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Abstract
In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de invloed van regionale samenwerking in de
jeugdzorg in de regio Midden-Holland op de legitimiteit van de gemeenteraad. Ten eerste wordt
onderzocht of het regionaal verband te duiden is als network governance of als multi-level
governance. Als het gaat om legitimiteit wordt in deze scriptie onderscheid gemaakt tussen drie
vormen: input-legitimiteit, throughput-legitimiteit en output-legitimiteit. Er wordt een achttal
hypotheses getoetst om de verbanden tussen deze centrale concepten te achterhalen. Bewijs wordt
verzameld aan de hand van tien semigestructureerde interviews met raadsleden met de portefeuille
jeugdzorg in de regio. De analyse leidt onder andere tot de conclusie dat input-legitimiteit met name
wordt bepaald door de financiële capaciteit van gemeenten en de invloed van de Rijksoverheid. Voor
throughput-legitimiteit is vooral wettelijke verankering van informatievergaring van belang, maar
leidt nog niet automatisch tot democratische controle. Als het gaat om output-legitimiteit dan leidt
regionale samenwerking tot een hogere effectiviteit en efficiëntie, maar dit gaat wel ten koste van
de democratische controle door de gemeenteraden.

1 Inleiding
In 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp gedecentraliseerd naar de gemeenten (Rob,
2020). Met de invoering van een nieuwe Jeugdwet werden gemeenten verantwoordelijk voor alle
vormen van jeugdzorg voor hun inwoners. Het gaat daarbij om de jeugdzorg die voorheen door de
provincies werd uitgevoerd, onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz) en/of de
zorgverzekering viel en gesloten jeugdzorg die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) werd uitgevoerd (RDS, 2013). De implementatie van de Jeugdwet gebeurt in twee
fasen: eerst de “transitie,” gevolgd door de “transformatie”. De transitie betreft de overheveling van
de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten. Hierbij kan
gedacht worden aan het opzetten van wijkteams en de invoering van nieuwe bekostigingswijzen. De
transformatie betreft de “inhoudelijke vernieuwing”: het versterken van preventieve
jeugdhulpvoorzieningen, het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van de jeugdhulp, en
het verbeteren van de integraliteit van de hulp aan gezinnen (NJI, 2020). Uit een eerste evaluatie
door de Ministeries van Volksgezondheid en Rechtsbescherming blijkt dat de transitie succesvol
afgerond is, maar dat de transformatie nog achterblijft (ZonMw, 2018).
In de Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet is expliciet de verwachting opgenomen dat
gemeenten regionaal of bovenlokaal zullen samenwerken om een toereikend zorgaanbod te
realiseren (VNG, 2020). Uit onderzoek door de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) blijkt dat
regionale samenwerking in veel gevallen delen van de beleidsvorming aan sturing door de
gemeenteraad onttrekt en daarmee de legitimiteit van de gemeenteraad ondergraaft. Het
heersende beeld is dat gemeenteraadsleden ervaren dat enkel wethouders betrokken worden bij
besluitvorming binnen de regionale samenwerkingsverbanden. Gemeenteraden zeggen te worden
geïnformeerd, maar ervaren dat gericht sturen niet mogelijk is (Rob, 2020).
Landelijke overheden rechtvaardigen decentralisaties regelmatig door te wijzen naar het
betere zicht dat de lokale politiek op lokale omstandigheden zou hebben ten opzichte van de
landelijke overheid (Costa-Font & Greer, 2013). Uit onderzoek onder Nederlandse lokale politieke
partijen door Broekema, Fenger en Van der Waal (2020) blijkt echter dat standpunten van lokale
partijen aangaande het sociaal domein niet significant afwijken van die van de landelijke
moederpartijen. Bovendien komt decentralisatiewetgeving van bovenaf met richtlijnen vanuit de
Rijksoverheid en beperkte beleidsvrijheid voor gemeenten. Tevens zorgen significante bezuinigingen
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ervoor dat de aandacht verlegd wordt van inhoudelijke naar financiële discussies (Rob, 2020).
Hierbij komt de volgende probleemstelling naar voren, namelijk: hoe de lokale politiek haar
keuzes in de jeugdzorg tracht te legitimeren. Broekema et al. (2020) hebben lokaal beleid onderzocht
zoals het geformuleerd is in verkiezingsprogramma’s van lokale politieke partijen. Zij wijzen er echter
op dat het mogelijk is dat verandering in beleid zich manifesteert gedurende de uitvoeringsfase na
de verkiezingen.
In deze scriptie zal daarom een casestudy gedaan worden naar de invloed van het regionale
samenwerkingsverband op de legitimiteit van de gemeenteraad. Dit gebeurt in de context van de
decentralisaties in het sociaal domein en focust zich op het regionale samenwerkingsverband voor
jeugdhulp “Netwerk Sociaal Domein Midden Holland,” waarbij de gemeenten Gouda, Waddinxveen,
Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard aangesloten zijn. Vanwege het beperkte
tijdsbestek van acht weken en gebrek aan financiële ondersteuning, is het onderzoek sterk
afgebakend. Er is gekozen om slechts een enkel regionaal verband te onderzoeken, waarmee dit
beperkte onderzoek functioneert als verkennend onderzoek naar dit onderwerp en springplank voor
vervolgonderzoek. Deze regio is willekeurig gekozen, omdat uit onderzoek door Broekema et al.
(2020) blijkt dat gemeentegrootte noch andere plaatsgebonden variabelen significant van invloed
zijn op het beleid van lokale politieke partijen.
De eerste doelstelling en tevens wetenschappelijke relevantie van deze scriptie is een
bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke theorie over legitimiteit in de lokale politiek. Dit wordt
gedaan door verwachtingen betreffende de relatie tussen regionale samenwerking en legitimiteit te
confronteren met de empirie van de casus. Ten opzichte van het onderzoek van Boekema et al.
(2020) biedt deze scriptie twee nieuwe perspectieven. Ten eerste is de scriptie gericht op de
uitvoeringsfase, in tegenstelling tot verkiezingsprogramma’s. Ten tweede worden niet politieke
partijen als eenheid gekozen voor het onderzoek, maar met name de gemeenteraad als
bestuursorgaan. Aansluitend hierop is de tweede doelstelling en tevens de maatschappelijke
relevantie het creëren van bewustzijn van de voor- en nadelen van regionale samenwerking met
betrekking tot jeugdzorg. Ten slotte is een derde doelstelling het doen van aanbevelingen waarmee
gemeenteraden hun grip op regionale verbanden kunnen versterken en daarmee hun legitimiteit
beter kunnen waarborgen. Deze gegevens leiden tot de volgende hoofdvraag die in deze scriptie
beantwoord dient te worden:
“In hoeverre hebben regionale samenwerkingsverbanden invloed op het beleid omtrent jeugdzorg en
de legitimiteit van de gemeenteraad?
Om de hoofdvraag stapsgewijs te beantwoorden wordt deze opgedeeld in de volgende deelvragen:
Deelvraag 1: Wat wordt in de literatuur verstaan onder regionale samenwerking en legitimiteit?
Deelvraag 2: Welke mogelijke verbanden tussen regionale samenwerking en legitimiteit worden er in
bestaande literatuur genoemd?
Deelvraag 3: Welke verbanden kunnen in de casus gevonden worden tussen regionale samenwerking
en de legitimiteit van de gemeenteraad?
Deelvraag 4: Hoe kan de gemeenteraad haar keuzes in het sociaal domein in de toekomst
legitimeren, binnen de dynamiek van de regionale samenwerking?

1.1 Leeswijzer

P a g e 4 | 166

De centrale concepten van deze scriptie zullen geconceptualiseerd worden in het theoretisch kader
en visueel toegelicht worden in de vorm van een conceptueel model (H2). Vervolgens wordt het
onderzoek geoperationaliseerd in de methodologieparagraaf, waar de methodiek en
wetenschappelijke verantwoording van het onderzoek beschreven wordt (H3). Daarop volgt een
paragraaf waarin de resultaten van de analyses van de kwalitatieve bevindingen beschreven worden
en een antwoord wordt gegeven op deelvragen 3 en 4 (H4). Hiermee kan in de conclusie een
antwoord gegeven worden op de eerdergenoemde hoofdvraag. Ten slotte wordt er gereflecteerd op
de beperkingen van het onderzoek en worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek
(H5).

2 Theoretisch kader
Het theoretisch kader omvat een conceptualisering van de centrale concepten van deze scriptie (2.1,
2.2) en een schets van mogelijke verbanden daartussen (2.3). Hiermee wordt tevens een antwoord
geformuleerd op deelvragen 1 en 2. Op basis hiervan worden ook theoretische verwachtingen en
een conceptueel model opgesteld (2.4).

2.1 Definitie X-variabel: Regionale samenwerking
Regionale samenwerking wordt in de literatuur op verschillende manieren geconceptualiseerd.
Traditioneel overheidsbeleid of “government” komt tot stand door “command and control,” of topdown sturing van bovenaf. Besluiten worden genomen door verkozen ambtsdragers die
representatief voor en aansprakelijk aan het volk zijn. Complexe problemen worden opgelost in
gespecialiseerde ambtelijke units zoals ministeries. Recente ontwikkelingen in sturing worden
gekenmerkt als een verschuiving van traditionale “government” naar nieuwe vormen van
“governance” (Klijn & Koppenjan, 2016). Het gaat hierbij om een veranderende allocatie van
autoriteit over en verantwoordelijkheid voor beleid. Eén variant hiervan is dat besluitvorming in
toenemende mate buiten vertegenwoordigende organen plaatsvindt, in publiek-private
samenwerkingsverbanden (Hooghe & Marks, 2001). Deze variant staat bekend als network
governance. Complexe problemen vragen hierin om interactie tussen actoren, waarbij een
wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren ontstaat doordat ieder eigen machtsmiddelen,
probleempercepties en strategieën heeft. Deze relatie zorgt voor strategische complexiteit en
onvoorspelbaarheid. Network governance wordt gekenmerkt als een “netwerk met horizontale
verhoudingen” (Klijn & Koppenjan, 2016).
Een tweede variant is multi-level governance (MLG), dit komt voor doordat beleid in
toenemende mate afhankelijk is van een wisselwerking tussen meerdere hiërarchische
overheidslagen. Dit kan wisselwerking tussen lokale, regionale, landelijke en transnationale
overheden zijn. MLG wordt gekenmerkt als een “netwerk met verticale verhoudingen”
(Papadopoulos, 2010).

