die hier verantwoordelijk voor was en de heer Koks was voorzitter van deze 

werkgroep. Kan ik u eerst het woord geven? 

01:38:34 
De heer Koks: Ja, alweer. Voorzitter, inderdaad, de werkgroep, bestaande uit de raadsleden 

Woldhuis, Boogaard, Boter, Pechler en ikzelf, geholpen door de griffie medewerker, heeft 

een raadpleging in november georganiseerd, met als doel te horen wat betrokkenen vinden 

van de werking van de Jeugdzorg. Huisartsen, ouders, hulpverleners, ervaringsdeskundigen 

hebben hun mening gegeven. Daar heeft de werkgroep vier hoofdonderwerpen uit gehaald, 

waarover we vanavond graag de mening van de fracties willen horen. 

01:39:09 
Voorzitter: Goed, dan gaan we daarmee beginnen. Wie wil het woord voeren, wie mag ik het 

woord geven? De heer Pechler, Partij voor de Dieren. 

01:39:18 
De heer Pechler: Ja, dank voorzitter bedankt en ook nogmaals dank aan iedereen, die heeft 

bijgedragen aan de waardevolle raadpleging over de Jeugdzorg in november. We leven in 

een gemeente, waar één op de zeven kinderen gebruik maakt van een vorm van jeugdhulp. 

Aan de tafel met artsen waren kritische geluiden te horen over de hoeveelheid, waarmee 

onze jeugd wordt gemedicaliseerd. De maatstaf, waaraan iedereen in onze samenleving 

moet voldoen, wordt steeds hoger. Dus wordt een milde afwijking gelijk geproblematiseerd 

en behandeld. Het is tijd voor een maatschappelijke discussie over wat we accepteren als 

normaal gedrag, maar dat is niet iets, dat we hier als Groningse gemeenteraad in ons eentje 

kunnen doen. Binnen de systeemwereld van de Jeugdzorg, is er ook een andere kant. De 

kinderen en gezinnen die wel echt hulp nodig hebben, maar die in het huidige systeem 

ondersneeuwen. Meerdere malen worden hier de wachtrijen genoemd. Tijdens het wachten 

staat je leven stil en ga je alleen maar achteruit. Wat kunnen we hieraan doen? Is het college 

het met de artsen eens dat urgentielijsten hierbij zouden kunnen helpen? Betere 

communicatielijnen zouden hierbij sowieso verlichtend werken, zodat snel duidelijk is waar 

hulpverleners met vragen terecht kunnen. Als Partij voor de Dieren staan we positief 

tegenover het geopperde idee van een centraal telefoonnummer voor alle ondersteuners 

Jeugd en Gezin. En we horen graag, hoe het college hier tegenaan kijkt. Het systeem is 

gefragmenteerd. Er zijn veel jeugdhulpinstanties, die elk voor hun eigen kleine niche zorgen 

en alles daarbuiten moeten doorverwijzen. Er zijn zelfs bedrijven, die wel diagnosticeren, 

maar er vervolgens geen behandeling voor aanbieden. Kunnen we hier als gemeente paal en 

perk aan stellen? Ook zouden wij graag een verlichting van de administratieve druk voor 

ouders zien. Welke rol kan de gemeente hierin spelen? Tijdens de raadpleging hoorden we 

indrukwekkende cijfers over de inzet van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts in 

Westerkwartier, waardoor het aantal doorverwijzingen met tientallen procenten was 

gedaald. Kunnen we in Groningen ook een grotere inzet van deze POH-jeugd verwachten? 

Dank u wel. 

01:41:04 
Voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik verder het woord geven over dit onderwerp? De heer 

Rebergen, ChristenUnie. 



01:41:12 
De heer Rebergen: Ja, Dank u wel voorzitter. In de voorliggende memo wordt vanuit de 

werkgroep Raadpleging Jeugdzorg een aantal bespreekpunten naar voren gebracht. Het zijn 

stuk voor stuk belangrijke punten, waar terechte aandacht voor wordt gevraagd. We kunnen 

niet op alle punten nu uitgebreid ingaan. We beperken ons daarom tot een algemene 

reactie en bespreekpunt vijf. In het algemeen komt het verslag op ons over, als staat 

jongeren niet centraal, maar systemen en producten. Dat ligt heel vaak niet aan 

hulpverleners, consulenten en andere medewerkers in uitvoering. We zijn ervan overtuigd, 

dat zij zich inzetten voor onze jeugd en hard werken. Zij moeten, waar nodig, dit systeem 

kunnen doorbreken. De manier waarop we dit met zijn allen hebben georganiseerd, zo blijkt 

uit deze raadpleging, doet geen recht aan de inzet van deze professionals voor onze jeugd, 

iedere dag weer. De vraag is, hoe we dit kunnen doorbreken? Ik weet dat hier hard aan 

gewerkt wordt, ook in onze gemeente. Omdat het besef steeds meer aanwezig is. De 

ontwikkelingen rond de ondersteunde jeugd, ook wel POH-jeugd genoemd, is hier een goed 

voorbeeld van. Dat brengt mij ook weer bij bespreekpunt vijf de maatschappelijke 

werkelijkheid. Als ChristenUnie zien we onder andere doorgeschoten individualisme en meer 

gebroken gezinnen, maar ook het maximale uit je kind willen halen, het normale steeds 

smaller wordt en waardoor iemand steeds abnormaler is, een sticker krijgt en een 

behandeling of medicatie volgt, et cetera. Maar zien we ook wat de oorzaken daarvan zijn. 

Wij willen hierna noemen, wat wij zien als mogelijke oorzaken. Ik begin met een citaat van 

een Vlaamse psychiater Dirk De Wachter. 

01:42:48 
Voorzitter: Een citaat dat ons ook wel past. Maar dat hoort u zo wel. Het citaat, vroeger toen 

keek men uit naar een hemel na dit leven. In het huidige seculaire Westen is de hemel 

afgeschaft en denken we, dat we deze hemel hier kunnen maken. Wij zien dit in de huidige 

samenleving, die is geabsorbeerd door geluk. Alles moet leuk zijn en je moet succesvol zijn. 

Als ouder wil je het goed doen, succesvol zijn. Kinderen moeten ook goed presteren, hoger is 

beter. En zijn dan je prestaties beneden verwachting, dan willen ouders een diagnose een 

excuus, waardoor ze kunnen aantonen, dat niet aan hen ligt. Een andere oorzaak zien we in 

het einde van het gezin, naar een artikel in De Groene Amsterdammer. Het Nederlands 

Jeugd Instituut heeft speciaal voor beleidsmakers in een brochure een top tien opgesteld 

voor beschermende factoren, die een kind helpen zich sociaal te ontwikkelen. Met stip 

bovenaan staat, een veilige binding met mensen. De basis hiervoor wordt gelegd in de 

veilige relaties binnen het gezin. Gemiddeld heeft een scheiding negatieve gevolgen voor 

kinderen. Uit onderzoek is gebleken, dat scheidingen op lange termijn leidt tot een lager 

opleidingsniveau minder inkomen, een groter risico op depressie, een groter risico op 

alcohol- en drugsgebruik en een zwakkere band met de ouders. Vooral in sociaal minder 

krachtige gezinnen heeft een scheiding een grote impact. 

01:44:14 
Voorzitter: Meneer Rebergen, mevrouw Paulusma heeft een, wil op u reageren. 

01:44:19 
Mevrouw Paulusma: Dank u wel voorzitter. Ik deel met de ChristenUnie vanzelfsprekend, dat 

als er onrust is en dat er een gebrek aan hechting een heleboel problemen veroorzaakt bij 



kinderen. Maar weet u ook hoeveel kinderen, die hier in Groningen nou Jeugdzorg 

gebruiken, hoeveel kinderen uit een gezin komen met gescheiden ouders? 

01:44:36 
De heer Rebergen: Deze cijfers heb ik zo niet voor u. 

01:44:41 

Mevrouw Paulusma: Dank u voorzitter. Ik mocht nog vragen stellen. Maar u doet wel een 

hele hoop aannames. Ik vraag me dan eens af, waar u dat dan op baseert. Los van dat we 

het over eens zijn, dat een scheiding soms bij sommige kinderen hele nare gevolgen kan 

hebben. Maar u doet alsof dat voor de Jeugdzorg Groningen geldt of begrijp ik het verkeerd? 

01:45:00 
De heer Rebergen: Volgens mij heb ik niet een heleboel aannames gedaan, maar voor mij 

heb ik gezegd, voorafgaand het verhaal, dit is wat wij als ChristenUnie zien in de 

samenleving als ontwikkeling. Dat is wat anders als dat we een heel aantal aannames doen. 

Vooral in sociaal minder krachtige gezinnen heeft een scheiding een grote impact. Daardoor 

ontstaat veel armoede en is er weinig sociaal kapitaal waarop teruggevallen kan worden. 

Uiteraard moet opgemerkt worden, dat ook wij snappen, dat in sommige situaties een 

scheiding niet te voorkomen is. 

01:45:29 

Voorzitter: Meneer Rebergen, mevrouw Folkerts wil nog een vraag aan u stellen, denk ik. 

01:45:34 

Mevrouw Folkerts: Ja, u gaat nu door over die scheidingen, dus dan gaan de interrupties toch 

ook even door. U zegt nu eigenlijk de kern van de zaak van vooral in sociaaleconomisch 

minder sterke gezinnen heeft de scheiding een enorme impact. Dus dan is eigenlijk de kern 

van het probleem de scheiding of is eigenlijk het probleem, dat bij heel veel gezinnen 

eigenlijk een probleem, op probleem, op probleem gestapeld wordt, namelijk armoede, 

obesitas misschien, een licht verstandelijke beperking. We kennen allemaal de rijtjes en is 

dat de kern van heel veel problemen bij Jeugd en heb ik het gevoel, dat u daar de scheiding 

als een soort symptoom, voor mijn gevoel is dat meer een symptoom. U haalt het nu erbij 

als was het de moeder van het kwaad. 

