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Vz, er gloort wat licht in de verte! 
Het meerjarenperspectief laat overschotten zien, de financiële ratio’s verbeteren en wie 
weet kan er nog wat grond worden verkocht om ook de solvabiliteit wat omhoog te halen. 
Tegelijkertijd  Vz stellen we vast, ondanks eerdere rapportages dat de rek eruit zou zijn bij de 
ambtenaren, dat in de voorliggende begroting er meer wordt gedaan met minder mensen, 
er betere prestaties worden verwacht tegen minder kosten.  
Hoe gaan we dat dan doen Vz; zo vraagt onze fractie zich oprecht af?  
Helaas geeft de begroting geen inzicht in de wijze waarop de beleidsdoelen gerealiseerd 
gaan worden. 
Wat we wel vinden Vz is dat, mede gelet op de bespreking van vorige week donderdag, de 
Thoolse variant van de roep om minder, minder, minder wat ons betreft even in de koelkast 
mag. (betreft de benchmark waarin Tholen wordt vergeleken met 25 referentie gemeenten 
op o.a. personele formatie, budgetten ICT, overhead etc. Is een organisatiedoorlichting). 
Minder computers, minder ambtenaren. De vraag is dan of we überhaupt de gestelde 
doelen gaan bereiken. Nadenken over het hoe, de strategie dus, lijkt ons geen overbodige 
luxe. Dit al helemaal niet omdat we bij de langere termijn visie van “Tholen met de tijd mee” 
nog slechts gekomen zijn tot een missie en een visie. Ook hier: geen strategie noch een  
focus geformuleerd. We willen, ook in deze begroting, van A naar B maar hoe blijft in 
nevelen gehuld.   
Wat wel een stuk minder moet Vz is het aantal kinderen dat in armoede leeft in onze 
gemeente. Uit de beantwoording van onze eerdere schriftelijke vragen blijkt dat het college 
vermoedt dat er zo’n 300 kinderen in armoede leven. Dit gebaseerd op cijfers van het CBS 
vertaald naar Tholen met als criterium: gezinnen die een jaar of langer van het sociaal 
minimum moeten rondkomen. Dat is een antwoord Vz in de zin van: “We weten het niet zo 
goed en ook niet wie ze zijn”. Kinderen van ouders in de schuldhulpverlening zijn die 
meegeteld?  
Kinderen van gezinnen met een forse achteruitgang in inkomen door verlies van werk zijn 
ook niet meegeteld.  
De begroting Vz gaat uit van een lager percentage dan 2,1% kinderen in armoede ten 
opzichte van 2015. Te veel wat onze fractie betreft; ieder kind dat in armoede opgroeit is er 
1 teveel! Ook in Tholen. Het Rijk stelt vanaf 2017, geoormerkt 100 Mio extra beschikbaar via 
het gemeentefonds. Wij roepen het college op, om handen en voeten te geven aan het 
bestrijden van Thoolse kinderen die in armoede moeten opgroeien en dienen daartoe een 
motie in. 
Wat ook minder moet Vz, zijn de jaarlijkse overschotten op de WMO. Maatschappelijke 
ondersteuning is bedoeld om mensen die het ff niet alleen kunnen te ondersteunen om mee 
te kunnen laten doen en er zorg voor te dragen dat de burger ten volle die ondersteuning 
krijgt om in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Met de komende korting van het 
Rijk en de eerdere kortingen zou het niet zo mogen zijn dat we als gemeente Tholen geld 
over houden. Dat past niet en kan ook niet de bedoeling zijn.  
Landelijk, zo werd afgelopen maandag gemeld, bleef er 1,2 miljard: u hoort het goed 1,2 
miljard, op de plank liggen. Zorggeld dat niet werd besteed. Ongehoord Vz zo is onze fractie 
van mening. Zelfs de VNG rept over spaarpotjes voor de zorg opbouwen. En wij? Wij dichten 
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met geld dat voor zorg is bedoeld andere sociale gaten. Het mag wel maar het is niet netjes 
naar de burgers die meestal niet de meest mondige zijn.  
Onze fractie hoopt dat de komende wijziging in de verordening, burgers meer duidelijkheid 
gaat geven over o.a. wat een schoon en leefbaar huis is en waar men dan op mag rekenen.  
Echter als de voortekenen niet bedriegen gaan we weer geen uren toekennen maar wordt 
het ondersteuningsplan, te formuleren door de zorgaanbieder, onderdeel van de 
beschikking.  
Wie o wie Vz in het college gaat toetsen of de in het keukentafelgesprek vastgestelde 
beperkingen en belemmeringen en daaruit voortvloeiende ondersteuningsvragen op de 
juiste wijze kwantitatief en kwalitatief goed verwoord worden in het ondersteuningsplan? 
Wij zijn benieuwd naar het antwoord.  
Tegen de tijd dat we het weten zijn al een kleine 7 maanden verstreken nadat onze fractie 
vragen heeft gesteld in relatie tot de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de 
WMO. Het nog te behandelen voorstel Vz zullen wij toetsen aan de uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep waarin opgenomen dat het inzichtelijk zou moeten hoeveel 
concrete zorg er geboden zou moeten worden. Wij begrijpen maar niet Vz waarom er niet 
gewoon uren worden toegekend. Wel zo makkelijk; te meer omdat de in de beschikking 
opgenomen velden waarop ondersteund zou moeten worden gewoon uitgerekend worden 
met de oude CIZ rekenregels. Dit levert simpelweg te kwantificeren uren zorg op. Helder, 
simpel en duidelijk voor alle betrokkenen. 
Vz onze fractie zal het WMO beleid kritisch blijven volgen. 
 
Dan de Jeugdzorg Vz. Nu de provinciale solidariteit uit elkaar is gevallen, regionale 
solidariteit niet haalbaar bleek en dus iedere gemeente de eigen boontjes moet doppen 
dreigt dat op termijn specialistische voorzieningen onhaalbaar blijken te zijn. Graag horen 
we van de wethouder of hij het eens is met het risico dat bij solistisch optreden de 
gespecialiseerde jeugdzorg uiteindelijk  onbereikbaar zal blijken te zijn voor de jeugdige en 
of het niet slimmer zou zijn om te onderzoeken of het West-Brabantse iets te bieden heeft? 
Ook rept het taakveld geëscaleerde zorg 18+ (pag 35) van het faciliteren van inloopfuncties 
GGZ. Was niet het ontschotten nu juist de bedoeling van de drie D’s?  
O.i. kan dat anders Vz. Wijksteun achtige punten met een inloopfunctie voor meerdere 
doelgroepen zien wij als een beter alternatief dan uitsluitend inloopfuncties voor de GGZ. En 
wie weet kunnen ze ook nog wat betekenen voor de toenemende groep “verwarde mensen” 
die, als de cijfers niet bedriegen veel ouderen betreft die letterlijk even de pad kwijt zijn. 
Tot slot Vz, is ook onze fractie in afwachting van de verdere resultaten van de 
bestuursopdrachten. Mogelijk dat we daarmee enig risico op de precario af kunnen wenden 
dan wel investeringsruimte creëren ten behoeve van Sint Maarstensdijk. 
Tot zover in 1e termijn. 
 