2.2 Definitie Y-variabel: Legitimiteit
De term legitimiteit houdt in dat iets de status legitiem heeft. Een legitieme overheid is gebaseerd
op autoriteit; degenen over wie geregeerd wordt erkennen het recht van deze institutie om
beslissingen te maken voor de samenleving. In een vertegenwoordigende democratie ligt deze
legitimiteit bij de overheid, in een directe democratie ligt deze bij het volk zelf (Hague, Harrop &
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McCormick, 2016).
Door de verschuiving van government naar governance vindt een parallelle verschuiving met
betrekking tot democratische legitimiteit plaats, waardoor er niet langer een duidelijke “demos”
aanwezig is. De demos is een gemeenschap van mensen die gezamenlijk een politieke eenheid
vormen. Netwerken bestaan echter veelal noodgedwongen uit verschillende overheden of
overheidslagen, waardoor het moeilijk wordt om te achterhalen wat het verband tussen overheid en
demos is. Er worden daarom naast democratische legitimiteit doorgaans drie alternatieve
legitimiteitsvarianten onderscheiden om activiteiten van netwerken te duiden. Ten eerste is er
input-legitimiteit, dit houdt in dat netwerken en beslissingen daarin open en toegankelijk moeten
zijn voor verschillende actoren, bijvoorbeeld diverse overheden of private en maatschappelijke
partijen. Ten tweede is er throughput-legitimiteit, dit wil zeggen dat er binnen netwerken
transparante deliberatie en verantwoordingsmechanismen aanwezig zijn. Klijn en Koppenjan (2016)
zetten een aantal criteria van throughput-legitimiteit uiteen: (1) netwerken worden gecontroleerd
door democratisch gekozen ambtsdragers; (2) netwerken representeren de belangen van de leden
van de verschillende actoren die deel zijn van een netwerk; (3) netwerken zijn (indirect)
aansprakelijk richting de territoriaal gedefinieerde demos; en (4) netwerken volgen democratische
regels. Ten slotte is er naast input- en throughput-legitimiteit ook output-legitimiteit. Dit wil zeggen
dat er effectieve en efficiënte beleidsuitkomsten gegenereerd worden. Hierbij bestaat tevens een
belangrijk onderscheid tussen beleidsuitkomsten of beleid en instituties, en de bredere
maatschappelijke beleidseffecten of veranderingen die deze hebben (Schulz, Liebherr & Zabel,
2018).
Om de mate van legitimiteit in een casus te achterhalen moet deze geëvalueerd worden. Er
liggen hieraan twee doelen ten grondslag: (1) om te leren welke beleidsverbeteringen mogelijk zijn,
en (2) als middel om transparantie en publieke aansprakelijkheid te waarborgen. Waar het gaat om
output-legitimiteit ligt de nadruk op het meten van de efficiëntie en effectiviteit van de uitkomsten
en is er vooral sprake van een rationale meting. Waar het gaat om input- en throughput-legitimiteit
zijn evaluaties vooral gericht op het beleidsproces en de rol van verschillende actoren. Hierbij
overstijgt de evaluatie de rationale meting en is er vaak ook het doel om een maatschappelijk
oordeel te vellen. Met name in netwerken is sprake van subjectieve evaluatie gebaseerd op het
perspectief van een actor (Bekkers, Fenger & Scholten, 2017).
Vanuit het rationele perspectief wordt er gezocht naar de juiste middelen om in te zetten.
Deze keuze wordt gebaseerd op (1) een kosten- en batenanalyse en (2) impact op de maatschappij in
de vorm van herverdeling van middelen. Daarbij moet een optie of alternatief voldoen aan een
beperkt aantal eisen om gekozen te worden, omdat actoren maar een beperkte capaciteit tot het
verwerken van informatie hebben (bounded rationality). Fundamenteel voor het formuleren en
implementeren van (nieuw) beleid is informatie. Ten eerste het kunnen identificeren van factoren in
oorzaak-gevolg verbanden en daarmee kunnen voorspellen wat de impact van beleid zal zijn. Dit
wordt “evidence-based policy” genoemd. Ten tweede dankzij monitoring kunnen ingrijpen in
processen. Kennis is in deze zin een machtsbron die een actor autoriteit en legitimiteit verschaft.
Kennis is in politieke processen doorgaans geïnstitutionaliseerd: de beschikbaarheid van kennis
hangt af van regelgeving (Bekkers, Fenger & Scholten, 2017).

2.3 Legitimiteitsproblemen in regionale samenwerking
Er bestaan verschillende overkoepelende theoretische stromingen over het verband tussen
netwerken en de vertegenwoordigende democratie. Deze stellen dat deze óf incompatibel, óf
complementair zijn, óf dat netwerken een instrument zijn om de macht van de meest invloedrijke
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politieke actoren te vergroten (Klijn & Koppenjan, 2016).
De incompatibiliteitstheorie stelt dat netwerken leiden tot multi-level governance, waarbij
de soevereiniteit gedeeld wordt tussen bijvoorbeeld nationaal en subnationaal niveau. Netwerken
dagen hierbij het idee van politieke representatie uit doordat ambtenaren en samenleving ook
betrokken zijn bij de creatie van publieke waarde (Klijn & Koppenjan, 2016).
De complementaire theorie stelt dat netwerken de representatieve democratie aanvullen.
Dit houdt concreet in dat netwerken de relatie tussen politieke ambtsdragers en andere actoren
verbeteren. Ook draagt het deliberatieve karakter van netwerken bij aan legitimiteit middels
consensusvorming binnen het netwerk en een toename aan participatiemogelijkheden (Klijn &
Koppenjan, 2012; Schulz, Liebherr & Zabel, 2018).
De instrumentele theorie stelt dat netwerken een instrument zijn van machtige politieke
actoren om beleid naar hun hand te zetten. Het gaat hierbij voornamelijk om nationale overheden.
Het behartigen van de belangen van deze politieke actoren gaat boven het betrekken van andere
stakeholders (Klijn & Koppenjan, 2016).
In de MLG-theorie wordt de nadruk gelegd op de verantwoording van actoren in het
netwerk naar de demos die zij vertegenwoordigen. Dit wordt beschreven als een principal-agent
raamwerk. Hierbij zijn er meerdere ‘agenten’ en ‘principalen,’ waarbij de principalen de
beleidsuitvoerende agenten controleren. In deze casus zijn de vijf gemeenteraden van de vijf
gemeenten in regio Midden-Holland dus de principalen en zijn de vijf wethouders en de ambtenaren
verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdzorgbeleid dus de agenten. Inherent aan deze
relatie is een ongelijke verhouding met betrekking tot informatievoorziening en controle. Wanneer
er meerdere agenten zijn kan ten eerste verantwoordelijkheid afgeschoven worden. Daarnaast
kunnen ongunstige uitkomsten van onderhandelingen verkocht worden aan principalen als
onvermijdelijke beslissingen. Anderzijds hebben verschillende principalen ieder een beperkte visie
op het onderwerp. Zij coördineren niet en hebben wisselende verwachtingen van elkaar. Dit komt
voort uit de beperkte competentie van principalen en het feit dat zij vaak redeneren vanuit het
perspectief van een specifieke achterban. Dit leidt ertoe dat principalen divergerende eisen aan
agenten stellen, welke vaak niet samengaan. Het gaat hier regelmatig om kwesties van
(her)verdeling, wat leidt tot winst en verlies. Ondanks deze divergerende eisen kunnen agenten tot
uitvoering gedwongen worden wanneer principalen het recht op veto hebben bij beslissingen. Om
bovengenoemde problemen te neutraliseren is het van belang dat informatie volop gedeeld wordt
tussen agenten en principalen. Een sterkere mate van collectieve beslissingen of juist een meer
flexibele verhouding in onderhandelingen met daarbij een opt-out functie kunnen ook dit effect
hebben. MLG-mechanismen moeten kortom een zo sterk mogelijk zelf-coördinerend vermogen
hebben (Benz, 2007).
Actoren kunnen op twee wijzen tot vrijwillige overeenstemming komen: door middel van
deliberatie of door middel van concurrentie. Bij deliberatie staan informatie-uitwisseling, overtuiging
en wederzijds leren centraal. Bij concurrentie wordt gezocht naar unieke voordelen die
samenhangen met gedeelde doelen. Innovatie, wederzijdse aanpassing en benchmarking staan
hierbij centraal. Om het succes van deliberatie meetbaar te maken moet periodiek gemonitord en
geëvalueerd worden. Bij concurrentie moet benchmarking leiden tot het overnemen van best
practices. Zo leiden zowel deliberatie als concurrentie middels verschillende methoden tot
beleidsinnovatie. Belangrijke verschillen zijn dat actoren bij deliberatie informatie kunnen winnen bij
experts en ervaringen kunnen uitwisselen met andere overheden. Bij concurrentie handelen
overheden autonoom om beter te presteren dan anderen. Een gevaar bij deliberatie is tunnelvisie,
waarbij innovatie afhankelijk wordt van eerder genomen beslissingen (path dependency). Ook
kunnen uitkomsten wel geëvalueerd worden maar is het moeilijker om de totstandkoming daarvan
en de niet-gekozen alternatieven te herleiden. Ook zijn onafhankelijke experts vaak betrokken, wat
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de verantwoordelijkheid fragmenteert (Benz, 2007).
Bij concurrentie is het middels innovatie en benchmarking vanzelfsprekend dat informatie
gedeeld wordt, zowel tussen agenten als richting principalen. Het is van belang deze informatie
overzichtelijk en begrijpelijk te houden om agenten verantwoordelijk te kunnen houden, daarom
moet deze gemeten worden aan de hand van indicatoren. Dit leidt ertoe dat goede prestaties sneller
openbaar worden gemaakt en slechte prestaties getracht verhuld te worden. Principalen zoals
oppositiepartijen zullen er echter voor willen zorgen dat de verantwoordelijke overheid
verantwoordelijk gehouden wordt (Benz, 2007).
Mabbett en Bolderson (1998) beschrijven hoe institutionele structuren verweven zijn met
financiën. Zij beschrijven hoe gemeenten niet in staat zijn tot herverdelingsbeleid, vanwege de
mobiliteit van arbeid en kapitaal. Dat wil zeggen dat inwoners onder ongunstige omstandigheden
zoals hoge belastingen kunnen verhuizen naar een andere gemeente. Richting mensen afhankelijk
van dit beleid zal in tegenstelling daartoe juist een aanzuigende werking bestaan. De logische
conclusie is dat herverdelingsmechanismen altijd gecentraliseerd moeten zijn. Wat we daardoor zien
is dat gemeenten dit beleid wel uitvoeren, maar enkel in opdracht van een centrale
overheidsinstantie.
Decentralisatie kan met betrekking tot fiscaal beleid langs twee lijnen lopen: (1) divergent
beleid of concurrentie, en (2) uniform beleid of concertatie. Met concertatie wordt hechte
samenwerking en consensus bedoeld. Een vereiste hiervoor is de capaciteit van decentrale
overheden om een gezamenlijke strategie te vormen. Dit hangt af van politieke verschillen en
financiële capaciteit. De hoofdgedachte achter concurrentie daarentegen is onderlinge strijd tussen
decentrale overheden en responsiviteit richting kiezers en belastingbetalers. Een gedeelde visie
onder decentrale overheden richting centrale overheden kan echter ook in dit geval leiden tot een
gezamenlijk beleid. Er bestaat een sterke samenhang tussen financiële autonomie van decentrale
overheden en beleidsautonomie. Dit leidt in de regel tot concurrentie, belastingverlagingen en
bezuinigingen. Een beperkte mate van invloed op fiscaal beleid leidt in tegenstelling tot
beleidsautonomie tot een sterkere mate van herverdeling (Mabbett & Bolderson, 1998).