01:46:18 
De heer Rebergen: Nou, dat laatste heb ik helemaal niet bedoeld, maar ik snap wat u zegt. 

Het gaat inderdaad vaak samen, diverse problemen samen en dat is de reden, dat we zeggen 

van mijn volgende zin namelijk zijn, dat we zeggen van, eigenlijk moet de basis ondersteund 

worden en dat kan helpen bij een heleboel problemen. 

01:46:36 

Mevrouw Folkerts: Ja, maar is die basis dan ~. 

01:46:39 
Voorzitter: Nee, wacht, wacht even. Ik ben nu even aan het woord. Meneer Rebergen is 

bijna door zijn tijd heen. Dus het lijkt me verstandig, dat hij kijkt nog wat echt belangrijk is, 

wat nog gezegd moet worden en dat we de discussie even verder laten. 

01:46:56 
Mevrouw Folkerts: Vindt u de basis dan eerder ~. 



01:46:58 
Voorzitter: Nee, mevrouw Folkerts. ~ Nee, meneer Rebergen is bijna door zijn tijd heen. Ik 

vraag hem nog om de belangrijkste dingen uit zijn verhaal. De discussie laten we even, heb ik 

gezegd. 

01:47:11 
De heer Rebergen: En toch geef ik misschien antwoord. Kort gezegd, zouden we graag 

versterking van de basis, het gezin, school en netwerk, zien, dat meer centraal stellen om 

met diversiteit onder onze jeugd om te kunnen gaan. En als dat niet lukt, laagdrempelige 

deskundige hulp daarbij kunnen krijgen, zonder een heel indicatieproces. We weten dat 

daarover nagedacht en aan gewerkt wordt. We zijn erg benieuwd naar deze ontwikkelingen. 

Zou het college hier ook kort op in kunnen gaan? Hoe kunnen we normaliseren in plaats van 

medicaliseren? Hoe kunnen we jonge gezinnen ondersteunen in de opvoeding, het 

onderhouden van een gezonde relatie, communicatie en verantwoordelijkheid nemen? Tot 

zover. 

01:47:47 
Voorzitter: Dank u wel. Meneer De Haan van het CDA. 

01:47:51 

De heer De Haan: Ik denk dat ik mij ook in grote lijnen aan kan sluiten bij de woordvoering 

van mijn voorganger. Ik herkende daar een paar goede punten en ik herken er ook een paar 

in mijn verhaal straks. Voor we beginnen wil ook ik danken voor het organiseren van die 

expertmeeting. Helaas kon ik er niet bij zijn, maar ik ben dankbaar voor de uitgebreide 

notulen zijn gemaakt of het verslag. Ik denk dat het ook goed is om te beseffen, als we het 

hier over Jeugdzorg hebben, dat een meerderheid van de mensen wel gewoon tevreden is 

met de zorg, die hij of zij krijgt. En dat er elke dag in onze gemeente honderden 

professionals met ziel en zaligheid aan het werk zijn, om het leven van een jeugdige een 

stukje beter te maken. Maar natuurlijk er zijn een hoop dingen die beter kunnen en beter 

moeten. En dat is niet alleen een gesprek van de afgelopen jaren. Dat speelt al tientallen 

jaren, volgens mij, en het gaat altijd over een gebrek aan samenwerking, altijd over meer 

geld, over bureaucratie. Maar ik denk, dat het ook goed is, dat we het hier vandaag over 

hebben. Mijn fractie heeft hier uitgebreid over gesproken en welke twee woorden bij ons 

een beetje centraal kwamen te staan, dat waren de woorden te veel. Te veel wensdenken 

bijvoorbeeld. Dat sluit een beetje aan bij mijn voorganger. Het is niet heel populair taal, 

maar in zekere zin, denk ik, dat er in de samenleving ook wat meer realisme nodig is. 

Realisme, dat onze overheid niet alle problemen kan oplossen. Realisme, dat we niet met al 

onze problemen ook meteen kijken naar Jeugdhulp en soms ook problemen moeten 

accepteren of problemen op moeten lossen binnen ons eigen netwerk. Het was ook mooi 

om net te horen bij het bezoek aan WIJ Groningen vandaag, dat die juist heel erg bezig zijn 

om juist in te zetten op het eigen netwerk. Ze hebben nu zelfs een cursus Leergang 

Samenlevingsopbouw mochten we horen, in het leven geroepen juist om ervoor te zorgen, 

dat hun medewerkers getraind worden om problemen meer in de eigen omgeving op te 

lossen. Maar daar zijn de problemen nog niet mee opgelost. Zo lees we ook in het verslag, 

dat er een hele hoop mondige ouders zijn, die vaak tegenwoordig de huisartsenroute 

nemen, als ze niet krijgen wat ze willen. Hierdoor krijgen de jongeren met de mondigste 

ouders als eerste de hulp, in plaats van de jongere, die misschien wel het hardste nodig 



heeft. Of kijk naar de ouders, die tegenwoordig een dyslexieverklaring eisen, als hun kind 

cijfers haalt, die in hun ogen niet hoog genoeg zijn. Te snel en te veel kinderen komen op 

deze manier in de Jeugdzorg terecht. En we zien ook in Groningen, dat er dyslexiebedrijfjes 

zijn, die zich ook in scholen vestigen. En aan de ene kant is dat mooi. Zorg wordt dan dichtbij 

geregeld, maar de andere kant geeft het ook wel wat te denken. Ik denk dat dit 

wensdenken, het teveel aan wensdenken, dat het niet alleen over onze inwoners moet gaan, 

maar ook over onze politiek en vaak misschien wel te veel beleid en we bedenken van alles 

en nog wat. Maar misschien moeten wij soms als politiek hier in dit huis ook accepteren, dat 

we niet alles kunnen waarmaken. Daarnaast is er ook een teveel aan contractanten. Door de 

aanbestedingsgekte zijn we in Nederland gemiddeld genomen, zo lezen we van dertig naar 

driehonderd aanbieders gegaan en daarin is de marktwerking, wat mijn fractie betreft, wel 

echt doorgeslagen. Deze marktwerking heeft gezorgd voor een verbrokkeld systeem, waarbij 

iedereen op zijn eigen eilandje aan het werk is. Bij de GOM worden nu stappen gezet met 

hoofdaanbieders, waarbij er nog steeds wel een hele hoop onder aanbieders onder zitten. 

En wij zijn eigenlijk benieuwd vanuit het college, het is misschien een beetje een technische 

vraag, maar hoeveel aanbieders Jeugdzorg zijn hier nu in Groningen? Hebben wij hier in 

Groningen ook te maken met die jungle aan aanbieders? En wat zouden wij als gemeente 

kunnen doen om dat wat te verminderen? Daarnaast ook een teveel aan hulpverleners. De 

stichting Het Vergeten Kind is niet zonder reden bezig met een campagne, waarin ze 

aandacht vragen voor dit probleem. Kijk naar kinderen die uit huis worden geplaatst, die 

gemiddeld zo een vijfenzestig hulpverleners krijgen. Hoe staat het in Groningen? We hebben 

hier één plan, één gezin ~ werkt dit ook echt? 

01:51:45 
Voorzitter: Meneer De Haan, uw tijd is echt niet rekbaar. U bent er bijna door. 

01:51:49 

De heer De Haan: Ik heb nog een heel klein zinnetje. En het laatste is, waar we nog misschien 

te veel nadruk op leggen, is het te veel aan geld. Natuurlijk, daar waar er echt meer geld 

nodig is voor specialistische zorg, dan moet er genoeg geld zijn, maar we moeten wel 

ophouden om elke keer maar te zeggen, er moet meer geld bij, want uiteindelijk zal meer 

geld het probleem niet gaan oplossen. Dank u wel. 

01:52:12 
Voorzitter: Meneer Koks, u wilt meneer De Haan wat vragen? U wilt uw woordvoering. 

01:52:20 
De heer Koks: Ja, voorzitter. Wat wij hebben overgehouden van deze avond, is terug te 

leiden tot een paar oorzaken, wat ons betreft. Op de eerste plaats is het systeem, zoals we 

dat de afgelopen vijf jaar hebben opgetuigd rondom de Jeugdzorg, voor een groot deel 

onwerkbaar. Als je kijkt, dat de regionale inkooporganisatie, oftewel het RIGG, een 

productenboek heeft, een soort catalogus van honderdzesendertig bladzijden, zeven 

productcategorieën, eenentachtig producten worden daarin beschreven. Die producten 

worden daar geleverd door tweehonderd bedrijven in de provincie, als antwoord op het 

CDA, in een overzicht van achtentwintig pagina's met per pagina zesenzeventig regels, kan 

een eenvoudig doorverwijzen en doorverwijzen, zoals een huisarts of een WIJ medewerker, 

per product een aanbieder naar keuze uitzoeken. Bij het product dagbesteding bijvoorbeeld, 

heb je de keuze uit zo een zestig veelal BV's, oftewel, op winst gerichte organisaties. 



Voorzitter, in zo een vorm van organisaties, verbaast het ons niet dat ouders huisartsen en 

Wijkteam medewerkers al tastende in de mist hun weg trachten te vinden. Is dat 

keuzevrijheid? Niet raar dat privacybescherming tot een ideologie verheven is. In deze, tot 

op het bot versplinterde sector, denkt iedereen zich in tegen aansprakelijkheid en claimen. 

