
De veranderingen in de zorg en rondom de 

Participatiewet roepen veel vragen op. Als ik 

de vele reacties op social media en in de kran-

ten lees, krijg ik vaak het gevoel dat de schrij-

vers ervan mij als politicus niet vertrouwen. Ik 

krijg het verwijt dat ik als politicus maar wat 

doe, zonder er verstand van te hebben en te 

weten hoe het er echt aan toe gaat. Het zou 

bovendien alleen maar gaan om het halen van 

een bezuinigingsdoelstelling. 

Eén punt hiervan is waar. Ik ben inderdaad 

niet werkzaam in de jeugdzorg, gehandicap-

tenzorg, re-integratie van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en ouderenzorg 

tegelijk. De rest is niet waar. 

De ChristenUnie gelooft in deze decentralisa-

ties, omdat die aansluiten op onze visie. We 

hebben de verantwoordelijkheid om elkaar 

te helpen en een bijdrage te leveren aan 

de maatschappij. Dat gaat mij echt aan het 

hart. Vanuit het stadhuis ben ik samen de 

andere woordvoerders hard bezig om zo goed 

mogelijke voorwaarden te beschrijven voor 

de veranderingen. Ik heb niet de illusie dat er 

na 1 januari niets meer verkeerd gaat, maar 

ik weet zeker dat we dichterbij de mensen 

kunnen gaan staan die zorg nodig hebben. 

Laten we met elkaar in gesprek blijven om dat 

zo goed mogelijk te laten verlopen.
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3 DECENTRALISATIES: 
ONTWIKKELINGEN DIE AANDACHT VRAGEN

Zorg dichtbij, vanuit de kracht van 
mensen zelf en zo vroeg als mogelijk 
problemen signaleren zodat erger 
wordt voorkomen. De ChristenUnie 
staat achter de transitie van de jeugd-
zorg en ziet veel positieve ontwikke-
lingen. Maar de veranderingen mogen 
niet ten koste gaan van de kwaliteit 
en keuzevrijheid, en de kinderen en 
jongeren die nu al zorg ontvangen 
moeten zo min mogelijk merken van 
de veranderingen. 

ZORGWEKKEND AANTAL  
ONTSLAGEN
In Deventer weten jeugdzorgaanbie-
ders elkaar al jaren goed te vinden, 
dus er staat al een goede basis om op 
voort te bouwen. Maar we zien ook 
de dilemma’s waar zorgorganisaties 
voor staan. Het feit dat gemeenten 
geen garanties kunnen geven en geen 

voorschotten kunnen uitbetalen zoals 
de zorgkantoren dat voorheen wel 
konden, maakt dat er nu professio-
nals ontslagen worden die we straks 
heel hard nodig hebben. Dit baart ons 
zorgen. Hoewel we als gemeente geen 
invloed hebben op de bedrijfsvoering, 
houden we deze ontwikkelingen goed 
in de gaten, zodat we de wethouder 
op tijd attent kunnen maken op bij-
voorbeeld de noodzaak om in gesprek 
te gaan met zorgaanbieders.

KEUZEVRIJHEID BELANGRIJK
Dit voorjaar koerste de wethouder van 
het vorige college B&W op de inkoop 

De zorg voor jeugd en voor mensen met een (arbeids)beperking gaat be-
hoorlijk veranderen per 1 januari 2015. Als ChristenUnie-fractie houden 
we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zien we toe op een 
goede overgang en behoud van kwaliteit en kansen voor iedereen. Een 
overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de 3 decentralisaties 
in Deventer: de jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet.

1. JEUGDZORG: 
GOEDE SAMENWERKING  

EN INZET OP KWALITEIT 

EN KEUZEVRIJHEID



2. PARTICIPATIEWET: 
MEEDOEN IS NET ZO 

BELANGRIJK ALS WERKEN

Met de invoering van de Participatie-
wet worden de budgetten kleiner om 
mensen met een arbeidsbeperking te 
helpen bij het vinden van een baan. 
De gemeente Deventer kiest ervoor 
om de prioriteit te leggen bij het be-
geleiden van mensen met een grote 
slagingskans. Het gevaar daarvan is 
dat zowel mensen die heel zelfred-
zaam zijn als mensen die juist heel 
lastig een baan kunnen vinden, aan 
hun lot worden overgelaten. 