2.4 Theoretische verwachtingen en conceptueel model
Op basis van het theoretisch kader worden de volgende theoretische verwachtingen geïllustreerd als
conceptueel model:
Input-legitimiteit:
Politieke
verschillen

Deliberatie

Financiële
capaciteit

Concurrentie

+

+

-

Gedeelde visie richting
centrale overheid
+

Consensus
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Beleidsinnovatie

H1a: Er is sprake van deliberatie tussen actoren.
H1b: Er is sprake van concurrentie tussen actoren.
H2: Deliberatie/concurrentie heeft een positief effect op consensusvorming.
H3: Een grotere gemeentelijke financiële capaciteit heeft een negatief effect op consensusvorming.
H4: Een gedeelde visie onder gemeenten richting een centrale overheid heeft een positief effect op
consensusvorming.

Throughput-legitimiteit:

Legaliteit

+

Informatievoorziening

+

Controle

+

Aansprakelijkstelling

H5: Legaliteit, het hanteren van democratische regelgeving, heeft een positief effect op de
informatievoorziening tussen actoren.
H6: Informatievoorziening heeft een positief effect op de mogelijkheid van actoren om elkaar te
controleren.
H7: Controle heeft een positief effect op de mogelijkheid tot aansprakelijkstelling.

Output-legitimiteit:
Effectiviteit/output

Monitoring
Transparantie

Efficiëntie
Rationele evaluatie
Maatschappelijke
effecten/outcomes

+
Aansprakelijkheid

Proces-evaluatie

H8: Monitoring en evaluatie hebben een positief effect op transparantie en aansprakelijkheid in het
beleidsproces.
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3 Methodologie
In dit onderzoek is sprake van een kwalitatieve onderzoeksmethode: de afname van een tiental
halfgestructureerde interviews (Bijlagen 4 t/m 12). Deze starten met een beginvraag, onderwerpen
staan hierbij vast, maar de volgorde waarin deze aan bod komen is flexibel. De onderwerpen zijn te
vinden in de interviewlijst (Bijlage 3). De keuze voor halfgestructureerde interviews laat enerzijds
ruimte voor respondenten om interviews richting te geven en uit te wijden bij onderdelen die zij het
meest relevant achten doordat er geen vaste vragen gesteld worden. Anderzijds geeft het de ruimte
aan de onderzoeker om tussendoor gespreksafhankelijke vervolgvragen te stellen (Baarda, De
Goede, & Van der Hulst, 2012). Een nadeel bij interviews kan zijn dat bias van de onderzoeker kan
leiden tot sturing tijdens de dataverzameling, daarom moet de onderzoeker beschikken over
reflexiviteit; bewustzijn van eigen vooringenomenheid en overtuigingen die de onderzoeker bezit.
Onderzoekers worden geacht open te staan voor alle antwoorden en zo neutraal mogelijk te
reageren. Er is voor deze methode gekozen omdat kwalitatieve methoden geschikt zijn om aan de
hand van subjectieve ervaringen een beschrijving te geven van context en achterliggende
verklaringen voor verbanden (Creswell & Clark, 2007).
Er is sprake van purposeful sampling (Creswell, 2007), het streven is namelijk het
interviewen van twee gemeenteraadsleden met de portefeuille sociaal domein per gemeente in
regio Midden-Holland, en voor elke gemeente een coalitie- en oppositielid om te controleren voor
het effect van coalitievorming op beleid. Respondenten zijn benaderd via de griffies van de
gemeenten. Het overzicht van respondenten is te vinden in Bijlage 1.
Respondenten worden van tevoren op eerlijke wijze geïnformeerd over ethisch relevante
factoren zoals privacybescherming en dataopslag en worden gevraagd een toestemmingsformulier
te tekenen voorafgaand aan deelname (Creswell & Poth, 2017). Vanwege het “Corona virus” was het
onwijs om het formulier fysiek te overhandigen, daarom hebben respondenten via mail
toestemming verleend (Bijlage 2). Interviews worden met toestemming opgenomen.
Deze opnames worden getranscribeerd en gecodeerd met het programma Atlas.ti. Voor de
analyse van de transcripten middels codering in Atlas.ti wordt een veelgebruikte volgorde
aangehouden van open coding, axial coding en selective coding. Bij open coding wordt er een lijst
codes opgesteld op basis van theorie (deductief) en interviews (inductief) te vinden in een codeboek
in Bijlage 13. Bij axial coding worden de codes gegroepeerd en gereduceerd tot de meest relevante
codes. Tot slot worden bij selective coding de relaties tussen codes geïllustreerd middels een
codeboom (Boeije, 2014).
Citaten worden na verwerking voorgelegd aan respondenten. Hiermee kunnen zij
beoordelen in hoeverre deze representatief zijn voor het interview. Hierdoor stijgt de interne
validiteit (Creswell & Poth, 2017). Gedurende het coderen worden memo’s gemaakt (Bijlage 14) die
reflecteren op het coderingsproces, wat het onderzoek reproduceerbaar maakt en de
betrouwbaarheid van het onderzoek doet stijgen (Creswell & Poth, 2017).
In het codeboek (Bijlage 13) worden de definities en relevantie van alle concepten
uiteengezet en in de codeboom is de relatie daartussen te zien (Bijlage 14).

4 Resultaten en aanbevelingen
In de resultatenparagraaf wordt de analyse van de kwalitatieve bevindingen uit de interviews
uiteengezet. Hierbij komt aan bod hoe de casus zich tot de theoretische verwachtingen verhoudt en
welke nieuwe inductieve bevindingen uit de interviews naar voren komen. Op basis hiervan komen
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direct aanbevelingen aan bod waar deze relevant zijn. Daarmee wordt tevens een antwoord
geformuleerd op deelvragen 3 en 4.