Communicatie wordt stroperig en formalistisch, zoals ook bevestigd werd op deze avond. 

Voorzitter, goede ondersteuning, waarin meerdere ondersteuners bij nodig zijn, moet 

gebaseerd zijn op elkaar kennen, wederzijds vertrouwen, kennis van een gezinssituatie en 

omgeving. Deze basisvoorwaarde, kenmerkend voor een relationeel systeem en langdurige 

samenwerking, staan haaks op de open marktwerking. Een voorbeeld. Deze commissie is op 

bezoek geweest bij Team050. Zevenhonderdvijftig ondersteuners, net afgestudeerd, 

contracten van een paar uur per week en dienstverbanden voor een korte tijd. Bepaald geen 

omstandigheden om vertrouwen op te bouwen. Dan, die marktwerking maakt samenhang 

heel erg lastig, maar wel winsten tot zo een zeventig procent van de jaaromzet, in een 

beperkt aantal gevallen. En voor eigen vermogens van zorgondernemers. We moeten terug 

naar een simpele organisatiewijze, waarin vertrouwen kan gedijen. De eerste lijn, waarin 

medewerkers en huisartsen samen met onderwijs, de wijkagent en al die anderen dicht bij 

huis zijnde ondersteuners kind en gezin in hun dagelijks leven kunnen ondersteunen. ~ 

01:54:53 
Voorzitter: Want mevrouw Paulusma wil even op u reageren. 

01:54:59 
Mevrouw Paulusma: Ja, Dank u wel voorzitter. Meneer Koks en ik waren bij datzelfde 

werkbezoek bij Team050, dus ik vind het toch wat opmerkelijk wat u zegt, maar wellicht 

begrijp ik u verkeerd, want u zegt, dat wekt totaal geen vertrouwen, die contracten met de 

young professionals, maar dit was nou net een van de organisaties, die de hoogste 

cliënttevredenheidscijfers heeft en ook de beste resultaten op basis van de behandelingen, 

die zij, of niet eens behandeling, op basis van het traject dat zij inzetten. Dus waar haalt u 

dan dat verhaal over vertrouwen vandaan? 

01:55:28 
De heer Koks: Omdat het systeem waar zevenhonderdvijftig net afgestudeerden heel kort bij 

hun organisatie betrokken club nooit kan garanderen, dat het in samenhang gebeurt met 

van alles en nog wat en wat er in de omgeving van een kind gebeurt of toegespitst is op de 

lokale situatie van een kind. Dat haalt de kwaliteit onderuit. Ik ga door anders ben ik door 

mijn tijd heen en dat wil ik ook niet. Even kijken, dan nog even. Ik was nog aan het schetsen 

van, wat er wel moet gebeuren. De eerste lijn waarin, dat had ik al gehad. Als vervolgens 

langdurige hulpverlening of behandeling nodig is, dan zouden een beperkt aantal 

specialistische middelgrote stedelijke stichtingen klaar moeten staan om die te bieden. 

Lump sum financiering gebaseerd op het versterken van eigen kracht van het gezin. 

Voorzitter, als die ondersteuningsbehoefte wat ingewikkelder wordt en langdurige als 

fysieke en ontwikkelingsproblematiek samenkomen, komen gezinnen terecht in het 

verkokerde Nederlandse stelsel. Zorgverzekering, onderwijsversnippering, leerlingenvervoer, 

huisvesting in de verschillende vormen van gemeentelijke ondersteuning, zoals 

huishoudelijke hulp, woningaanpassing en hulpmiddelen. Kafkaiaanse toestanden, zoals 

door ouders in de landelijke actie, regel het klip en klaar, is duidelijk gemaakt. Vele liters 

koffie worden verspild in niet aflatende keukentafelgesprekken, die een fors urenbeslag 



betekenen voor de indicatiestellers. Er worden praktijkondersteuners Jeugdzorg ingezet bij 

de huisartsen. Laten we ook een experiment starten met wegbereiders, die voorkomen dat 

ouders zich een weg moeten kappen in het steeds veranderende Nederlandse zorgoerwoud. 

Veranderend qua regelgeving, maar ook de permanent wisselende personeelsbezetting, 

veroorzaakt door regelmatige organisatorische veranderingen bij zorgbedrijven. Met hart en 

ziel zich inzettende professionals worden horendol in de rimboe, moeten zich bezighouden 

met triviale zaken en zoeken zo snel mogelijk de uitgang in het door de marktwerking 

verziekte Jeugdzorg. Dat was mijn bijdrage. Een hele riedel, dames en heren. 

01:57:37 
De heer Koks: Nou, Dank u wel. Meneer Boter, VVD. 

01:57:44 
De heer Boter: Misschien toch wel prettig om even na de SP te gaan, want daar wordt al een 

heel oerwoud van de Jeugdzorg gemaakt. Maar allereerst dank aan iedereen, die 

meegeholpen heeft aan de expertmeeting, ambtelijk. Ik zie ook nog twee deelnemers zitten. 

De gesprekken waren uitermate waardevol. Het was ook een prettige avond, omdat er een 

heel breed palet aan zorg naar voren kwam. Ik heb toch wel een iets ander beeld gekregen 

dan de heer Koks, maar dat zal u misschien niet verbazen, want over een deel van die 

marktwerking of de markt en dat er enorme winsten worden gemaakt. Ik denk dat er 

gewoon een heleboel aanbieders zijn, aan welke kant ze ook zitten. Daar hoort Team050 bij, 

maar daar horen ook de dames, die daar zitten vanuit de Wijkteams die er waren. Iedereen 

doet zijn stinkende best om er wat moois van te maken. Ik geloof dat we daar ook over eens 

zijn, dat maakt de problematiek niet minder. Want Jeugdzorg is een relatief makkelijk 

woord, wat ik zelfs foutloos kan spellen, maar het nadeel daarvan is, dat het wel heel erg 

breed is. Het is van, vragen over, kan ik hulp bij het gedrag van mijn kind tot dyslexie, tot 

multi-probleemgezinnen, waar van alles gebeurt. En dat zal je allemaal dan toch wel moeten 

gaan oplossen, als het voor een groot deel bij de gemeente terechtkomt, als het om 

zorgaanvragen gaat. Dat wordt weleens wat lastig. En dan spelen twee elementen een rol, 

waarbij wel, hoe we het oplossen. Ja, dat zien we nu niet gelijk, maar het zit hem wel in de 

verkokering van de zorg. Alles wordt maar aan een labeltje opgeplakt dat label te krijgen 

opgeplakt en het lepeltje hoort zorg aardbei. Maar het is maar de vraag of zorg A, als dat na 

acht keer drieduizend euro is opgelost, of dan de hele zorgvraag uiteindelijk is opgelost, of 

iemand anders met een ander labeltje weer terugkomt en het daardoor wel relatief duur 

wordt. Ik ben het wel met de heer De Haan eens, dat er ook wat maatschappelijke 

tendensen zijn, als het gaat om het halen van zorg als je je zin niet krijgt en met zorg 

verbloemen van misschien opvoeding. En of dat dan in het gezin is, zoals de heer Reebergen 

zegt, of in allerlei andere vormen van samenleving, die allemaal geaccepteerd zijn en waar 

kinderen volgens mij in heel veel weelde en veiligheid kunnen opgroeien. Daar verschillen 

we misschien ook over en een ander probleem, dat is mijn laatste punt voorzitter. 

01:59:44 
Voorzitter: Meneer Koks wil even op u reageren, meneer Boter. 

01:59:46 
De heer Koks: Ja, die kwestie van die privacy. Dat was ook een belangrijk element op die 

bijeenkomst. Denkt de VVD niet met mij, dat doordat wij het zo verkokerd hebben ingericht 

en doordat al die zorginstellingen toch redelijk hun eigen belangen erop nahouden, dat. 



01:59:59 
De heer Koks: Dat met name die privacy belemmering in de hand werkt? 

02:00:10 
De heer Boter: Ja, en dan doelt u op? 

02:00:14 
De heer Koks: Nou, letterlijk, die huisartsen die zeggen, moet je horen, vanwege die privacy 

bosje, waar instellingen zich achter verschuilen, worden wij nauwelijks op de hoogte gesteld 

van ontwikkelingen, die rondom kinderen aan de gang zijn. Terwijl het met de medische 

wereld veel beter geregeld is. 

02:00:31 
De heer Boter: Ja, in zekere zin drukt de privacywetgeving erg zwaar op allerlei relaties, 

netwerken en verbindingen, die je wel zou moeten hebben om de goede zorg aan te bieden. 

Daar kunnen wij wel in meegaan, maar die wetgeving gaan we niet een, twee, drie 

veranderen of we nou willen of niet. Maar daar zit wel een probleem in, want er werd ook 

heel erg geduid door de huisartsen, dat zij juist wilden, dat zij die terugkoppeling wel 

hadden, omdat ze patiënten hebben, die ze soms jarenlang in de praktijk hebben, ze 

verwijzen door en ze weten niet wat het effect van de verleende zorg. Dat is wel 

problematisch, want dan krijg je de patiënt weer en dan weet je niet welke zorg goed 

verleend is, dat onderschrijf ik, wat de heer Koks zegt. Wat je zou moeten doen? Maar ja, 

hoe gaan we het oplossen, wordt dan een hele lastige, dus dat je de administratie druk en 

de regeldruk van de zorg wel gaat verminderen. Want uiteindelijk willen wij een heleboel 

verantwoording, waardoor je allemaal labeltjes krijgt en verkokering van de zorg en daar 

zouden we eens mee moeten ophouden. En een algemeen punt, en dat komt wel voort uit 

wat SP naar voren heeft gebracht, heel veel zorgvragen komen ook waar een basis van 

schulden onder zitten. En daardoor ontstaan veel meer zorgvragen, dus je zult toch eens een 

keer moeten gaan nakijken, wat je met schulden gaat doen als gemeente. En opzetten van, 

was een schriftelijke vraag van de SP gesteld en dan zouden we misschien wel eens verder 

mee moeten gaan, wat ons betreft. 