Wethouder Kolkman zegt: “Ik zou 
iedereen willen helpen, maar ik heb 
het geld niet.” Daarom vallen men-
sen die wel willen meedoen maar 
alleen vrijwilligerswerk kunnen doen, 
straks buiten de boot. Maar soms is 
meedoen in de maatschappij belang-
rijker dan een betaalde baan hebben. 
Want als vrijwilliger ben je ook van 
grote waarde voor de samenleving. 
We hebben de wethouder gevraagd 

om ook oog te hebben voor mensen 
die op hun plek zitten bij een vrijwilli-
gersbaan. Wij vinden dat vrijwilligers 
in sommige gevallen, vastgelegd 
in persoonlijke afspraken, moeten 
worden vrijgesteld van solliciteren. 
De wethouder bezint zich nu op deze 
optie. 

PARTIME WERKEN
We stelden de wethouder ook voor 
om mensen die parttime kunnen 
werken ook te begeleiden naar 
werk. Ouders bijvoorbeeld, kunnen 
niet altijd volledig werken en ook 
zij moeten de kans krijgen mee te 
doen op een manier die bij ze past. 
De wethouder heeft toegezegd deze 
mogelijkheid op te nemen in zijn 
beleidsvoorstel.
LEES MEER OP DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL

  ChristenUnie biedt Bijbel in  
Gewone Taal aan 
Wat is je favoriete boek, muziek, film? 

Wat is er voor jou mooi, fascinerend, 

grappig of belangrijk aan? De nieuwe 

Bibliotheek van Nieuwsgierigheid is een 

ontmoetingplek waar iedereen iets cul-

tureels of kunstzinnigs mee naartoe mag 

nemen dat hem of haar interesseert. De 

ChristenUnie bracht de Bijbel in Gewone 

Taal mee tijdens de opening op 1 oktober. 

Waarom? Omdat de Bijbel boordevol 

lessen staat voor ons leven. Het Boek 

geeft voorbeelden van wijze bestuurders, 

maar ook van ongeloof en hoogmoed en 

de gevolgen daarvan. Het geeft regels 

voor een zorgzame samenleving in tijden 

van oorlog en in tijden van vrede. De 

Bijbel daagt uit om het goede voorbeeld 

van Jezus te volgen. De Bijbel inspireert 

en prikkelt.  

Tegelijkertijd met de opening van de 

bibliotheek van nieuwsgierigheid nam 

de bevlogen bibliotheekdirecteur Jos de 

Beij afscheid. De Bibliotheek van Nieuws-

gierigheid is onderdeel van het project 

Kunst en Architectuur en vindt plaats in 

het kader van de bouw van de nieuwe 

bibliotheek op de Stromarkt.

 

WAAR WAS DE 
FRACTIE NOG MEER 
MEE BEZIG?

van drie hoofdaanbieders voor speci-
alistische jeugdzorg in Deventer. Daar 
konden wij ons niet in vinden, omdat 
dat zou betekenen dat de keuzevrij-
heid wordt ingeperkt. Het is belang-
rijk dat de zorg past bij het kind, de 
identiteit van het gezin en dat de zorg 
goed aansluit op wat het hardst nodig 
is. Na de verkiezingen heeft de nieuwe 
wethouder Hartogh Heys ons voorstel 
overwogen. Er zaten veel risico’s aan. 
De gemeenteraad heeft nu besloten 
om samen met 11 gemeenten in de 
regio de specialistische zorg in te 
kopen. Zo behouden gezinnen hun 
keuzevrijheid en merken de kinderen 
en hun gezinnen die nu rond de jaar-
wisseling in zorg zijn, zo min mogelijk 
van de veranderingen.
Sociale teams in de wijk krijgen vanaf 
volgend jaar de verantwoordelijkheid 

om mogelijke problemen bij kinderen, 
jongeren en gezinnen op tijd te signa-
leren. Als er zorg nodig is, worden ze 
door deze teams (of door de huisarts 
of school) doorverwezen naar een 
gezinscoach. We hebben erop aan-
gestuurd dat deze coach altijd een 
hbo-achtergrond heeft en de zorg kan 
bieden die nodig is. Want we vinden 
het belangrijk dat wordt ingezet op 
kwaliteit. Sommige problemen, zoals 
een autistische stoornis, kun je nu 
eenmaal niet oplossen met een zorg-
traject van een half jaar. We zijn blij 
dat de wethouder ons advies ter harte 
heeft genomen. 

LEES MEER OP DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL

WILT MEEDENKEN OVER DIT DOSSIER?  