4.1 De institutionele structuur van het regionale samenwerkingsverband
Om de legitimiteit in de casus te kunnen analyseren is het ten eerste noodzakelijk om vast te stellen
als welk type netwerk de regionale samenwerking in de jeugdzorg in Midden-Holland te typeren is.
Respondent 9 omschrijft de jeugdzorg in de regio op verhelderende wijze als een piramide. Deze
bestaat uit drie delen: een brede basis, een midden en een punt. De basis bestaat uit een breed
scala aan “preventieve” en “niet geïndiceerde” zorg zoals, maar niet beperkt tot, vormen van
jeugdzorg aangeboden op scholen en jeugdwerk. In het midden melden cliënten zich bij een sociaalof wijkteam of andere doorverwijzer, waar een indicatie gesteld wordt van de zwaarte van de
zorgvraag. In de punt bevindt zich de “geïndiceerde zorg” of “zware zorg,” waar cliënten
terechtkomen na een doorverwijzing vanuit een sociaal- of wijkteam, de huisarts of de kinderrechter
(Bijlage 12).
Hierbij bestaat een belangrijk onderscheid tussen geïndiceerde en niet-geïndiceerde
jeugdzorg: de eerste wordt regionaal georganiseerd en de laatste wordt lokaal georganiseerd. De
jeugdzorg die regionaal georganiseerd wordt kan getypeerd worden als multi-level governance zoals
beschreven door Papadopoulos (2010). De autoriteit over beleid, uitvoering en financiën wordt
hierbij gedeeld tussen de lokale, regionale en landelijke overheden. De jeugdzorg die lokaal
georganiseerd wordt, valt daarentegen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende
gemeente en wordt daar ook (deels) door gefinancierd (Bijlagen 6; 7; 8; 9; 10). Hierbij wordt juist
een regierol qua network governance zoals geschetst door Klijn & Koppenjan (2016) van de
gemeente verwacht, waarbij kaders gesteld worden en gestuurd wordt op een horizontale, integrale
werkwijze in het netwerk van lokale jeugdzorgverleners (Bijlagen 7; 8; 12).
Voor de regionale jeugdzorg is een uitvoeringsorganisatie opgericht genaamd de Regionale
Dienstverlening Sociaal Domein (RDS) (Bijlage 12) met een Algemeen en Dagelijks Bestuur (AB, DB
respectievelijk) (Bijlage 5). Deze organisatie is formeel onderdeel van de regionale
centrumgemeente Gouda maar het bestuur bestaat uit ambtenaren en de vijf wethouders sociaal
domein van de vijf gemeenten in regio Midden-Holland. Deze uitvoeringsorganisatie is
verantwoordelijk voor de inkoop en het contractbeheer voor alle geïndiceerde jeugdzorg voor de
regio. De uitvoering wordt gestuurd aan de hand van besluitvorming op regionaal niveau tussen de
vijf wethouders (Bijlagen 5; 12).
De kaderstelling gebeurt door de vijf afzonderlijke gemeenteraden en regionaal genomen
beslissingen worden via elke wethouder gecontroleerd en bijgestuurd door de gemeenteraad van
dezelfde gemeente (Bijlagen 4; 5; 12). De wethouder informeert de gemeenteraad periodiek en
verschaft op verzoek van de gemeenteraad aanvullende informatie (Bijlage 12).
De keuze voor regionale samenwerking in de jeugdzorg in de regio Midden-Holland is
gemaakt naar aanleiding van de decentralisaties opgelegd door de Rijksoverheid in 2015.
Gemeenten met minder inwoners hebben doorgaans niet de financiële capaciteit of vakinhoudelijke
kennis binnen het ambtelijk apparaat om voor de eigen gemeente geïndiceerde jeugdzorg in te
kopen en zijn daarom genoodzaakt om regionaal de krachten te bundelen. Bovendien wordt de
hoogte van het budget wat aan geïndiceerde jeugdzorg besteed kan worden bepaald door de
Rijksoverheid, dit is het zogeheten gemeentefonds wat de Rijksoverheid over de gemeenten
verdeelt aan de hand van een verdeelsleutel (Bijlagen 5; 6; 8; 10; 12).
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4.2 Input-legitimiteit
Bij de analyse van de input-legitimiteit in de casus wordt gezocht naar de mogelijkheden tot input
van de vijf gemeenteraden; in hoeverre zij kunnen bijdragen aan beleidsbesluiten. In multi-level
governance is het daarbij van belang dat er succesvol tot consensus kan worden gekomen (Benz,
2007). Om een antwoord te formuleren op de mate van input-legitimiteit in de casus worden tevens
de eerder opgestelde hypothesen H1 tot en met H4 beantwoord.
Uit de interviews komt naar voren dat er weinig tot geen sprake is van directe deliberatie of
concurrentie tussen de vijf gemeenteraden als principalen. Dit komt ten eerste doordat er indirecte
deliberatie plaatsvindt in het overleg tussen de vijf wethouders die hierbij (idealiter) fungeren als
afgevaardigde namens de eigen gemeenteraad en de eigen gemeenteraad vervolgens informeren
(Bijlagen 6; 9; 12). Bovendien stelt respondent 3 dat de wethouders vaak eenzelfde visie op de
regionale samenwerking moeten vertolken: “het budget is altijd te hoog voor de gemeenteraad, dus
er zijn weinig gemeenteraden die zeggen … we geven met plezier geld aan een gemeenschappelijke
regeling” (Bijlage 6). Hypothesen H1a en H1b kunnen daarmee worden verworpen, omdat er weinig
tot geen deliberatie of concurrentie in de casus plaatsvindt.
H1a: Er is sprake van deliberatie tussen actoren.
H1b: Er is sprake van concurrentie tussen actoren.
Er is echter wel een relatief hoge mate van consensus aanwezig, ondanks de afwezigheid van
deliberatie. Een eerste verklaring hiervoor is dat regionale eenheid een sterkere
onderhandelingspositie oplevert ten opzichte van zorgverleners en schaalvoordeel bij de inkoop
(Bijlagen 4; 12). Een tweede verklaring is een gedeelde wens onder gemeenteraden om “goede zorg”
in algemene zin te leveren (Bijlage 11). Een derde verklaring is het feit dat alle gemeenteraden een
grote druk op de financiën voelen en daarom de jeugdzorg zo efficiënt mogelijk willen houden
(Bijlage 6). Er is sprake van zowel een grote mate van convergentie binnen gemeenteraden middels
bijvoorbeeld raadsbrede programma’s en coalitievorming, alsook consensus op het niveau van het
wethoudersoverleg (Bijlagen 4; 6; 8; 11; 12). Het lijkt er dus op dat er geen correlatie tussen
deliberatie dan wel concurrentie en consensus wordt geconstateerd, H2 kan daarmee worden
verworpen.
H2: Deliberatie/concurrentie heeft een positief effect op consensusvorming.
Uit de interviews komt naar voren dat een groot deel van de financiële middelen die gemeenten ter
beschikking hebben voor de jeugdzorg afkomstig zijn uit Rijksbijdragen, waar ook taken vanuit de
Jeugdwet tegenover staan. Deze komen ook nog eens gepaard met forse bezuinigingen (Bijlage 12),
waardoor de gemeenten meer moeten uitvoeren met minder middelen. Voor Krimpenerwaard is dit
80 procent (Bijlage 4), in Zuidplas vormt dit gepaard met andere verplichte en vaste kosten 95
procent van het budget, wat minder dan 5 procent overlaat om vrij te besteden (Bijlage 5). De hoge
mate van consensus in de casus komt volgens de respondenten dus met name voort uit (1) noodzaak
om financieel voordeel te behalen en (2) te voldoen aan de nieuwe eisen die uit de decentralisaties
voortkomen en die vanuit de Rijksoverheid opgelegd zijn (Bijlagen 4; 5; 6; 8; 9; 12). De instrumentele
theorie van Klijn & Koppenjan (2016) overheerst hier; de decentralisatie lijkt in de eerste plaats het
doel te hebben om het belang van de Rijksoverheid te behartigen. H3 en H4 kunnen daarmee
aangenomen worden.
H3: Een grotere gemeentelijke financiële capaciteit heeft een negatief effect op consensusvorming.
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H4: Een gedeelde visie onder gemeenten richting een centrale overheid heeft een positief effect op
consensusvorming.
Als het gaat om input-legitimiteit dan wordt er ook gesproken over de kaderstellende rol van de
gemeenteraad. Deze rol houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen kaders vaststelt waarbinnen
het college van Burgemeesters & Wethouders de uitvoering van het beleid dient vorm te geven.
Hierbij heeft de gemeenteraad de taak om te sturen op hoofdlijnen en op financiën. De raad houdt
zich ver van de dagelijkse uitvoering en specifieke casussen en heeft vooral oog voor de globale
ontwikkelingen en trends op macro-niveau. Zij kunnen kaderstelling concreet vormgeven door
middel van het opstellen van sturingsdocumenten, het aannemen van wetsvoorstellen, moties en
amendementen daarop of door toezeggingen af te dwingen bij de wethouder (Bijlagen 5; 8; 9).
Bij kaderstelling is informatievoorziening topprioriteit. Zoals respondent 1 stelt: “Je zult je als
gemeenteraad goed moeten laten bijpraten en informeren, wil je er daadwerkelijk ook iets van
kunnen vinden” (Bijlage 4). Wat hierbij in de casus direct opvalt is dat zowel de uitvoering als het
wethoudersoverleg gecentraliseerd zijn, maar dat de informatievoorziening richting en
besluitvorming door de gemeenteraden niet op één lijn is gebracht. Ondanks dat alle raadsleden
voldoende wettelijk vastgelegde middelen hebben om alle informatie die zij wensen op te vragen bij
de wethouder, is het wel noodzakelijk dat alle raadsleden voldoende expertise, ervaring en tijd
hebben om dit te doen. Respondent 10 stelt dat dit simpelweg niet het geval is wegens verschil in
raadsleden tussen grote en kleine gemeenten (Bijlage 12). Bovendien is individuele kennisvergaring
nog niet voldoende; het gaat er ook om dat de agendering van kwesties in de jeugdzorg
gelijkgetrokken wordt in alle gemeenten, dat gemeenteraden ook van elkaar weten welke kwesties
er spelen en dat kennis wordt omgezet in actie (Bijlagen 9; 10; 12).

4.2.1 Aanbeveling
Een aantal raadsleden dragen hiertoe al enkele goede voorstellen aan. Respondent 2 ziet een
schaduwraad voor zich, wat op regionaal niveau hetzelfde is als een gemeenteraad en waarbinnen
op dezelfde wijze gestemd wordt op voorstellen. Het nadelige hiervan is dat landelijke partijen zoals
de VVD een landelijke infrastructuur hebben en in alle gemeenten van de regio vertegenwoordigd
zijn, terwijl lokale partijen hoogstens een los regionaal verband met elkaar zouden kunnen vormen
en daartoe geen ondersteuning hebben. Bovendien zijn er meerdere regionale verbanden in
wisselende samenstellingen die overlappen met de jeugdzorgregio. Praktisch gezien zou dit veel tijd
van raadsleden vergen (Bijlage 5). Respondent 10 ziet eerder een regionale klankbordgroep met een
beperkt aantal raadsleden als afgevaardigden om tegenwicht te bieden aan het bestuur van de RDS
(Bijlage 12). Hierbij gelden dezelfde nadelen, en bovendien hebben afgevaardigden ook hun eigen
partijpolitieke belangen. Respondent 6 stelt dat een vorm van regionale samenwerking tussen
gemeenteraden belegt dient te worden bij de regionale griffierskring (Bijlage 9). Voordelig hieraan is
dat het praktisch efficiënt is voor raadsleden. De griffiers van alle gemeenten kunnen met elkaar en
wethouders afstemmen zodat alle gemeenteraden van dezelfde informatie voorzien zijn en van
elkaar weten welke dilemma’s er spelen. Ze kunnen een centrale vraagbaak en ondersteuning voor
raadsleden vormen, en relevante agendapunten rond hetzelfde moment agenderen voor alle raden
zodat ze aanbevelingen kunnen doen over zaken als stemmingen en moties en partijen deze met
elkaar kunnen afstemmen.
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4.3 Throughput-legitimiteit
Bij de analyse van de throughput-legitimiteit in de casus wordt gezocht naar de manieren waarop de
gemeenteraden controle kunnen uitoefenen op de uitvoering in de jeugdzorg. Hierbij is het van
belang dat actoren democratische regels volgen, dat er voldoende uitwisseling van informatie is, dat
er controle door democratisch gekozen actoren is, en dat er publieke aansprakelijkheid is voor
gevoerd beleid. Om een antwoord te formuleren op de mate van throughput-legitimiteit in de casus
worden tevens de eerder opgestelde hypothesen H5 tot en met H7 beantwoord.
Uit de interviews komt naar voren dat er voldoende middelen met een wettelijke grondslag
beschikbaar zijn voor raadsleden (principalen) om van informatie te worden voorzien door hun
wethouders (agenten). Het verband tussen principal en agent wordt in deze casus echter
gemodereerd door de mate van kennis/expertise, ervaring en tijd die een raadslid bezit om hiervan
gebruik te maken (Bijlage 12). In grond vormt de wettelijkheid van deze middelen wel de
toegangspoort tot de informatie noodzakelijk voor een raadslid om een zo geïnformeerd mogelijk
oordeel te vormen. Hiermee kan H5 worden aangenomen.
H5: Legaliteit, het hanteren van democratische regelgeving, heeft een positief effect op de
informatievoorziening tussen actoren.
Informatievoorziening blijkt in de praktijk noodzakelijk maar onvoldoende voor de gemeenteraad
om voldoende invloed te verkrijgen over beleid in de jeugdzorg. Respondent 5 beschrijft
bijvoorbeeld dat de agendering van vraagstukken omtrent jeugdzorg met name voorkomen in de
commissies en dat er onvoldoende inhoudelijke discussie over plaatsvindt in de gemeenteraad
(Bijlage 8). Respondent 6 voegt hieraan toe dat de agendering van relevante kwesties voor de
jeugdzorg regelmatig met wel een jaar of meer doorgeschoven wordt vanwege onderzoeken die
uitgesteld worden. Ook leiden financiële tekorten ertoe dat het tijdspad van de uitvoering van
jeugdzorgplannen vertraagd worden, waardoor raadsleden lange tijd vooruit moeten plannen
(Bijlage 9). Respondenten 9 en 10 constateren tevens dat elk moment waarop informatie verschaft
wordt slechts momentopnames zijn, wat praktisch bijvoorbeeld betekent dat er tussentijds geen
inzicht is in de vraag of de visie van de gemeenteraad tot uitvoering is gebracht. Daarnaast worden
raadsleden voor sommige besluiten slechts kort van tevoren geïnformeerd met de benodigde, soms
overweldigende hoeveelheid, informatie. Uiteindelijk kan de gemeenteraad de wethouder ter
verantwoording roepen en achteraf afrekenen op beleid maar verder is de gemeenteraad met
slechts informatievoorziening nog niet in control (Bijlage 12). Naar aanleiding hiervan is er
onvoldoende correlatie aangetoond en moet H6 verworpen worden.
H6: Informatievoorziening heeft een positief effect op de mogelijkheid van actoren om elkaar te
controleren.
Uiteindelijk leggen de wethouders wel rekenschap af over het beleid wat ze gevoerd hebben. Dankzij
de minimalistische conceptie van controle in de casus is er dus wel sprake van aansprakelijkheid
(Bijlagen 4; 5; 6; 11). Daarom kan H7 worden aangenomen.
H7: Controle heeft een positief effect op de mogelijkheid tot aansprakelijkstelling.