02:01:43 
Voorzitter: Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Paulusma. 

02:01:47 
Mevrouw Paulusma: Ja, Dank u wel voorzitter. Voorzitter, Jeugdhulp staat op de agenda en 

zeker niet voor de eerste keer. Wellicht wel één van de laatste keren, dat de wethouder, die 

er al jaren zo ontzettend hard voor werkte, het woord over mag voeren. Ook vanuit onze 

kant de felicitaties, maar ook, ja, we vinden het heel jammer, laat ik het daar maar op 

houden. Maar we hebben het dus wederom over de Jeugdhulp en hetzelfde geldt ook over 

de rode draden, die uit de laatste raadpleging kwamen. Want voorzitter, wij praten als 

politiek al jaren over de starheid van het systeem, over de frustratie van ouders en 

hulpverleners en van sommige raadsleden en wethouders, over de kinderen, die niet de 

juiste of soms zelfs te veel hulp krijgen. Er wordt gevraagd om een politieke reactie, maar 

mijn fractie denkt steeds vaker, is dit nog wel iets waar wij als politiek het antwoord op 

zouden moeten geven? Is dit wat er speelt, niet zo groot en allesomvattend geworden dat 

politiek alleen hier niet meer uitkomt? Wij hebben eerder als D66 aangegeven, dat de 



problematiek in de jeugd en vooral op de omvang, zich wellicht heel goed zouden lenen voor 

een model en een insteek als de rookvrije generatie. Want voorzitter, met een rookvrije 

generatie hebben we over de grenzen van het politieke en voorbij de belangen van 

individuele, bijvoorbeeld zorgaanbieders, gezamenlijke ambities afgesproken. Trekken we 

nog steeds gezamenlijk op en leren we van elkaar, zodat inzet en aanbod verbeteren en er 

ook minder mensen roken. Voorzitter, als we er dan toch iets politieks over moeten zeggen, 

dan vragen we het college nogmaals om de mogelijkheden van een zogenaamde Jeugdhulp -

vrije generatie te verkennen, waarbij voorbij de grenzen en de piketpaaltjes van, met name, 

het politieke wordt gekeken. Graag horen wij de reactie van het college hierop. Dank u wel. 

02:03:22 

Voorzitter: Ja, u kunt nog niet afsluiten, want de heer Van Kesteren heeft nog een vraag aan 

u. 

02:03:26 

De heer Van Kesteren: Ja, voorzitter ik snap iets niet. Een rookvrije generatie zou dan het 

probleem van de Jeugdzorg op lossen? Ik denk dat juist heel veel hulpverleners en jeugd aan 

het roken gaan, als hun probleem niet wordt opgelost. Zie ik dat verkeerd? Legt u mij dat 

eens uit. Een rookvrije generatie, die problemen in de Jeugdzorg op zal lossen. Ik zie het niet. 

02:03:57 
Mevrouw Paulusma: Voorzitter, ik heb niet iets gezegd over het roken, wel of niet. Ik heb 

iets gezegd over, dat wij met de rookvrije generaties over onze eigen belangen en onze 

politieke stokpaardjes en het politieke en andere gedoe heen zijn gestapt, omdat we 

gezamenlijke ambities hebben uitgesproken om een gezonde generatie op te laten groeien, 

die wellicht minder in de verleiding komt of minder in aanraking komt, in speeltuinen, op 

schoolpleinen, met roken. En ik stel niet voor dat we nu roken gaan verbieden in de 

Jeugdzorg. Ik zeg laten we, als het gaat om deze problematiek, ook over onze eigen grenzen 

heen stappen en dezelfde vorm van samenwerking aangaan zoals we dat in een rookvrije 

generatie hebben gedaan. Dank u wel. 

02:04:36 

Voorzitter: Meneer Van Kesteren, het spijt me heel erg, maar mevrouw Paulusma is ruim 

over haar tijd heen, dus ~. Nee, maar de tijd op, dus we hebben geen tijd meer. ~ Oké, ~. Ja. 

~ Maar als voorzitter heb je het er maar mee te doen meneer Van Kesteren. Goed zo. 

Mevrouw van der Weele. 

02:05:03 
Mevrouw Van der Weele: Dank u wel voorzitter. Ik vervang mijn collega Krista Bogaard, die 

in de werkgroep zat. Ik was zelf niet bij de jeugd raadpleging, maar dank voor de uitgebreide 

terugkoppeling. We hebben het over, zeker zijn van veilig opgroeien, dat is wat de Partij van 

de Arbeid belangrijk vindt en gelukkig zijn we daarin als raad meestal unaniem in. Maar wat 

betekent dat eigenlijk? Het betekent opgroeien in een omgeving waar je onbevangen kind 

kunt zijn, mag spelen in een veilige buurt, veilig bent in je huis en veilig fouten mag maken 

en mag leren. En als dat allemaal even niet lukt, dat er in de omgeving van jou als kind 

mensen en organisaties zijn, die dat zien en ingrijpen als het niet goed met je gaat en ook 

daadwerkelijk de juiste stappen zet om te zorgen dat het beter gaat. En toen ik het verslag 

las van de raadpleging jeugd, leek het even alsof ik een beetje in een boze droom zat. Als ik 



dit lees doen we met elkaar heel veel, maar bereiken we niet datgene wat we zo graag 

willen met elkaar. Zijn we kilometers verwijderd van datgene wat we voor ogen hadden. 

Termen als verbrokkeling en fragmentatie, georganiseerd wantrouwen, systeemdenken, 

inzet van de buurt, die niet wordt benut, hokjes denken en problemen, die niet worden 

gezien en dus ook niet worden aangepakt, en daarnaast een overload aan hulpverleners in 

een gezin, die elkaar en het gezin soms vooral voor de voeten loopt, in plaats van de 

problemen aan te pakken. Het is belangrijk in dit stadium, dat we ook kijken wat de 

werkzame elementen zijn van ons ingezette gemeentelijk beleid. En daar werd ik dan wel 

weer blij van. Ik lees bijvoorbeeld, dat wij steeds beter een beeld krijgt van welke 

problematiek speelt in een wijk, dat de investering van het college betreft jeugd- en 

gezinsondersteuners vruchten afwerpt, dat informele hulp daadwerkelijk wel voor handen is 

en informele netwerken best bereid zijn meer te doen. En ik zou graag van de wethouder 

willen weten of het college deze en de andere werkzame elementen en de resultaten, die er 

daarmee behaald worden, in beeld heeft en hoe dit breder ingezet kan worden. Voorzitter, 

er spelen volgens ons en zo te lezen, drie belangrijke vraagstukken de komende tijd. De 

bedoeling, weten wij nog met elkaar wel wat de bedoeling was? Decentralisatie van de 

Jeugdhulp, preventie en signalering voorop, informele zorg daar waar het kan. Eigen 

netwerk en eigen kracht versterk de inwoner en haar omgeving en doen wat de casus nodig 

heeft in plaats van hoe het systeem is georganiseerd. Het duurzaam oplossen van 

problemen in plaats van de Quick fix. Daarnaast een maatschappelijk vraagstuk wat betreft 

wat normaal is, wat is aanvaardbaar, wat is de norm en mag je daar soms ook van afwijken? 

Duwen wij kinderen in een traject van zorg en hulp om te passen in ons systeem, of passen 

wij met elkaar ons systeem en omgeving zo aan, dat ook kinderen, die het lastig hebben en 

niet altijd in een hokje passen, ook veilig en zonder zorgen kunnen opgroeien? En als derde 

het inrichtingsvraagstuk. Als wij scherp hebben wat de bedoeling is met onze inzet vanuit de 

gemeente, hebben wij dat dan ook zodanig ingericht, dat inwoners professionals en 

organisaties datgene kunnen doen wat nodig is. En zonder als politiek op de stoel te gaan 

zitten op de uitvoering van de organisatie, vraag ik me af of, als ik het verslag lees, wij ons 

beleid vorm hebben gegeven vanuit de inhoud, de resultaten, die we willen bereiken, en ook 

daadwerkelijk sturen op de resultaten, die we willen bereiken. Hoe kijkt de wethouder hier 

tegenaan? Wat zijn de plannen hierin van het college op korte en lange termijn. Dank u wel 

voorzitter. 

02:08:31 
Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Menger, 100%. 

02:08:36 
Mevrouw Menger: Dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van de raadpleging Jeugdzorg 

bespreken we hier de duidelijk naar voren gekomen punten, die absoluut aandacht 

behoeven. Wat ons als fractie 100% Groningen treft en zorgen baart, was de constatering 

van de huisartsen bij de bijeenkomst. Deze is namelijk, dat huisartsen buitenspel gezet zijn, 

althans dit zo ervaren. Men komt op consult en eist bijna om een verwijsbrief, de huisarts 

verstrekt deze en ontvangt geen terugkoppeling. Kortom, de huisarts heeft totaal geen idee 

wat er met zijn of haar patiënt verder gebeurt. Als ik een verwijsbrief van mijn huisarts voor 

een specialist in het ziekenhuis ontvang en vervolgens mijn consult heb gehad, ontvangt 

mijn huisarts een terugkoppeling van de specialist. Met andere woorden mijn huisarts blijft 



op de hoogte en kan het terugvinden in haar patiëntendossier. Het feit dat de communicatie 

tussen hulpverleners en instanties als ronduit slecht wordt ervaren, is een onwenselijke 

situatie. Wij als 100% Groningen zijn tevens voorstander om de harde overgang, nadat een 

jongere achttien is geworden en buiten de Jeugdzorg valt, anders in te gaan richten, een 

meer afschalende fase zal kennen. Als 100% Groningen stellen wij dan ook het volgende 

voor: om een gespecialiseerde GGZ-instelling centra op te gaan richten, waarbij alles onder 

één dak zit. Waarbij een hulpvrager als persoon behandeld wordt en benaderd wordt en niet 

als indicatie en zonder de expliciete leeftijdsgrens tot achttien jaar. Hier gaan wij een motie 

van maken, omdat het volgens mijn fractie geïmplementeerd kan worden en dus 

uitvoerbaar is. Dank u wel voorzitter. 

