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Bijlage 1 

Visie 

Op transities 
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> Zorgvrager centraal 

> Helder toezicht 

> Transparantie in samenwerking 
en financiën  

 

 

Voor D66 staat de zorgvrager centraal. Te vaak wordt er gesproken over 

mensen, in plaats van met mensen. Dat moet veranderen.  

De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. De 

gemeente is daarom het beste in staat om het gesprek aan te gaan met 

de zorgvrager en zijn directe omgeving over de invulling van de zorg.  

Dit gesprek wordt wat D66 betreft gevoerd door de zorgcoördinator, 

een gekwalificeerde professional met een brede blik die het geheel van 

zorgbehoefte en –aanbod kan overzien. Hiermee kan de gemeente 

maatwerk leveren dat aansluit bij de specifieke zorgbehoefte. 

D66 wil dat er al vóór 1 januari 2015 wordt geïnvesteerd in 

kennisopbouw.  
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Met de decentralisaties komt er een omvangrijk en complex 

takenpakket op de gemeenten af. Dit vraagt om een slag in de  

professionalisering en versterking van de bestuurskracht bij ambtelijke 

diensten, bestuurders en gemeenteraadsleden. D66 wil dat na twee jaar 

wordt geëvalueerd.  

De decentralisaties bieden de kans om op nieuwe 

manieren beter te werken. Dat vraagt om nieuwe 

werkvormen. Omdat we moeten leren van wat werkt 

en niet werkt is het belangrijk dat de nieuwe aanpak 

niet meteen in bureaucratische steen gebeiteld 

wordt. We moeten evalueren, leren en aanpassen. Dit 

moet een basishouding zijn, maar dit wil D66 in ieder 

geval ook twee jaar na invoering gepland doen. 

Daarbij kijken we ook naar lessen die we kunnen 

leren van andere gemeenten en 

samenwerkingsverbanden.  

 

D66 wil dat de democratische legitimiteit geregeld is 

en de aanspreekbaarheid helder is. De gemeente 

Geldermalsen is te klein om alle taken zelfstandig te 

kunnen uitvoeren, in de regio Rivierenland gaat 

Geldermalsen dan ook met andere gemeenten 

samenwerken. Deze samenwerking wordt nu 

voorbereid. Deze bovengemeentelijke samenwerking 

mag er echter niet toe leiden dat straks niemand 

meer aanspreekbaar is. Het moet wat D66 betreft 

altijd volstrekt duidelijk zijn wie waarvoor 

verantwoordelijk is en door de gemeenteraad 

aangesproken kan worden: er mag geen 

‘verstoppertje’ gespeeld worden in 

samenwerkingsverbanden.  

 

Daarnaast dient de positie en inspraak van cliënten 

en direct betrokkenen via cliëntenraden te zijn 

gewaarborgd. D66 wil een heldere toezichtstructuur.  

Duidelijk moet zijn wie waarop toezicht houdt. 

Teveel regeldruk moet worden voorkomen, net als 

‘witte vlekken’. 

 

D66 ziet de verbinding tussen de drie decentralisaties 

als essentieel tot het succesvol uitvoeren van beleid 

op lokaal niveau (bijvoorbeeld bij multiprobleem-

gezinnen). Door één intakegesprek met één 

aanspreekpunt/regisseur in plaats van tien 

hulpverleners kan ook een deel van de korting op de 

budgetten worden opgevangen. 

 

D66 wil dat de samenloop van de verschillende 

decentralisaties op gemeentelijk niveau met name in 

de uitvoering goed in de gaten wordt gehouden.  

Naast de jeugdzorg en de langdurige zorg, krijgen 

gemeenten ook de verantwoordelijkheid voor de 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Soms 

raken deze decentralisaties dezelfde mensen of 

bestaat het risico dat juist mensen tussen wal en 

schip vallen. D66 wil dat er afspraken gemaakt 

worden over de monitoring van de samenloop van 

deze decentralisaties. 

 

D66 wil een goede, deugdelijke en transparante 

financiële boekhouding met beheersbare financiële 

risico’s. Met de decentralisaties krijgen gemeenten 

een veel grotere financiële verantwoordelijkheid en 

draagt de gemeente een veel groter risico van 

budgetoverschrijdingen. In de Tweede Kamer heeft 

D66 ervoor gezorgd dat gemeenten optimale 

beleidsvrijheid hebben door het onderscheid tussen 

alle potjes voor zorg en welzijn weg te halen. Zo kan 

de gemeente het geld dáár besteden waar dit het 

meeste nodig is. Dit geeft meer vrijheid, maar vraagt 

ook beter beheer van de beperkte financiële 

middelen, zeker nu de decentralisaties gepaard gaan 

met grote bezuinigingen. D66 wil daarom tijdige en 

inzichtelijke begrotingen, financiële discipline, snelle 

en deugdelijke verantwoording en een nadrukkelijke 

rol de eigen lokale rekenkamer.  

 

D66 wil dat in ieder geval in de eerste periode, 

waarin budgetten en taken naar de gemeente 

overgedragen worden, gewerkt wordt binnen de 

overgedragen budgetten. Een onbegrensd beslag op 

de schaarse algemene middelen wil D66 voorkomen. 

 

 