4.3.1 Aanbevelingen
Om de gemeenteraad meer in controle te stellen van het beleid stelt respondent 9 dat het ten
eerste mogelijk moet worden voor de gemeenteraden om niet enkel de wethouders uit de
desbetreffende gemeenten aan te kunnen spreken, maar ook het bestuur van de RDS als geheel
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(Bijlage 12). Aangezien het beleid zoals uitgevoerd door de RDS betrekking heeft op cliënten vanuit
de gehele regio, is het ook niet langer vanzelfsprekend dat elke gemeenteraad enkel voor haar eigen
inwoners spreekt maar voor het welzijn van jeugd uit de gehele regio. De vergaderingen van het
bestuur van de RDS moeten inzichtelijk gemaakt worden en alle gemeenteraden moeten
gezamenlijk tussentijdse beleidswijzigingen direct aan het bestuur kunnen opleggen.
Ten tweede is het van belang dat raadsleden weten welke rechten en mogelijkheden zij
hebben om informatie in te winnen, en moeten besluitvormingsmomenten voorspelbaarder
worden. Daarom is het noodzakelijk om raadsleden hierin te ondersteunen door het verschaffen van
kennis dan wel cursussen. Ook kan er een lange termijnagenda gevormd worden zodat elementen
van het jeugdzorgbeleid minder gemakkelijk met lange tijd vertraagd kunnen worden. Ten slotte is
het wenselijk dat de tijd om informatie te verwerken strookt met de kwantiteit. De griffie kan ervoor
zorgen dat informatie ruim van tevoren verschaft wordt door de agenda te herstructureren of om te
verzoeken om het samenvatten van agendastukken.

4.4 Output-legitimiteit
Bij de analyse van de output-legitimiteit in de casus wordt gezocht naar wat de regionale
samenwerking voortbrengt en op welke wijze dit op waarde wordt geschat middels evaluatie. De
literatuur maakt hierin onderscheid tussen effectiviteit, efficiëntie en maatschappelijke effecten
(outcomes) (Schulz, Liebherr & Zabel, 2018). Om een antwoord te formuleren op de mate van
output-legitimiteit in de casus wordt tevens de eerder opgestelde hypothese H8 beantwoord.
Uit de interviews blijkt dat respondenten merken dat de regionale inkoop van geïndiceerde
jeugdzorg het lastiger maakt om kaders te stellen, maar dat het voordeel zich met name bevindt in
de slagkracht in de uitvoering en het financiële schaalvoordeel (Bijlagen 5; 9; 12). Er wordt dan ook
een prestatiegerichte inkoopmethodiek gehanteerd, waarbij zorgleveranciers aan bepaalde
prestatie-eisen moeten (blijven) voldoen om gecontracteerd te worden (Bijlage 9). Respondent 9
omschrijft de rol van de gemeenteraad hierin als een soort aandeelhouderschap, waarbij de vraag
“krijg ik waar voor mijn geld?” centraal staat (Bijlage 12). Respondent 3 stelt verder dat er voor de
gehele regio gezamenlijk een “algemene dienstverlening” ingekocht wordt, en dat er daarnaast
vrijwillige, specifieke aanvullende diensten zijn die gemeenten individueel kunnen afnemen (Bijlage
6).
Het uitgangspunt om met name de beste prijs-kwaliteitverhouding te zoeken onder de
zorgaanbieders die gecontracteerd worden kan zorgen voor spanningen met de visie van de
gemeenteraad. Respondent 10 noemt het voorbeeld waarbij de gemeenteraad graag
“gezinsgebonden” zorg wil leveren, dat wil zeggen dat jongeren als vorm van hulpverlening
bijvoorbeeld in een gezin geplaatst worden in tegenstelling tot een grootschaligere vorm van
opvang. Wanneer een zorgaanbieder met enige omvang en invloed besluit deze dienstverlening stop
te zetten of te verplaatsen, dan wil je daar als gemeenteraad in interveniëren, maar dat blijkt in de
praktijk lastig omdat er geen duidelijke scheidslijn is vastgelegd tussen beleidsdoelen en uitvoering
(Bijlage 12). De vraag is in hoeverre beleidsdoelen in stand kunnen blijven zonder de
beleidsautonomie in de uitvoering te veel te belemmeren en rigide te maken.
Er wordt momenteel bovendien onvoldoende gemonitord op de uitvoering. Respondenten
geven aan dat dit mede wordt veroorzaakt door het feit dat de ontwikkeling en toepassing van
gepaste beleidsindicatoren en richtlijnen met betrekking tot de kwaliteit van de zorg nog in de
kinderschoenen staat (Bijlagen 6; 7; 10). Raadsleden geven aan geen inzicht te hebben als het
bijvoorbeeld gaat om de vraag of kinderen na een besluit dan daadwerkelijk bij een gezin of in een
instelling geplaatst worden, laat staan wat de oorzaak is (Bijlage 12). Dit maakt het onmogelijk om
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tussentijds doelgericht in te grijpen (Bekkers, Fenger & Scholten, 2017).
De evaluatie van de jeugdzorg is met name rationeel en gebeurt veelal aan de hand van
bijvoorbeeld kwartaalcijfers en jaarrekeningen. Deze tonen kwantitatieve gegevens, zoals
kostenstijgingen en -dalingen, en instroom- en uitstroomcijfers van zorgcategorieën. Er kunnen geen
oorzaak-gevolg verbanden uit gededuceerd worden (Bijlage 10) en houden geen rekening met
tussentijdse wetswijzigingen of veranderingen in het zorglandschap (Bijlage 9). Dit maakt het niet
mogelijk om de impact van beleid te achterhalen of te voorspellen waar wijzigingen in de toekomst
toe kunnen leiden (Bekkers, Fenger & Scholten, 2017). Wat volgens raadsleden echter vooral nog
ontbreekt is een proces-evaluatie gericht op het proces en de rol van actoren daarin (Bijlage 9).
Hierom zijn raadsleden bekend met kwantitatieve gegevens in de casus maar worden er vrijwel geen
uitspraken gedaan over transparantie met betrekking tot de totstandkoming van besluiten en de rol
van actoren hierin. Zoals eerder benoemd in paragraaf 4.3 was er wel sprake van
aansprakelijkstelling van de wethouders. H8 kan hierdoor slechts gedeeltelijk aangenomen worden;
monitoring en evaluatie leiden met name tot inzicht en verantwoording over effectiviteit en
efficiëntie maar er is nog onvoldoende zicht op maatschappelijke effecten.
H8: Monitoring en evaluatie hebben een positief effect op transparantie en aansprakelijkheid in het
beleidsproces.

4.4.1 Aanbevelingen
Ten eerste is het wenselijk om de reikwijdte van de uitvoerende organisatie formeel af te kaderen,
zodat er een duidelijkere taakomschrijving voorligt zonder in te boeten op gewenste
maatschappelijke effecten. Ten tweede is het noodzakelijk om gepaste beleidsindicatoren te
ontwikkelen of leren en deze toe te passen zodat er gemonitord kan worden op gewenste
maatschappelijke effecten die voort dienen te vloeien uit het beleid. Ten derde ontbreken er
verklarende factoren in de documenten die periodiek ter evaluatie voorliggen. Het is hierbij gewenst
om naast financiële en kwantitatieve ontwikkelingen ook kwalitatief-inhoudelijke veranderingen en
het achterliggende gedachte- en onderhandelingsproces achter besluitvorming te illustreren.
Hiermee wordt de transparantie gewaarborgd en kan de output van het beleid fungeren als
terugkoppeling naar de input om zo nieuwe en betere beleidsalternatieven te introduceren
(Bekkers, Fenger & Scholten, 2017).