02:10:24 
Voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Mevrouw Folkerts, 

GroenLinks. 

02:10:29 
Mevrouw Folkerts: Heel kort, hoeveel minuten heb ik nog? Want ik voorzie problemen. 

02:10:38 

Voorzitter: U heeft nog vijf minuten. 

02:10:39 

Mevrouw Folkerts: Oh, dat valt mee. Ja, hij kwam net alleen voorbij één gezin, één plan, één 

hulpverlener, dat was het idee van de decentralisaties en de oplossing voor alle problemen 

die toen speelden. Het nadeel is eigenlijk, dat bij alle problemen, die langskwamen tijdens 

de veel genoemde raadpleging, dit eigenlijk nog steeds de meest gehoorde oplossing is. Stop 

de wisseling van hulpverleners, stop de verkokering en werk samen. En bekijk een kind en 

alle eventuele strubbelingen die een kind tegenkomt in zijn leven, niet apart van diens gezin, 

school en leefomgeving. GroenLinks, wij zien eigenlijk twee zorgelijke ontwikkeling, ze 

kwamen allemaal al voorbij ook, aan de ene kant zie je natuurlijk een toenemende 

ongelijkheid en segregatie. We zien wijken waar armoede, taalproblemen, overgewicht en 

misschien een licht verstandelijke beperking, die komen allemaal samen in opvoedkundige 

onmacht en ik zou willen zeggen ook echtscheidingen. 

02:11:42 
Voorzitter: Ik moet even een punt zetten, want dan kan de heer Koks even op u reageren. 

02:11:45 
De heer Koks: Ja, even een paar zinnen terug over die verkokering en zo. Wij leggen voor een 

belangrijk deel de oorzaak daarvan bij de marktwerking. Instellingen hebben er gewoon 

financieel belang bij om die markt voor een deel in bezit te hebben. Wat vindt GroenLinks 

daarvan? Waar legt u die oorzaak van, dat het allemaal niet zo goed lukt als we 

oorspronkelijk bedacht hebben? 

02:12:07 
Mevrouw Folkerts: Dat is ook waarom ik zo blij ben met mijn vijf minuten, want daar kom ik 

nog op. Maar in het kort kan ik zeggen, ik denk niet dat marktwerking per definitie 

verkokering in de hand zou moeten werken, maar je ziet dat het nu nog te veel gebeurt 

inderdaad. En ik heb ook het idee dat de gemeente daar wel ook al mee bezig is, de dingen 

als POH, dingen die ook al voorbij zijn gekomen. Ik ga even verder. Opvoedkundige onmacht 



en een andere ontwikkeling, die we eigenlijk zien is de medicalisering. De druk op een 

opgroeiend kind en alle eventuele hobbels die je tegenkomt. Accepteer je nog dat een kind 

anders om. Hoe ga je ermee om als dingen moeilijk zijn of niet lukken? En voor beide 

ontwikkelingen is nog meer Jeugdhulp of nog meer geld, is niet de oplossing. Dit zijn ook 

allebei geen zaken, die we hier met een jeugdbeleid of als politiek gaan oplossen, maar het 

zijn wel allebei zaken, die je in het achterhoofd of eigenlijk op de voorgrond moet hebben, 

op het moment dat je je Jeugdhulpsysteem verder aan het vormgeven bent. Hoe zorgen we 

ervoor, dat we de samenleving centraal zetten en niet de zorg zelf? Dan nog even, wat me 

ook heel erg opviel is wanneer je aan jongeren zelf vraagt, wat hij wat heeft jou destijds nou 

echt geholpen, of nu nog? Dan is het antwoord eigenlijk nooit de naam van een behandeling 

of van een instantie, maar dat is gewoon ja, dat was Rick of Anja, want die luisterden echt 

naar me. En alle inspanningen moeten gericht zijn op het zo snel mogelijk in stelling brengen 

van zo een Rick of een Anja. En eigenlijk is dat één gezin, één plan, één hulpverlening. Dan 

kom ik, een stukje dat ik net al tegen meneer Koks heb gezegd, dan heb je een heel aantal 

ontwikkelingen, en mevrouw Van der Weele zei het daarnet ook al even, het beter in stelling 

brengen van de diet, expertise naar voren kan brengen. Dat je bij de intake dat meteen al 

goed doet, de POH-jeugd noem het maar op. Dat zijn wel allemaal ontwikkelingen, die wij 

zien, die bijdragen aan deze ontwikkeling. Ik denk dat de wethouder daar ook wel meer over 

kan zien. En vervolgens geeft dit stuk ook nog een heel aantal concrete handvaten, zijn ook 

allemaal al voor een deel genoemd. Het aanpakken van die dyslexie diagnose bedrijfjes. Een 

voorbeeld van iemand met autisme, die elk jaar weer opnieuw hetzelfde behandeltraject 

moet aanvragen, dat zijn natuurlijk dingen waarvan je zegt nou jongens, dit is rompslomp. 

Dit is een verkeerde marktwerking. Dat zou toch echt anders moeten kunnen, dus ik denk 

dat we daar ook heel graag een reactie van de wethouder op willen. Even tot zover. 

02:14:48 
Mevrouw Folkerts: Dank je wel. Wie volgt? Meneer Wolters van de Stadspartij. 

02:14:53 

De heer Wolters: Dank u voorzitter. Ik was helaas niet aanwezig tijdens die raadpleging, dus 

bedankt voor het verslag. Zorg draait om mensen, we hebben het over een aantal systemen, 

maar ook over mensen. We spreken over de zorg voor kinderen en jeugdigen, die door wat 

voor oorzaak dreigen vast te lopen in bureaucratie, slechte onderlinge communicatie, lange 

wachtlijsten en angst voor hulpverlening. Het zou zo niet moeten zijn. De bespreekpunten 

die voorliggen wijzen op een systeem, waarin zowel kinderen, ouders en hulpverleners bijna 

letterlijk geen kant meer op kunnen. Dat resulteert in wantrouwen, ontspoord gedrag, 

hulpverleners die de Jeugdzorg verlaten. Een schijnbaar uitzichtloze toekomst voor de jeugd 

van tegenwoordig, die nu afhankelijk is van adequate hulp. Wij, de Stadspartij hebben geen 

pasklare oplossing voor handen, maar wel vinden wij, dat die punten die vanavond 

voorliggen duidelijk maken, dat er concreet gewerkt moet worden aan structurele 

oplossingen. Dat zal betekenen, dat er een duidelijk signaal zal moeten gaan naar Den Haag 

om zorg op maat mogelijk te maken. Dat zal betekenen, dat de gemeente de zorgverleners 

beter zal moeten faciliteren, om onderlinge communicatie te verbeteren en wachtlijsten 

terug te dringen. Dat zal betekenen, dat zorgverleners over hun eigen grenzen heen moeten 

durven stappen, om het belang van de hulpvrager boven hun eigenbelang te stellen. Dat zal 

dus ook betekenen, dat zorg op maat thuis begint en de hulp zo mogelijk ook thuis wordt 



georganiseerd. Vanavond hebben we ook al gehoord, dat er behoefte is aan praktijk 

ondersteuning voor huisartsen. Ik weet ook bijvoorbeeld, dat de gemeente Groningen ook 

geïnvesteerd heeft in opbouwwerkers en daar ook meer uren voor beschikbaar stelt. Kan 

het college mij aangeven of dat ook het beoogde effect heeft gehad wat men voor ogen 

heeft gehad. Tot zover dank u. 

02:16:53 
Voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik verder het woord geven? De heer Wolke, Student en Stad. 

02:16:58 
De heer Wolke: Ja, Dank u wel voorzitter. Volgens mij is er in grote mate toch wel vanavond 

over dit onderwerp consensus, ook wat betreft mij woordvoering, dus ik zal maar 

kortheidshalve bij de woordvoering van de Partij van de Dieren, Partij voor de Dieren, 

pardon aansluiten. Dank u wel. 

02:17:16 
Voorzitter: Fijn Dank u wel. Volgens mij heeft iedereen het woord gevoerd nu? Oh, meneer 

Kesteren ja, sorry, maar u zit net in mijn blinde hoek. 

02:17:25 
De heer Van Kesteren: Maar het beste paard van stal hé. 

02:17:27 
Voorzitter: Ja, precies. Gaat uw gang. 

