
De	  wijkteams	  zijn	  een	  half	  jaar	  op	  weg,	  en	  er	  gaat	  veel	  goed,	  gelukkig.	  Vooral	  dankzij	  
de	  inzet	  van	  mensen	  die	  met	  hart	  en	  ziel	  hard	  werken	  in	  de	  wijken.	  Soms	  onder	  
hoge	  druk,	  en	  zoekend	  naar	  de	  juiste	  weg.

We	  willen	  onze	  professional	  meer	  ruimte	  geven	  om	  zelf	  te	  kiezen	  tussen	  zelf	  doen	  
of	  gericht	  partners	  inschakelen.	  Dichtbij,	  ontschot,	  op	  maat,	  met	  eigen	  regie,	  echt	  
vraaggericht.	  Zo	  blijven	  de	  teams	  klein	  en	  slagvaardig.	  (20	  mensen	  in	  een	  team	  
vinden	  wij	  aan	  de	  hoge	  kant).	  Dit	  geeD	  energie.	  En	  dit	  is	  ook	  de	  richFng	  die	  deze	  
raad	  het	  college	  heeD	  meegegeven.

Het	  college	  vraagt	  extra	  geld	  voor	  de	  afdeling	  schulddienstverlening	  om	  nieuwe	  
mensen	  in	  te	  werken	  en	  op	  te	  leiden.	  Deze	  mensen	  nemen	  dan	  de	  plaats	  in	  van	  
collega’s	  die	  nu	  in	  de	  wijkteams	  werken.	  ODewel	  groei.	  VoorziKer,	  het	  is	  maar	  een	  
voorbeeld	  maar	  hebben	  we	  straks	  èn	  grote	  wijkteams	  èn	  grote	  afdelingen	  bij	  de	  
gemeente?	  Nee	  toch!	  We	  begrijpen	  dat	  prevenFe	  niet	  direct	  zijn	  weerslag	  heeD,	  
maar	  graag	  zien	  wij	  het	  antwoord	  bij	  dit	  soort	  vraagstukken	  in	  het	  wijkteam.

We	  krijgen	  signalen	  dat	  de	  wijkteams	  soms	  onvoldoende	  in	  beeld	  zijn.	  En	  dit	  ligt	  niet	  
aan	  de	  inzet	  van	  de	  mensen,	  die	  willen	  wel.	  Graag	  zelfs.	  Probleem	  is	  het	  geld,	  of	  
eigenlijk	  de	  route	  van	  het	  geld.	  D66	  denkt	  dat	  wanneer	  de	  wijkteams	  de	  budgeKen	  
beheren,	  zij	  hun	  regierol	  beter	  kunnen	  invullen	  en	  dus	  concreet	  resultaat	  boeken.

ZelSeschikking	  is	  voor	  ons	  een	  stevig	  fundament.	  Het	  persoonsgebonden	  budget	  
helpt	  hierbij.	  Wij	  zijn	  erg	  blij	  dat	  dit	  college	  de	  problemen	  met	  uitbetaling	  door	  SVB	  
voortvarend	  oppakt.	  Complimenten	  hiervoor	  aan	  het	  college.

Wat	  D66	  betreD	  blijD	  het	  PGB	  een	  volwaardig	  middel,	  ingezet	  door	  onze	  inwoners	  
zelf	  en/of	  het	  sociaal	  wijkteam	  en	  niet	  op	  iniFaFef	  vanuit	  zorgaanbieders.	  

Mensen	  met	  een	  midden	  inkomen	  en	  mensen	  met	  spaargeld	  (veelal	  ouderen)	  
worden	  hard	  getroffen	  door	  een	  stapeling	  van	  eigen	  bijdrages.	  Voorheen	  was	  dit	  
maximaal	  27%	  van	  het	  zorgbudget.	  Dit	  is	  vervallen.	  PGB	  budgeKen	  zijn	  verlaagd.	  En	  
dat	  alles	  bovenop	  het	  schrappen	  van	  de	  33%	  wtcg-‐korFng.	  Wij	  vragen	  college	  ook	  
voor	  deze	  mensen	  te	  zorgen	  voor	  een	  zachte	  landing.	  Wij	  overwegen	  een	  moFe.

VoorziKer,	  over	  onderwijs.	  Resultaten	  van	  kinderen	  hangen	  samen	  met	  hun	  welzijn.	  
Een	  kind	  dat	  niet	  goed	  verzorgd	  wordt	  leert	  minder	  goed.	  Een	  kind	  dat	  vanwege	  
fysieke	  beperkingen	  niet	  naar	  een	  gewone	  school	  kan	  mist	  kansen.	  Sommige	  
kinderen	  hebben	  zorg	  nodig	  die	  leerkrachten	  niet	  kunnen	  geven.	  D66	  wil	  de	  
verbinding	  met	  de	  wijk	  verstevigen	  en	  tegelijkerFjd	  prakFsche	  oplossingen	  bieden.	  
Dat	  kan	  met	  een	  verpleegkundige	  die	  zowel	  in	  de	  wijk	  als	  op	  school	  komt.	  Met	  als	  
doel	  een	  geslaagde	  schoolloopbaan	  voor	  alle	  kinderen	  en	  de	  integraFe	  van	  scholen	  
met	  het	  sociaal	  domein.	  Wij	  overwegen	  een	  moFe.



We	  willen	  meer	  samen	  doen,	  ook	  als	  overheid,	  en	  dat	  is	  goed!	  En	  dan	  volgt	  de	  
logische	  vraag:	  welke	  doelgroepen	  en	  betrokkenen	  zijn	  er,	  wie	  heeD	  welke	  
belangen?	  VoorziKer,	  wij	  zijn	  blij	  met	  de	  werkgroep	  die	  er	  vanuit	  deze	  raad	  mee	  aan	  
de	  slag	  is	  en	  willen	  op	  1	  punt	  een	  moFe	  indienen,	  namelijk	  een	  vaste	  paragraaf	  in	  
nota’s	  waarin	  staat	  wie	  de	  belanghebbenden	  zijn.	  Alleen	  dan	  kunnen	  we	  goede	  
afwegingen	  maken	  en	  dus	  besluiten	  nemen.	  TegelijkerFjd	  is	  het	  handig	  voor	  
iniFaFefnemers	  als	  zij	  weten	  welke	  mensen	  betrokken	  moeten	  worden	  voor	  
draagvlak.	  Ik	  hoop	  op	  uw	  steun.
VoorziKer,	  ik	  rond	  af

TransiFe	  sociaal	  domein,	  nieuwe	  overheid	  en	  nieuwe	  democraFe.	  Er	  verandert	  veel,	  
ook	  voor	  ons	  als	  raad.	  D66	  wil	  vooral	  ruimte	  geven,	  mensen	  betrekken.	  Want	  Zwolle	  
is	  van	  jou!