5 Conclusie
In deze scriptie is onderzocht in hoeverre het regionale samenwerkingsverband in de jeugdzorg in
regio Midden-Holland invloed heeft op het beleid omtrent jeugdzorg en de legitimiteit van de
gemeenteraad. Opvolgend zullen de belangrijkste bevindingen nogmaals worden aangehaald om
een concreet antwoord te geven op deze centrale onderzoeksvraag.
De onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van acht deductieve hypotheses. Allereerst
is er geconstateerd dat het regionale samenwerkingsverband in de jeugdzorg in regio MiddenHolland getypeerd kan worden als een multi-level governance netwerk. De autoriteit over beleid,
uitvoering en financiën wordt hierbij gedeeld tussen de lokale, regionale en landelijke overheden.
Ten tweede komt naar voren dat er weinig tot geen sprake is van directe deliberatie of
concurrentie tussen de vijf gemeenteraden als principalen. Dit komt ten eerste doordat er indirecte
deliberatie plaatsvindt in het overleg tussen de vijf wethouders die hierbij (idealiter) fungeren als
afgevaardigde namens de eigen gemeenteraad en de eigen gemeenteraad vervolgens informeren
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(Bijlagen 6; 9; 12). Bovendien stelt respondent 3 dat de wethouders vaak eenzelfde visie van
efficiëntie op de regionale samenwerking moeten vertolken (Bijlage 6).
Ten derde is er een relatief hoge mate van consensus aanwezig in de casus, ondanks de
afwezigheid van deliberatie. Een eerste verklaring hiervoor is dat regionale eenheid een sterkere
onderhandelingspositie oplevert ten opzichte van zorgverleners en schaalvoordeel bij de inkoop
(Bijlagen 4; 12). Een tweede verklaring is een gedeelde wens onder gemeenteraden om “goede zorg”
in algemene zin te leveren (Bijlage 11). Een derde verklaring is het feit dat alle gemeenteraden een
grote druk op de financiën voelen en daarom de jeugdzorg zo efficiënt mogelijk willen houden
(Bijlage 6). Er is sprake van zowel een grote mate van convergentie binnen gemeenteraden middels
bijvoorbeeld raadsbrede programma’s en coalitievorming, alsook consensus op het niveau van het
wethoudersoverleg (Bijlagen 4; 6; 8; 11; 12). Het lijkt er dus op dat er geen correlatie tussen
deliberatie dan wel concurrentie en consensus wordt geconstateerd.
Ten vierde komt uit de interviews naar voren dat een groot deel van de financiële middelen
die gemeenten ter beschikking hebben voor de jeugdzorg afkomstig zijn uit Rijksbijdragen, waar ook
taken vanuit de Jeugdwet tegenover staan. Deze komen ook nog eens gepaard met forse
bezuinigingen (Bijlage 12), waardoor de gemeenten meer moeten uitvoeren met minder middelen.
Voor Krimpenerwaard is dit 80 procent (Bijlage 4), in Zuidplas vormt dit gepaard met andere
verplichte en vaste kosten 95 procent van het budget, wat minder dan 5 procent overlaat om vrij te
besteden (Bijlage 5). De hoge mate van consensus in de casus komt volgens de respondenten dus
met name voort uit (1) noodzaak om financieel voordeel te behalen en (2) te voldoen aan de nieuwe
eisen die uit de decentralisaties voortkomen en die vanuit de Rijksoverheid opgelegd zijn (Bijlagen 4;
5; 6; 8; 9; 12). De instrumentele theorie van Klijn & Koppenjan (2016) overheerst hier; de
decentralisatie lijkt in de eerste plaats het doel te hebben om het belang van de Rijksoverheid te
behartigen.
Als het gaat om input-legitimiteit dan wordt er ook gesproken over de kaderstellende rol van
de gemeenteraad. Bij kaderstelling is informatievoorziening topprioriteit (Bijlage 4). Wat hierbij in de
casus direct opvalt is dat zowel de uitvoering als het wethoudersoverleg gecentraliseerd zijn, maar
dat de informatievoorziening richting en besluitvorming door de gemeenteraden niet op één lijn is
gebracht. Ondanks dat alle raadsleden voldoende wettelijk vastgelegde middelen hebben om alle
informatie die zij wensen op te vragen bij de wethouder, is het wel noodzakelijk dat alle raadsleden
voldoende expertise, ervaring en tijd hebben om dit te doen. Respondent 10 stelt dat dit simpelweg
niet het geval is wegens verschil in raadsleden tussen grote en kleine gemeenten (Bijlage 12).
Bovendien is individuele kennisvergaring nog niet voldoende; het gaat er ook om dat de agendering
van kwesties in de jeugdzorg gelijkgetrokken wordt in alle gemeenten, dat gemeenteraden ook van
elkaar weten welke kwesties er spelen en dat kennis wordt omgezet in actie (Bijlagen 9; 10; 12).
Informatievoorziening blijkt in de praktijk noodzakelijk maar onvoldoende voor de
gemeenteraad om voldoende invloed te verkrijgen over beleid in de jeugdzorg. Respondent 5
beschrijft bijvoorbeeld dat de agendering van vraagstukken omtrent jeugdzorg met name
voorkomen in de commissies en dat er onvoldoende inhoudelijke discussie over plaatsvindt in de
gemeenteraad (Bijlage 8). Respondent 6 voegt hieraan toe dat de agendering van relevante kwesties
voor de jeugdzorg regelmatig met wel een jaar of meer doorgeschoven wordt vanwege onderzoeken
die uitgesteld worden. Ook leiden financiële tekorten ertoe dat het tijdspad van de uitvoering van
jeugdzorgplannen vertraagd worden, waardoor raadsleden lange tijd vooruit moeten plannen
(Bijlage 9). Respondenten 9 en 10 constateren tevens dat elk moment waarop informatie verschaft
wordt slechts momentopnames zijn, wat praktisch bijvoorbeeld betekent dat er tussentijds geen
inzicht is in de vraag of de visie van de gemeenteraad tot uitvoering is gebracht. Daarnaast worden
raadsleden voor sommige besluiten slechts kort van tevoren geïnformeerd met de benodigde, soms
overweldigende hoeveelheid, informatie. Uiteindelijk kan de gemeenteraad de wethouder ter
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verantwoording roepen en achteraf afrekenen op beleid maar verder is de gemeenteraad met
slechts informatievoorziening nog niet in control (Bijlage 12).
Verder blijkt uit de interviews dat respondenten merken dat de regionale inkoop van
geïndiceerde jeugdzorg het lastiger maakt om kaders te stellen, maar dat het voordeel zich met
name bevindt in de slagkracht in de uitvoering en het financiële schaalvoordeel (Bijlagen 5; 9; 12).
Het uitgangspunt om met name de beste prijs-kwaliteitverhouding te zoeken onder de
zorgaanbieders die gecontracteerd worden kan zorgen voor spanningen met de visie van de
gemeenteraad. dat blijkt in de praktijk lastig omdat er geen duidelijke scheidslijn is vastgelegd tussen
beleidsdoelen en uitvoering (Bijlage 12). De vraag is in hoeverre beleidsdoelen in stand kunnen
blijven zonder de beleidsautonomie in de uitvoering te veel te belemmeren en rigide te maken.
Er wordt momenteel bovendien onvoldoende gemonitord op de uitvoering. Respondenten
geven aan dat dit mede wordt veroorzaakt door het feit dat de ontwikkeling en toepassing van
gepaste beleidsindicatoren en richtlijnen met betrekking tot de kwaliteit van de zorg nog in de
kinderschoenen staat (Bijlagen 6; 7; 10). Dit maakt het onmogelijk om tussentijds doelgericht in te
grijpen (Bekkers, Fenger & Scholten, 2017).
Ten slotte is de evaluatie van de jeugdzorg met name rationeel en gebeurt veelal aan de
hand van bijvoorbeeld kwartaalcijfers en jaarrekeningen. Deze tonen kwantitatieve gegevens, zoals
kostenstijgingen en -dalingen, en instroom- en uitstroomcijfers van zorgcategorieën. Er kunnen geen
oorzaak-gevolg verbanden uit gededuceerd worden (Bijlage 10) en houden geen rekening met
tussentijdse wetswijzigingen of veranderingen in het zorglandschap (Bijlage 9). Dit maakt het niet
mogelijk om de impact van beleid te achterhalen of te voorspellen waar wijzigingen in de toekomst
toe kunnen leiden (Bekkers, Fenger & Scholten, 2017). Wat volgens raadsleden echter vooral nog
ontbreekt is een proces-evaluatie gericht op het proces en de rol van actoren daarin (Bijlage 9).

5.1 Beperking onderzoek en aanbevelingen vervolgonderzoek
De centrale beperking van het onderzoek is de schaal van het onderzoek. Doordat slechts een enkel
regionaal verband is onderzocht fungeert dit onderzoek slechts als verkennend onderzoek en is niet
noodzakelijk generaliseerbaar naar alle regionale verbanden in de jeugdzorg in Nederland. Een
eerste aanbeveling voor vervolgonderzoek is daarom om vergelijkend onderzoek te doen tussen
verschillende regionale verbanden, met het leren van best practices als doel. Ten tweede strekt het
tot aanbeveling om onderzoek te doen naar de politieke wenselijkheid, haalbaarheid en potentiële
praktische implementatie van de aanbevelingen die zijn gedaan in dit onderzoek. Ten slotte kan er
op grotere schaal kwantitatief onderzoek onder raadsleden verricht worden middels bijvoorbeeld
enquêtes om de politieke wenselijkheid van de aanbevelingen te toetsen.
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Bijlage 1: Respondentenlijst
Respondent
#
1
2
3
4
5
6
7

Naam
Ton van
Dorp
Ferry van
Wijnen
Reinoud
Doeschot
Jacques
Bovens
Els
Borsboom
Femke Vleij
Irma
Bultman

Gemeente

Politieke
partij
Krimpenerwaard CU

Coalitie/oppositie Datum
interview
coalitie
10 juni 2020

Zuidplas

VVD

coalitie

12 juni 2020

BodegravenReeuwijk
Zuidplas

GL

coalitie

16 juni 2020

PvdA

oppositie

17 juni 2020

coalitie

19 juni 2020

coalitie
oppositie

19 juni 2020
19 juni 2020

BodegravenCU
Reeuwijk
Waddinxveen
VVD
Krimpenerwaard CDA
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8
9
10

Trix de
Kruijff
Sjane-Marie
Koppers
Wout
Schonewille

Waddinxveen

CDA

oppositie

22 juni 2020

Gouda

Gouda
Positief
CU

oppositie

24 juni 2020

coalitie

24 juni 2020

Gouda

Bijlage 2: Toezeggingen interviews (privacy en dataopslag)
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Bijlage 3: Interviewlijst/topic lijst

Algemene introductie

Thema Netwerkvorm
-

Network governance
Multi-level governance
Regionaal
Lokaal
Rijksoverheid
Informatievoorziening
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Thema Input-legitimiteit
-