02:17:28 
De heer Van Kesteren: Dank u. Goed, voorzitter in mijn werkzame leven was ik ambulant 

begeleider van cluster vier jongeren. En het viel mij toen op, dat er in negen van de tien 

gevallen sprake was van Multi problematiek in deze gezinnen en dat er veel hulpverleners en 

instellingen en coaches bij betrokken waren, die allemaal hun product aan de man wilden 

brengen of aan het gezin wilden brengen. De SP noemde het, terecht, marktwerking. Het 

gegeven was, het is vooral, het gezin was er vaak niet mee geholpen. Het werd een 

gecompliceerde toestand en die ook nog eens de gemeente klauwen met geld koste. Die 

hulp, die bleek dus weinig adequaat. Heb ik daar wel een oplossing, want ik heb er natuurlijk 

over nagedacht en ook als, in de Eerste Kamer ben ik woordvoerder Jeugdzorg of zorg, heb 

ik gedacht, naar aanleiding van die dagelijkse praktijk waar ik mee worstelde, het zou wat 

zijn als er bijvoorbeeld een jeugd regisseur aangesteld werd. En die regisseur moet je zich 

voorstellen, dat is iemand die gepokt en gemazeld is in die hele zorg. Die analyseert een 

complexe gezinssituatie en die gaat ook adequate hulp regelen. Die zegt van, die instelling 

kan dat het beste regelen en die instelling kan dat het beste regelen. Dan houd je ook de 

kosten in de hand en dan valt ook niet die markt bovenop dat gezin en iedereen biedt zich 

aan. Dat zou een enorme bezuinigingsslag voor de gemeente Groningen betekenen. En als er 

nou niet direct hulp kan worden verleend en er is een wachtlijst. Er wil iemand 

interrumperen, voorzitter. 

02:19:29 
Voorzitter: Geeft u mij even de gelegenheid om aan u te melden, dat de heer. 

02:19:35 
De heer Van Kesteren: Laten we dat maar even doen. 



02:19:36 
Voorzitter: Rebergen graag op u wilt reageren. 

02:19:38 
De heer Rebergen: De heer Van Kesteren heeft het over de regisseren Jeugdhulp. Zelf heb ik 

het idee, met het hele verhaal van één gezin, één plan dat we daar eigenlijk al met z'n allen 

hard aan werken. En wat is er nieuw in het verhaal van de heer Van Kesteren? 

02:19:56 
De heer Van Kesteren: Om te beginnen, voorzitter, is regisserende Jeugdhulp helemaal niet 

aan de orde. Het is een probleem wat ik in die veertig jaar onderwijs, praktijk en 

hulpverlening heb meegemaakt en ik probeer daar constructieve bijdrage te leveren aan het 

veld. En misschien word ik daar ook wel in gesteund door het veld. Denk ik mee aan 

praktische adequate oplossingen, die recht doen aan zowel de gezinssituatie, de jongeren, 

maar ook aan de financiële positie van een gemeente. Dat is de reden van dit pleidooi. Ik 

hoop, dat daar wat van blijft hangen of dat men bereid is om daar eens over na te gaan 

denken. Dat zal al heel wat zijn, daar zou ik blij mee zijn in elk geval. Voorzitter, stel dat die 

hulp ook niet direct verleend kan worden, wachtlijsten hebben we over, dan kan zo een 

regisseur kan ook zeggen van, de school, de sportclub, die kan ook iets betekenen. Die kan 

ook iets doen. En die kan daarmee in overleg treden en dan heb je in elk geval niet een 

situatie, dat jongeren, die op een wachtlijst staan, dat die volledig verzuipen, maar dat daar 

toch nog enigszins hulp aan geboden kan worden. Die bijvoorbeeld ook de ondersteuning 

aan ouders kan geven, kan organiseren. Ik wil graag weten hoe het college tegen deze 

aanbeveling aankijkt en voorzitter als ik nu nog tijd over heb, dan stel ik die geheel 

belangeloos beschikbaar aan collega Paulusma. Dank u wel. 

02:21:29 

Voorzitter: Dank u wel. Volgens mij heeft iedereen nu het woord gevoerd en heeft de college 

behoefte aan een reactie. We willen allemaal op tijd naar huis, dus. ~ We kunnen toch wel 

een tien, vijftien minuten, ~. Ja, precies. 

02:21:56 
De heer Gijsbertsen: Dank voorzitter. Ja, ik moet zeggen, het is altijd wel buitengewoon 

ingewikkeld om in discussies als dit, dan nog ook te reageren op alle vragen en opmerkingen 

die zijn gemaakt, omdat het gaat over alles in het Jeugdhulp landschap. Het is onmogelijk 

voor mij om in tien minuten alles wat u heeft gezegd te noemen en erop te reflecteren, gaat 

mij gewoon niet lukken. Ik ga een aantal dingen zeggen en misschien ook, hopelijk daarmee 

een beetje ondersteunend te zijn aan uw doelstellingen als de raad. Ik begin even met de 

inhoud en dan eindig ik daar met een aantal suggesties misschien voor u, die kunt naast u 

neerleggen, maar ook niet. De eerste is, ik ga even tegen hangen, want ik moet zeggen, dat 

als ik naar u luister, dan word ik er wel een verdrietig van, als het gaat over de stand van de 

Jeugdhulp. En ik begrijp dat ook tot een bepaalde hoogte, want er zijn ook veel problemen in 

de Jeugdhulp, daar werkt het college en de mensen naast mij en de gemeente elke dag aan, 

maar dat is ook niet helemaal nieuw, moeten we ook eerlijk in zijn. Heel veel problemen, die 

veel van u hebben genoemd, die zijn al heel erg lang aanwezig in de Jeugdhulp. Als het gaat 

over gebrek aan coördinatie tussen professionals, als het gaat over hoe de markt 

functioneert. Het zijn allemaal dingen die ook gewoon al lang aan de hand zijn. En het zien 

van het probleem is niet erg moeilijk, het daadwerkelijk tot stand brengen van praktische 



oplossingen is dat wel. En dat is waar we met elkaar hard mee aan het werk zijn. Ik ben iets 

optimistischer dan een aantal van u, over waar we nu staan in die ontwikkeling, want ik zie 

wel ook dingen die veranderen en in positieve zin veranderen. Ik zou zelf zeggen, ik zou het 

anders bijna niet volhouden. Ik heb een beetje het gevoel dat er een soort van treurige weg 

naar beneden geschetst wordt in een aantal woordvoeringen, terwijl ik echt denk dat we de 

afgelopen jaren steeds méér zicht hebben op wat er in de Jeugdhulp gebeurt, steeds méér in 

staat zijn om interventies te plegen om de Jeugdhulp te verbeteren en daarbij ook financieel 

goede resultaten te boeken. We gaan er ook de eerste effecten van zien, dus ik ben in 

algemene zin er wat positiever over. Als het gaat over, hoe komt het dan allemaal, wat zijn 

dan de grote problemen? Er wordt natuurlijk ook landelijk ontzettend veel onderzoek naar 

gedaan en is er ook heel wat over gezegd en over geschreven. NJI heeft onlangs, dacht ik, 

drie kleine oorzaken benoemd, eerste is ontwikkelingen van maatschappelijke aard, CDA 

heeft er ook veel over gesproken. Ontwikkelingen in wat wij verwachten in opvoeding en 

opgroeien, in wat we verwachten maatschappelijk van elkaar. Scheidingen spelen een rol, 

prestatiedruk speelt een rol, wat accepteren we met elkaar, dat is een deel van die oorzaak. 

Tweede oorzaak die het NJI noemt, is het nieuwe stelsel, waarbij in mijn woorden, de 

gemeenten de aap op de schouder hebben gekregen om vanaf dag één niet alleen de 

Jeugdhulp te transformeren, maar ook om eigenlijk die transformatie al rond te hebben, 

omdat het financieel al direct iets moet opleveren. Maar die aap zit op de schouder van de 

gemeente en dat betekent, dat die gemeente nog in gesprek moet met GGZ, met huisartsen, 

met GI's, met allemaal andere partners, die daar een rol in te vervullen hebben. En ook een 

rol in het stelsel speelt het element wat de heer Koks heel prominent noemt en dat is hoe 

geef je de inkoop vorm. Maar dat is niet het hele verhaal zeg ik ook in de richting van de 

heer Koks. Inkoop is absoluut een deel van waar ook verschil moet worden gemaakt, we 

spreken daar ook binnenkort met u over, maar het is niet het hele verhaal. Het begint met 

ook weer een inhoudelijke visie en een ontwikkeling die je hebt. Het derde is de preventie, 

die we allemaal met elkaar graag willen, staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Volgens 

mij hebben een aantal van u het ook gevraagd. Wat moeten we nou precies doen in die 

preventie? Dat is best een hele goede vraag, want als je kijkt naar wat de stand van de 

kennis is in Nederland over wat effectieve, collectieve preventie is, dan hebben we nog met 

elkaar gewoon een lange weg te gaan, om te kijken wat echt effectief is. Dus als je dan iets 

wilt gaan doen, als dit de oorzaken zijn, dan moet je met een aantal dingen aan de slag, 

waarvan ook veel door u zijn genoemd. In de eerste plaats, in verbinding ook met die 

maatschappelijke ontwikkeling, dan kijk ik naar mevrouw Paulusma met de Jeugdhulp -vrije 

generatie. Je zal ook goed moeten nadenken over hoe ontzorg je, hoe organiseer je, hoe 

faciliteer je, hoe stimuleer je een samenleving, waarin mensen naar elkaar omzien, waarin er 

een netwerk is, waarin kinderen ook als het even wat moeilijker gaat niet direct in de zorg 

terechtkomen, maar worden opgevangen in dat netwerk. Ik was onlangs bij een bijeenkomst 

waar Micha de Winter ook heel treffend aangaf, ook een expert in de Jeugdhulp, van goh, 

we hebben heel erg nagedacht over het zorglandschap, maar eigenlijk in die hele Jeugdhulp 

hebben we het heel weinig gehad over het ontzorglandschap . En hoe ziet dat er eigenlijk 

uit, wat moeten we daar eigenlijk voor doen? Dus nogmaals, dat staat in de kinderschoenen 

en wij proberen hier, in deze regio, ook samen met de aanbieders, want dat is echt 