WIJ HOREN HET GRAAG VIA:  

H.G.NIJMAN@DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL

http://www.deventer.christenunie.nl
http://www.deventer.christenunie.nl
mailto:h.g.nijman%40deventer.christenunie.nl?subject=


COLOFONWilt u reageren, of het fractienieuws per e-mail ontvangen? Stuur een e-mail naar info@deventer.christenunie.nl 

Wilt u direct contact met het raadslid Henrike Nijman? Stuur een e-mail naar h.g.nijman@deventer.christenunie.nl

Wilt u direct contact met het raadslid Arie de Niet? Stuur een e-mail naar a.c.de.niet@deventer.christenunie.nl

Nieuws en standpunten van de fractie zijn ook te vinden op de website www.deventer.christenunie.nl 

Fractiebureau: Grote Kerkhof 4 • Postbus 5000• 7400 GC Deventer • 06-38979061

Tekst: Henrike Nijman

Opmaak: Tineke Verhoeff Tinekewerkt.nl

Eindredactie: Erica Bouma Zinnigverhaal.nl

NIEUWBOUW STADHUIS: 
TOCH ENKELE STUKKEN OPENBAAR
350.000 euro is er nodig om de 
asbest in het oude stadhuis te ver-
wijderen. Wethouder Hartogh Heys 
wilde dit geld uit een andere pot 
halen dan die voor de nieuwbouw. 
Een onlogische redenering, vinden 
wij, want zonder de bouw van het 
stadhuiskwartier hadden we deze 
tegenvaller niet gehad. Zo wordt het 
budget ongemerkt toch verhoogd, en 
dat kan niet, zeker niet omdat deze 

nieuwbouw al veel commotie heeft 
veroorzaakt in de stad. 
Transparantie en geloofwaardigheid 
zijn van belang. Deze gebeurtenis 
was daarom aanleiding voor een 
motie van de ChristenUnie, want hoe 
gaan we eigenlijk met onze budget-
ten om? De motie betrof het verzoek 
om enkele financiële cijfers over de 
nieuwbouw openbaar te maken. Nu 
worden alle cijfers geheim gehouden, 
in verband met lopende aanbestedin-
gen. De motie heeft het helaas niet 
gehaald, maar de wethouder heeft 
wel toegezegd een bondig overzicht 
te maken van de laatste stand van 
zaken die wel kan worden gedeeld. 

HIEROVER VERDER LEZEN?  
BEKIJK BIJVOORBEELD DIT INTERVIEW 

MET ARIE DE NIET IN DEVENTER CENTRAAL.

  Thuiszorgaanbieder Carinova 
kondigde aan te stoppen met het 
aanbieden van huishoudelijke 
hulp. Dit zou een heel ingrijpend 

besluit zijn voor de helft van de Deventer 

thuiszorgpatiënten en voor zo’n 450 

medewerkers. De ChristenUnie neemt 

deze zorgen serieus en vindt het 

belangrijk dat de wethouder met Carinova 

zoekt naar een oplossing. Dankzij een 

motie van de Tweede Kamerfractie van de 

ChristenUnie is er 40 miljoen euro extra 

beschikbaar voor de huishoudelijke hulp. 

Dit biedt perspectief voor de gesprekken.

LEES MEER OP DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL

WAAR WAS DE 
FRACTIE NOG MEER 
MEE BEZIG?

DENKT U 
GRAAG MEE?
Als fractie van drie werken we er 
hard aan de visie en standpunten van 
de ChristenUnie een stem te geven in 
de gemeente Deventer, maar hulp en 
aanvullingen zijn van harte welkom. 

  Heeft u suggesties  
voor onze fractie? 

  Denkt u graag eenmalig  
of structureel mee? 

Uw ideeën en/of ondersteuning is 
van harte welkom. Laat uw idee of 
opmerking weten via  
H.G.NIJMAN@DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL.

3. WMO: 
DE WAARDE EN INZET 

VAN KERKEN 
Omzien naar elkaar; één van de 
plekken waar mensen dat met hart 
en ziel doen, is de kerk. De nieuwe 
Wmo is erg gericht op omzien naar 
elkaar in de wijk, en over kerken 
of andere verenigingen wordt niet 
gesproken. We hebben daarom wet-
houder Kolkman (PvdA) attent ge-
maakt op de waarde van de kerken. 

Het is goed dat de wijkteams weten 
dat bijvoorbeeld het diaconaal café 
bestaat en dat kerken vaak met 
bezoekroosters werken en zo een-
zaamheid proberen tegen te gaan. 

Ook kunnen de professionals in de 
sociale teams bijvoorbeeld vragen of 
iemand kerkelijk is, zodat gekeken 
kan worden of er iemand van de 
kerk kan langskomen. We hebben de 
wethouder ook verteld over de mo-
gelijkheden van vrijwilligersorganisa-
tie Stichting Present. Hij is dankbaar 
dat we deze informatie met hem 
deelden en neemt ons advies mee in 
zijn beleid.
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