Deliberatie
Concurrentie
Financiële capaciteit

Thema Throughput-legitimiteit
-

Legaliteit
Informatievoorziening
Controle
Aansprakelijkstelling

Thema Output-legitimiteit
-

Effectiviteit en efficiëntie
Outcomes
Monitoring
Evaluatie
Transparantie
Aansprakelijkstelling

Bijlage 4: Respondent 1
Respondent 1
Datum: 10-6-2020
Locatie: telefonisch

R1: want je doet het voor studie neem ik aan?
I: ja voor mijn bachelor scriptie voor de Erasmus universiteit, opleiding bestuurskunde.
R1: o leuk, mooi!
I: ja zeker leuk. Nou ik stel voor dat je jezelf misschien eerst eventjes kunt voorstellen. Wie je bent,
wat je doet en ehm waarom je hier zoveel verstand van hebt van dit onderwerp.
R1: hahaha nouja ik ehm ben respondent 1, raadslid ehm sinds 5 jaar voor de ChristenUnie in
Krimpenerwaard. Ehm Krimpenerwaard is ontstaan uit de herindeling met 5 gemeenten die in
Krimpenerwaard zich bevinden. Voordat het Krimpenerwaard werd was het gemeente Vlist. Daar
ben ik actief geweest heel eventjes als raadslid en toen een flink aantal jaren als wethouder. En
toentertijd ook betrokken geweest bij onder andere de portefeuille jeugd. Dus ja zowel vanuit het
wethouderschap als nu vanuit het raadslidmaatschap de ontwikkelingen afgelopen jaren mee
kunnen maken.
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I: oke dus je hebt je dus zowel als raadslid als wethouder bezig gehouden met het sociaal domein?
R1: ja!
I: oke!
R1: in gemeente Vlist toentertijd, gemeente Vlist is niet zo’n grote gemeente was 10000 inwoners
dus dat viel wel mee. Maar daar was ik wethouder toen de WMO en de jeugdwet nouja zijn gevormd
eigenlijk. Tenminste de jeugdwet over naar de (onverstaanbaar)
I: oke dus dat was rond 2015 dan denk ik?
R1: ja!
I: ja! Oke.
R1: dus het was eigenlijk een beetje net op de scheiding tussen de herindeling dus hebben we heel
veel in laat ik maar zeggen de kleine gemeentes voorbereid en we zijn in januari 2015 ehm gefuseerd
dus ehm de resultaten en naja die zijn eigenlijk met name vanuit de gemeente Krimpenerwaard tot
ons gekomen.
I: ja.
R1: en daar moet nog, daar zijn nog als je dan nog kijkt naar het financiële verhaal zoals het op dit
moment gaat, dat is niet alleen in Midden-Holland of in Krimpenerwaard. Dat is natuurlijk landelijk.
Maar daar liggen nog wel wat uitdagingen op dit moment als je naar de financiën kijkt bijvoorbeeld.
I: ja naja ik zou je graag een aantal vragen willen stellen over dit onderwerp.
R1: ja!
I: ik moet erbij zeggen dit is het eerste interview dat ik afneem onder de raadsleden.
R1: o spannend!
I: ja dus je hebt de eer om de eerste te zijn dus ik zou zeggen dat ik het denk dit interview een beetje
openhoudt dus een beetje meer verkennend, meer thematisch. Dus dan zou ik graag willen
beginnen met de vraag van hoe ziet dat regionale samenwerkingsverband in Midden-Holland er
eigenlijk uit? Wie nemen er dan aan deel?
R1: Midden-Holland ehm bevind zich in Gouda en omstreken. Gouda is de centrum gemeente van
Midden-Holland. Had vroeger 13, 14, 15 gemeentes onder zich. Maar omdat er nogal wat
herindelingen hebben plaatsgevonden bestaat Midden-Holland nu nog uit 5 gemeentes:
bodengraven-reeuwwijk, Gouda, Zuidplas (bestaat uit nieuwekerk Moordrecht en Krimpenerwaard),
Waddinxveen. En Waddinxveen is nog steeds een eigenzinnige gemeente. Nou een wat lastige
samenwerking vind ik omdat het wat ligt tussen allerlei andere gebieden en ehm ja de oriëntatie van
ehm de Midden-Holland gemeenten is ook niet altijd op Gouda gericht. Bijvoorbeeld als ik in
Krimpenerwaard kijk dan hebben wij gebieden als Lekkerkerk en krimpen en die zijn eigenlijk veel
meer op Rotterdam gericht. Als je kijkt naar Schoonhoven, ligt iets wat aan de andere kant van de
gemeente Krimpenerwaard is heel erg op Utrecht bijvoorbeeld gericht. En Haasdrecht (?) die zijn
bijvoorbeeld wel weer op Gouda gericht. Dus daar zit iets van oriëntatie in dus vandaar dat dat lastig
is met Midden-Holland.
I: oke en ehm
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R1: als je naar de veiligheidsregio kijkt hebben we Midden-Holland is gekoppeld aan de regio leiden
bijvoorbeeld. Dat is weer een hele andere oriëntatie. Dus ja dat is wel een dingetje in het MiddenHolland gebied maargoed haha daar hebben we het…
I: haha nee.
R1: binnen Midden-Holland werken die gemeentes opzich wel prima samen. Voorheen was ehm het
samenwerkingsverband een heel groot opgezet verband. Ehm waar ehm een heleboel taken lagen
en dat is een aantal jaren terug wel een kleiner samenwerkingsverband geworden waarbij nu
bestuurlijk afspraken gemaakt worden maar de personele inzet gaat vaak al via de gemeente zelf
wordt geleverd en wat minder vanuit het samenwerkingsverband. Er zijn wel een paar stevige poten
nog, de milieudienst, de samenwerking op het gebied van jeugd et cetera. Ehm daar heb je nog wel
gezamenlijk personeel.
I: oke en als we dan even inzoomen op de jeugdzorg kun je dan omschrijven hoe dat eruit ziet? Is er
een regionaal orgaan wat dat ehm?
R1: ja ja. Dus dat is ehm sowieso is het natuurlijk belangrijk dat je als regio en daar komen de
bestuurlijke dingen natuurlijk bij kijken dat je bestuurlijk een route weet te vinden en dat je
bestuurlijk een beleid kunt neerzetten. Dat is denk ik ook wel een hele belangrijke opgave. Dat je
ook ik bedoel het zijn wel lokale verantwoordelijkheden maar je wilt natuurlijk ook weer even niet
teveel dat mevrouw X in gemeente Gouda een heel ander beleid voor zijn kiezen krijgt dan een
meneer Y in gemeente Krimpenerwaard. Dus vandaar dat je wel regionaal die afstemming in dat
beleid redelijk ehm hetzelfde zou moeten hebben. Ehm vervolgens kun je natuurlijk wel nog de
afweging maken van ja hoe gaat de afhandeling daarachter? Daar zou je natuurlijk verschillende
keuzes in kunnen maken of je dat echt ook regionaal gaat doen of dat je zegt van naja dat zou je
kunnen neerleggen bij de afzonderlijke gemeentes. Deze samenwerking is best wel ver.
I: ja en hoe ziet dat samenwerkingsverband eruit dan? Wie nemen er aan deel en hoe wordt het
uitgevoerd.
R1: beleidsmatig zitten natuurlijk de wethouders of de portefeuillehouders, meestal zullen dat
wethouders zijn maar het zou ook een burgemeester kunnen zijn die de portefeuille heeft. Die
werken dan beleidsmatig uit en naja de organisatie daarachter dat kan variëren. Maar daar hangt
een uitvoeringsorganisatie aan die allerlei dingen doen. Inkoop, afspraken qua contracten,
communicatie, facturatie, declaratie dat is dat laatste meen ik als ik het goed op de hoogte ben nog
dat gemeentes daar soms verschillende keuzes in gemaakt hebben.
I: dus je zegt dat er hoofdzakelijk vanuit ehm wethouders het beleid wordt gemaakt en dan wordt
het gewoon uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. Is dan echt een moet ik dat echt zien als een
soort zien als een….
R1: wethouders moeten sturen he en dat beleid wordt natuurlijk wel voorbereid en ehm
vormgegeven door ehm medewerkers dat doen natuurlijk die wethouders allemaal niet zelf.
I: nee maar moet ik dan echt…
R1: die vormen het orgaan ehm nouja waar het beleid wordt afgetikt en ehm vervolgens in de
individuele gemeenten in de gemeenteraad natuurlijk weer wordt besproken en wordt
teruggekoppeld.
I: moet ik dat dan echt zien als een top-down beleid of wordt er ook echt horizontaal, dat je ook
actoren buiten de gemeente om betrekt.
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R1: ehm daar zitten ook wel actoren buiten de gemeente om. Wil je dat regionaal natuurlijk
vormgeven dan ontkom je daar niet aan. Dat maakt natuurlijk opzich de positie van afzonderlijke
gemeenteraden wel weer wat zwakker. Omdat er dingen regionaal vormgegeven worden.
I: ja zou je daar misschien een aantal voorbeelden van kunnen noemen van wie daar dan bij
betrokken zijn?
R1: laten we zeggen, welke organisaties of welke personen daarbij betrokken zijn bedoel je?
I: ja bijvoorbeeld.
R1: ehm nouja het beleid wordt vormgegeven ehm in goed overleg met instanties en ehm die
instanties ehm hoeven niet in jouw gemeente een ehm grote of een actieve rol te vormen maar
kunnen wel dus een belangrijke onderlegger of onderbouwer zijn geweest van het betreffende
beleid. Gemeente Krimpenerwaard heeft 11 kernen waren eerst een wat platteland achtige
gemeente waar soms andere problematiek speelt dan in de stadse gemeente Gouda waar andere
partijen ook zorg leveren of hun diensten aanbieden. Ehm…. Nou als dan Gouda een heel belangrijke
bijdrage heeft geleverd in het vormgeven van het beleid omdat wel eens iets een accent van Gouda
geweest zijn dan het accent wat je eigenlijk in Krimpenerwaard zou willen hebben.
I: en je noemt instanties maar zijn er dan ook specifieke voorbeelden van wie bepaalt welke
instanties daar dan een rol spelen in de beleidsvorming?
R1: ik denk dat dat over het algemeen wel in goed overleg wordt besproken tussen de wethouders
en het heeft ook wel te maken in hoeverre instanties zelf daar actief ehm in zijn. Ehm nouja best van
heb je bijvoorbeeld organisaties die erg proactief zijn en de dialoog en de contacten opzoeken. En je