noodzakelijk, dat kan je niet als gemeente alleen doen, dat moet je samen met professionals 

doen, samen met zorg partijen doen, te werken aan manieren om eigenlijk naar die 



Jeugdhulp -vrije generatie te komen en het denken ook om te draaien. Te denken, waarom 

zitten er eigenlijk überhaupt nog mensen, worden er überhaupt nog kinderen uit huis 

geplaatst? Waarom is het nog überhaupt zo, dat wij kinderen allerlei vormen van zorg 

hebben, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Tweede is inderdaad het stelsel, maar 

daar heb ik net al iets over gezegd. En het derde is ook het verbeteren van de kwaliteit van 

de zorg die wordt geleverd. Het vraagt een andere manier van kijken, een andere manier 

van werken van professionals, die ook al heel lang in de zorg en het welzijn werken. U bent 

bij de WIJ geweest vandaag, ik kon er niet bij zijn, helaas een andere afspraak, maar het kan 

bijna niet anders of het is daar gegaan over ~ relatie model en ook over hoeveel tijd het kost 

en hoe moeilijk het ook is voor professionals om op een andere manier naar de zorg te 

kijken en te denken, ik ga niet een indicatie afgeven, maar ik ga dus op een andere manier 

proberen op te lossen. Dat kan wel, maar dat is niet iets wat je in een dag in een memo zou 

ik maar zeggen, opschrijft dat het dan geregeld is. Dat moet je met elkaar door leven, want 

het moet ook zorg zijn van kwaliteit, waar professionals ook verantwoordelijkheid voor 

kunnen en durven nemen. En het vraagt ook een beweging waarin cliënten een centrale rol 

krijgen, dus mensen zelf aan het woord zijn over wat ze nodig hebben. En een benadering 

waarin je ook de lange termijn in het oog houdt en niet van de ene interventie naar de 

volgende interventie wandelt. Dus even toch kort schetsend zo een aantal elementen, die 

daar een rol in spelen. En ik heb me ook afgevraagd, want ik snap ook de behoefte van uw 

raad om daarbij betrokken te zijn, en tegelijkertijd denk ik, dat u niet wil, en anders zou ik 

zeggen, dat u het niet moet willen, om helemaal de uitvoering in te gaan, en allerlei 

oplossingen te gaan bedenken, die misschien wel effectief zijn. Want ik garandeer u, er zijn 

een heleboel mensen erover na aan het denken, in allerlei constellaties van professionele 

partijen. Wat wel van belang is denk ik, is dat u op een aantal hoofdlijnen ook het college 

controleert en uw visie mee geeft, op hoe u kijkt naar de kwaliteit van hulp voor kinderen en 

hoe dat in grote lijnen georganiseerd moet worden. Daarom zou ik een aantal sporen, die nu 

ook in uw LTA zitten en die ook nog terugkomen, even willen benoemen, want volgens mij 

zijn dat ook momenten, waarop u ook uw stem als raad kunt laten horen. Het eerste is, ik 

zou u aanmoedigen, ik ben een beetje vrij vandaag, misschien komt dat, omdat ik wat 

andere dingen heb gedaan vandaag, zou helemaal kunnen, maar ik matig mijzelf aan om u 

toch te adviseren, ik zou u adviseren om een aantal rapporten te agenderen, die over heel 

Nederland iets zeggen over, wat gebeurt er nou in de Jeugdhulp? Er is onlangs een mooi 

rapport verschenen van het NJI, die heb ik net ook even geciteerd. Binnenkort verschijnt het 

rapport van het expertiseteam *Reikwijdte* Jeugdhulp, dat is een beetje, ik zit er zelf in, dus 

het lijkt een beetje goed, nou ja, ook als ik er niet zelf in zat, het is een team, dat voor de 

VNG en ook voor het Rijk daarmee adviezen geeft over wat kun je nou doen om de 

Jeugdhulp een beetje in de perken te houden. Dat zijn volgens mij interessante documenten, 

KPMG heeft daar ook een mooi rapport van uitgebracht, om eens met elkaar op te 

reflecteren en te kijken, hoe verhoudt dat zich nu tot wat u in uw avond onlangs hebt 

gehoord, tot de praktijk in Groningen, die u ook ervaart als volksvertegenwoordiger. Wat 

betekent dat dan voor wat u ziet, dat deze gemeente doet? Wat doen we dan nog niet wat 

je eigenlijk dan wel zou moeten doen? Dat is dan een gesprek, dat we met elkaar kunnen 

hebben. Het tweede spoor is de inkoop, daar hebben we al met elkaar over afgesproken, dat 

we daar over een aantal maanden met elkaar in gesprek gaan. Het woud van aanbieders kan 

voorbij, daar zitten ook wat verschillende kanten aan, maar het is zeker zo, dat het voor 



effectieve ingrepen in de Jeugdhulp van belang is om met een aantal strategische partners 

te werken als het om aanbieders gaat en dat doen we ook eigenlijk al. Maar het is ook zo, 

dat wij in Groningen met honderdzestig aanbieders te maken hebben. Dan het spoor 

preventie en sterke basis. U hebt onlangs, daar kon ik helaas ook niet bij zijn, met wethouder 

Jonkman en wethouder Bloemhof een discussie gevoerd over de sterke basis in het sociaal 

domein. Volgens mij is dat ook een heel mooi spoor om verder over te spreken, over hoe 

ziet die preventie en hoe ziet dat ontzorglandschap er in deze gemeenten dan uit? Hebben 

we echt nog een hoop, dat we daar nog in kunnen doen? Ik vind dat we ook heel veel dingen 

goed doen, maar we kunnen ook echt nog daarin stappen in zetten. Dus dat zou een mooie 

spoor kunnen zijn. En een ander spoor waarvan ik denk, ook als ik u hoor, daar kunnen wij u 

misschien beter in faciliteren, dat is wat er gebeurt samen met de aanbieders op regionaal 

niveau als het gaat over het lerende landschap in de Jeugdhulp, de versterking van kwaliteit 

van de Jeugdhulp en ook de getallen, die we inmiddels steeds meer hebben. Waar gaan die 

kosten nu heen, waar zit nou de groei in de Jeugdhulp, waar niet? We kunnen dat steeds 

beter zeggen en delen en we gaan ook op korte termijn meer cijfers met u daarover delen 

als dat ook in uw agenda past. En tot slot, er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over 

werkzame bestanddelen, wat werkt nu, mevrouw van der Weele vroeg daarnaar, de heer 

Wolters vroeg daarnaar. Wij zijn ook van plan om op korte termijn, ja, dat moet toch 

eigenlijk wel voor de zomer, ik kijk even voorzichtig naar rechts, te komen met een overzicht 

van wat doen wij nu eigenlijk om deze hele gemeente de zorgkosten ook onder controle te 

krijgen. En wat dragen die verschillende projecten nou ook bij aan dat doel en doen we dan 

ook de goede dingen. Daar hebben we een analyse van gemaakt. Er is natuurlijk ook een lijn 

in welke projecten wij doen, omdat we denken, dat dat de belangrijkste stappen zijn die we 

moeten zetten en daar willen we ook u meer inzicht in bieden en dan kunt u ook daarop 

reflecteren en zien wat daar de effecten van zijn. Dus ik denk dat dat zo een paar discussies 

zijn die al in uw agenda zitten, dan wel komen, die volgens mij een mooi moment zijn om 

ook verder door te spreken. Als het van de voorzitter mag zou ik nog heel kort een paar 

concrete vragen beantwoorden. Eerste is, er zijn een paar opmerkingen gemaakt over 

privacy. Wat wij toch merken is, dat privacy is natuurlijk in heel Nederland een thema in de 

zorg, dus dat ontken ik van geen kant. Ik merk ook dat als het gaat over de juridische 

problemen, dat die er niet altijd zijn. Dus het zit ook heel vaak in hoe werk je samen, heb je 

met elkaar georganiseerd, dat je die informatie wel kan delen, hebben medewerkers ook 

helder voor de bril wat ze wel en niet kunnen delen, of is er een cultuur in voorzichtig de 

koers kiezen. Daar kun je ook met elkaar beter aan werken en daar wordt nu ook in 

Groningen gewerkt bijvoorbeeld met het invoeren van het zorg domein, waarin huisartsen 

en wij bijvoorbeeld beter informatie kunnen wisselen. Dan voorzitter, de vraag over één 

plan, één gezin, één regisseur. Dat was vanaf het begin eigenlijk de kreet zou ik bijna zeggen, 

van de transformatie. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen, dat wij er nog niet zijn. Je ziet in het 

acceleratie model en in het stapelingsonderzoek en in de doorbraken ten Boer, dat we daar 

mee proberen te werken en proberen vorm te geven, hoe kan je toch ons schot vanuit de 

inhoud van wat mensen echt nodig hebben, die hulp leveren die nodig is. En daarbij hoort 

ook, dat je weet van elkaar wat je doet. En daarbij hoort ook, dat alleen professionals met 

een gezin bezig zijn, die ook daadwerkelijk iets toevoegen aan dat gezin, waarvan het gezin 

zelf ook ervaart, dat ze daar een voordeel van hebben. Dan voorzitter, achttien plus, 

achttien min. Dat is één van de vraagstukken, die ook in de transformatie agenda regionaal 



op tafel ligt, om daar oplossingen voor te bedenken. Daar is ook al heel veel op gebeurd. Ik 

zou ook hierin zeggen, probeer niet vanuit deze kamer dat op te lossen, want dat gaat u, 

met alle respect, niet lukken. Ik zou zeggen, neem kennis van wat er gebeurt in de projecten 

die lopen rondom achttien plus, achttien min, reflecteer daarop en als u zegt het heeft te 

weinig prioriteit, er is geen geld voor, er gebeurt niks, moet u dat vooral in deze raad 

aangeven. Maar ik zou een beetje voorzichtig zijn met de concrete methodes en concrete 

maatregelen, die daarin onderdeel moeten zijn, want daarvoor is het gewoon heel erg 

complex. En dan voorzitter, de vraag van GroenLinks over het herhalen van indicaties. We 

proberen dat natuurlijk te beperken en tegelijkertijd, in het verleden werd het ook nog wel 

eens erg makkelijk verlengd of voor lange tijd afgegeven, terwijl eigenlijk de situatie 

veranderd was, dus er is ook wel wat behoefte om in de gaten te houden, is die zorg nog 

echt wel nodig. En aan de andere kant is het ook in de wetgeving zo dat, eigenlijk het idee 

dat kinderen langdurig, niet permanent, een vorm van ondersteuning nodig hebben, dat dat 

eigenlijk door de jeugd wet niet wordt geaccepteerd. Eigenlijk is dat niet iets wat kan in die 

sfeer, dus daarom zit er ook een soort verplichting in om voortdurend dat weer opnieuw te 

bekijken, maar als het gaat over hoe verminderen we nu bureaucratie, zowel voor 

professionals als voor gezinnen zelf, dan is dat iets wat ook voor dit college van groot belang 

is om mee aan de slag te gaan. Ja voorzitter, zo maar even. 

02:36:41 
Voorzitter: Dat was een heel relaas. Vragen? Mevrouw Paulusma. 

02:36:48 

De heer Boter: Dank u wel voorzitter. Wellicht heeft de wethouder gewoon heel beknopt de 

tijd genomen, want ik hoor u praten over zorgaanbieders en wellicht wilde u wel een 

heleboel andere dingen ook nog noemen, maar vanwege de tijd heeft u dat misschien wel 

niet gedaan. Want het idee achter die rookvrije generatie is ook, we hadden nooit kunnen 

verwachten, dat de NS zich ook aan zou sluiten met het sluiten van winkels en het niet 

verkopen van sigaretten. Vanuit de zorg gedachte hadden we dat van tevoren niet kunnen 

bedenken. Ik was gisteren bijvoorbeeld in Den Haag, waar wij vanuit mijn werk, het UCG, 

deelnemen aan een hackathon en wij laten tweeduizend Europese hackers het probleem 

rondom ons acute zorgnetwerk hacken. En niet digitale data stelen, maar gewoon met 

goede oplossingen komen, omdat wij zelf te veel in de koker zitten. Ziet u enige kans, 

mogelijkheden om juist ook met zo een bril te kijken naar wat we nu doen? En dan wil ik niet 

per se meteen een hackathon voorstellen, wat op zich wel een heel goed idee is misschien, 

maar wellicht zou ons dat wel helpen. 

02:37:44 
De heer Gijsbertsen: Voorzitter, ik vind dat helemaal niet zo een gek idee, het is ook niet 

beperkt tot zorgaanbieders. Het is wel zo, er zitten twee kanten aan. Je kunt het benaderen 

vanuit het ontzorglandschap zal ik maar zeggen, waar ik het over had, in die zin zou je dat 

zou kunnen doen, want dat heeft ook te maken met hoe maak je de sterke basis en hoe 

doen we dat met elkaar en dat doen we echt met z'n allen. Dus dat zou zo een vorm voor 

kunnen bestaan. Het tweede is, en dat bedoelde ik denk ik zojuist, dat u oppikte, is de kant 

waarin jongeren al in hulp zitten en waarbij de vraag is van, ja, is dat nou de hulp die ze ook 

nodig hebben of is dat eigenlijk te zwaar, of is het te lang, of kan het ook op een andere 

manier. En dan heb je ook te maken met een aantal opvattingen die vrij diepgeworteld zijn 



ook bij zorgprofessionals, over wat we gewoon vinden, wat wij normale vormen van 

Jeugdhulp vinden. En om die te adresseren en om daar ook een draai in te maken, helpt het 

wel om dat ook met strategische partners als zorgaanbieders te doen en met elkaar ook te 

zeggen, dit is wat wij goede kwalitatieve Jeugdhulp vinden en dit eigenlijk niet. Wij vinden 

dat kinderen daar wel thuishoren en daar eigenlijk niet. Op het moment dat kinderen wel op 

een plek komen waar we eigenlijk niet willen hebben, dan is onmiddellijk de vraag waarom 

eigenlijk. Waarom hebben we daar niks anders op kunnen bedenken? Waarom hebben we 

dat niet in ons zorglandschap en waarom hebben we dat niet met een lichtere voorziening 

op weten te lossen? Want het is vaak voor kinderen zelf ook heel erg ingrijpend. Dus het zijn 

twee kanten, maar volgens mij in beide gevallen heb je een brede coalitie nodig. 

02:39:19 
Voorzitter: Mevrouw Folkerts is nog even. 

02:39:23 

Mevrouw Folkerts: Wat tijdens de raadpleging een aantal keer voorbijkwam en waar ook 

heel veel fractie over gevallen zijn, zijn specifiek de dyslexie, logopedie bedrijfjes, die al 

diagnosticerend van school naar school trekken, zonder dat ze zelf ook maar een 

behandeling aanbieden. En op die manier vlug rijk worden en problemen veroorzaken. Is dat 

iets wat wellicht een Quick win kan zijn? 

02:39:47 
Voorzitter: Ja voorzitter, nu heeft dyslexie ook in eerdere transformatie agenda ook al een 

rol gespeeld, hebben we in Groningen ook wel gewoon mooie resultaten mee geboekt. Maar 

je hebt gelijk, het is absoluut een thema. Niet het enige onderwerp waarbij je de vraag kunt 

stellen, is dat nou Jeugdhulp eigenlijk voor is? U zult dat ook zeker terugvinden in de 

rapporten die ik eerder noemde, die ook in heel Nederland al die ontwikkeling zien. En daar 

zien ze ook het raakvlak mee, van wat is nu eigenlijk van de gemeente en van de Jeugdhulp. 

Wat is eigenlijk van het onderwijs en van het passend onderwijs. En hoe wordt dat 

gefaciliteerd, want je ziet natuurlijk ook dat de Jeugdhulp soms vanuit een behoefte die er 

wel is, oplossingen aanreikt, wat anderen niet aanreiken, omdat we het gewoon belangrijk 

vinden om voor kinderen er te zijn. Dus het is zeker een thema en het is ook iets waarvan ik 

verwacht dat wij, ook aan de hand van wat nieuwe inzichten de komende maanden, ook 

weer nieuwe inspiratie zullen krijgen om te kijken hoe kunnen we dat nog beter aanpakken. 

02:40:43 
Voorzitter: Meneer Koks, u heeft nog een vraag? Nee, maar ik wou u sowieso als laatste 

straks nog even het woord geven om te reflecteren. 

02:40:52 
De heer Koks: Ik wil de wethouder ook feliciteren met zijn nieuwe baan. En waar ik nou wel 

benieuwd naar ben, ik kan me voorstellen, dat in de politieke praktijk van alledag u niet 

altijd het achterste van uw tong kunt laten zien, rondom de zes jaar dat u betrokken bent 

geweest bij de Jeugdzorg. Dan weet ik toevallig, dat een collega van u zijn ervaringen in een 

boekje aan het samenvatten is. Ik zou het zeer interessant vinden om uw kijk op zes jaar 

transitie, om dat eens terug te lezen op een stuk papier en met name uw aanvullingen 

daarop te lezen. Zit dat in de pijplijn? 



02:41:32 
De heer Gijsbertsen: Voorzitter, het is daadwerkelijk eerlijk gezegd door mij heen geschoten 

afgelopen weekend. Dus wie weet. Als u daar belangstelling voor heeft, dan vergroot dat 

misschien ook wel mijn behoefte om een paar dingen op een rijtje te zetten van de 

afgelopen zes jaar. 

02:41:45 
De heer Koks: Als u dan ook niet al te lang wacht, want de discussie is natuurlijk zeer actueel. 

Zal ik even het laatste woord namen als voorzitter van de werkgroep? 

02:41:55 

Voorzitter: Ik wou even onderstrepen het verzoek aan de wethouder om daar wat licht over 

te laten schijnen, wat hij ervan vindt de afgelopen zes jaar. Het lijkt me een goed idee. 

02:42:04 
De heer Koks: Ik heb bewust het woord memoires niet genoemd. 

02:42:07 
Voorzitter: Nee, dat lijkt me ook geen goed idee. Ik geef u nu als laatste het woord om deze 

discussie af te sluiten. 

02:42:13 
De heer Koks: Oké, even als voorzitter van het werkgroepje, we komen nog een keertje bij 

elkaar binnenkort en dan gaan we conclusies trekken ook uit deze bijeenkomst. En als we 

met die conclusies iets kunnen doen, dan komen we ongetwijfeld weer bij u terug. En verder 

hebben we natuurlijk de gang van zaken, zoals het college die geschetst heeft in de brief 

van, wanneer was het, rond de zomer, hoe het met inkoop enzovoort verder gaat en daar 

zullen we vast wel nog een keer ter sprake komen over Jeugdzorg. 

Sluiting 
02:42:46 
Voorzitter: Goed, dan sluit ik hiermee deze discussie af. Ik neem aan het niet naar de Raad 

hoeft, dat het verder op dit moment geen vervolg aan hoeft gegeven te worden. Er komen 

nog heel vaak te spreken over dit onderwerp, dus het heeft zijn vervolg. Dan sluit deze 

vergadering en bedank ik u allemaal voor de inbreng en de aanwezigheid. 

 