hebt altijd instanties die erg reactief zijn en volgend en daar dus minder bepalend in zijn. Dat is
natuurlijk ook wel een keuze van de organisaties zelf.
I: oke! En hoe wordt dan bepaald of een organisatie dan toe wordt gelaten tot dat netwerk?
R1: nou ik denk dat in principe wel iedereen tot het netwerk toegelaten wordt maar hoe actief je in
dat netwerk bent en dus hoe in welke mate je kunt bepalen dat hangt dan wel veel af van de
organisatie zelf.
I: oke dat is wel interessant. Ehm welke factoren zouden dan bepalen wie daar een grotere rol in
spelen?
R1: nee ja net wat je zei van nou als jij zelf een goede pasklare visie heb staan en je weet waar je
naartoe wilt als organisatie en je zoekt dan ook vanuit jouzelf de contacten daarin en je blijft goed
volgen en je sluit goed aan dan kun je daar meer in bepalen dan als jij ehm na ja misschien wat
minder duidelijk weet waar je naartoe wilt of dat contact ook wat minder duidelijk zoekt.
I: oke dus de…
R1: dan kun je een beetje volgen maar dan kun je daar niet zelf op sturen… daar komt natuurlijk de
groep laat maar zeggen de groep die het beleid uiteindelijk gaat vaststellen. De wethouders binnen
die organisatie en heb je daar voldoende hoogte van in hoeverre daar wel of niet eenduidig en flink
in gestuurd is of niet, daar moet je wel oog voor houden
I: dus je zou zeggen dat er vooral vanuit de gemeentes beleid wordt gemaakt op basis van een
bepaalde visie en op basis daarvan wordt eigenlijk besloten wie het beste past in een netwerk of in
een bepaalde kwestie?
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R1: ja, ehm ja, zeker. Ehm maar ehm het wil niet zeggen dat als jij wat minder past in die visie dat je
dan daar geen rol in zou kunnen spelen.
I: oke.
R1: maar als je meer past en beter past dan zal je vaker daar ook het contact hebben.
I: dus je zou het omschrijven als een vrij open netwerk?
R1: ja!
I: oke!
R1: tegelijkertijd. Ehm… ja ligt er rondom jeugd ehm ligt er natuurlijk ook wettelijk gezien wel
vanalles vast. Ehm en ehmn kun je als beleidsmakers natuurlijk wel vanalles willen ehm maar heb je
niet overal invloed op. Laat ik het maar zeggen voorschuifgetal (?) wat huisartsen hebben in het
kader van jeugdzorg bijvoorbeeld, dat is lastig te beïnvloeden. Er is ook nog een open eind
financiering dus je kan het lastig beïnvloeden. Maar je moet er wel aan voldoen. Ehm en je moet er
ook nog voor betalen dat je wat minder goed of zelfs slecht kan bepalen…
I: oke ja en hoe welk effect heeft dat dan op zegmaar het overleg en de deliberatie in zo’n netwerk
als mensen verschillende visies of verschillende werkzaamheden uitvoeren die eigenlijk haaks staan
op elkaar.
R1: in deze is het dat het sowieso al wel lastig is om tot overleg te komen. De groep van huisartsen is
een wat lastigere groep al, we hebben natuurlijk het al druk met hun klantenbestand en huisartsen
zijn ook wat slechter georganiseerd zullen we maar zeggen. Ehm.. ik weet bijvoorbeeld uit de nieuwe
gemeente Zoetermeer ehm (onverstaanbaar), Zoetermeer is een flink aantal jaren fors gegroeid en
dat is eigenlijk heel goed opgezet en ze hebben een heel stevig huisartsen verbond waarmee je
goede afspraken kan maken die altijd voor alle huisartsen gelden. Nou in Gouda bijvoorbeeld de
Centrum gemeente van Midden-Holland is dat heel anders. Die hebben eigenlijk helemaal geen
overkoepelend orgaan dus dan moet je met al die huisartsen die daar actief zijn moet je eigenlijk tot
overeenstemming zien te komen. Dat is bijna niet te doen. Ook dan geldt van je zult een aantal
huisartsen hebben die er actiever in zijn en waar je mee kan afstemmen en bepalen, maar degenen
die niet actief zijn en zich niet laten zien dat is natuurlijk vrij lastig. Tegelijkertijd hebben zij wel
vanuit hun wettelijke bevoegdheden vanuit hun medische verantwoordelijkheid voorschrijfgedrag
en bepalingen en wijzen ze ehm diensten toe die de gemeente vervolgens wel moeten gaan betalen.
Dus daar zit al een flinke spanning.
I: dus je zou inderdaad kunnen zeggen dat er wel degelijk heel veel actoren zijn in zo’n netwerk, die
belangrijke werkzaamheden leveren maar die toch niet meegenomen worden in zo’n overleg?
R1: naja niet omdat de gemeenten dat niet willen, maar doordat je die moeilijk kunt bereiken. En ik
heb pas vernoemen, ik weet niet precies of dat helemaal zo is maar dat die verhouding tussen het
beïnvloedbare beleid en het niet beïnvloedbare beleid dat dat een verhouding is van 1 staat tot 2,
dus zal maar zeggen dat een derde deel maar redelijk of enigszins door gemeenten te beïnvloeden is
en dat 2 derde deel vasthangt aan wettelijke taken en slecht beïnvloedbaar is omdat dat ala
huisartsen of andere instanties wordt voorgeschreven. Dat is natuurlijk best een fors deel.
I: zou je het dan zeggen dat het dan ook niet veel toegevoegde waarde heeft o mdie formeel te
betrekken bij het maken van beleid.
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R1: zeker zeker maar het heeft ook te maken met verantwoordelijkheden he, een huisarts heeft
natuurlijk tot taak om in dit geval jeugd als we daarnaar kijken op een goede manier te begeleiden of
te behandelen of op de juiste plaats te laten komen dus die hebben een bepaald voorschrijf gedrag
ontwikkeld. Naja als dan vervolgens de gemeente daar de rekening van krijgt dan past dat niet altijd
in de doelstellingen van de gemeentes. Je kunt natuurlijk proberen als gemeente dan proactief
beleid te gaan voeren dus proberen te voorkomen dat zo’n jongere ontspoort en bij de huisarts
komt met allerlei problematieken maarja dat is ook maar gedeeltelijk natuurlijk succesvol, dat lukt je
nooit helemaal.
I: ja en hoe zien dan de formele uitspraken eruit? Ho0e zijn de overleggen geformaliseerd en
geïnstitutionaliseerd.
R1: ja zeker in dat te beïnvloedden deel is dat veel meer dan in het niet te beïnvloeden deel, omdat
dat ook wettelijk bepalend is. Kijk het is fijn als je met het huisartsengroep het overleg hebt, maar
nogmaals als een huisarts niet wil dan heb je weinig mogelijkheden om ze te dwingen hoewel je wel
als gemeente voor de rekening op moet draaien. Dat is een beetje wat in de zorg sowieso natuurlijk
wel speelt, dat de financiering en de verantwoordelijk geknipt is en niet altijd eenduidig ligt. Ehm
laat ik maar zeggen als jij naar de huisarts gaat dan wordt dat gefinancierd vanuit de
zorgverzekeringswet maar allerlei preventief zaken om te voorkomen dat je bij die huisarts komt die
worden bekostigd uit de WMO bijvoorbeeld. Ehm dus dan is het wel van belang hoeveel investeert
de gemeente in de WMO, ehm om te voorkomen dat jij bij die huisarts komt ehm maar dat wil niet
zeggen dat als je daar heel veel in investeert dat er heel lang wordt gehecht aan gezond eten etc, dat
wil natuurlijk niet zeggen dat jij ooit nog eens ziek wordt, en dan is het wel van belang ja zegt die
huisarts kijk het nog even aan of zegt die van u mag meteen door naar het universitair ziekenhuis. En
alles wat ertussen zit. Dus dat erste deel van dat preventieve voorschrijven daar kun je als gemeente
in doen er op acteren en er een rol in spelen. Dat tweede blijft altijd toch afhankelijk van het
voorschrijvend oog van de arts. De ene arts zal met hetzelfde geval wat eerder zeggen van ik wacht
nog even of probeert u het even met betere voeding etc en de andere die zal veel sneller zeggen van
ik zie het al en ik schuif meteen door naar het ziekenhuis of het weet ik veel wat.
I: oke dus er zijn eigenlijk heel wat uhm invloeden bijvoorbeeld vanuit het Rijk die de beleidsvrijheid
van zo’n gemeente inperken.
R1: ja en dat heeft te merken met naja dat medische verhaal dat huisartsen die dat voorschrijf
gedrag hebben. Dat heeft ook te maken met voorraden die bijvoorbeeld vanuit wettelijke
jeugdbescherming of aan jeugdzorg etc. worden doorgeschreven. Dat heeft naja soms effecten laat
ik maar zeggen de gemeenten waar vader woont moet betalen in het kader van de jeugdzorg. Uhm
en naja dat hoeft natuurlijk helemaal niet de gemeente te zijn waar de jeugdige op dat moment
verblijft, juist niet. Pleeggezin kan iemand juist of wordt iemand juist vaak naar een andere
gemeente geplaatst, omdat je dan wat verder van een levende vader of moeder waar problemen
mee zijn afgeplaatst worden. Dan krijg je de bijzondere situatie dat de gemeente Gouda betaald
omdat vader daar woont terwijl het pleegkind woont in Krimpenerwaard en die hoeft dan niet te
betalen. Of andersom, in allerlei variaties.
I: dus ja…
R1: dus er zitten wel wat vreemde dingen in. Maar ik weet niet of dit helemaal past bij jouw
onderzoek hoor want uhm dit heeft te maken met rijk en regelgeving en wat minder met uhm
regionale samenwerking.
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I: nee dat past er zeker in hoor, dat is ook zeker een belangrijke invloed die in de literatuur genoemd
wordt. Er is dus wel sprake dus van zekere afbakeningen. En ehm…
R1: maarja doordat je regionaal optrekt (onverstaanbaar), dat scheelt natuurlijk ook. Van ja er zit
misschien nog wel een overlap tussen de drie gemeentes, maar als regio heb je het in ieder geval
dan wel veel beter in beeld al.
I: ja ehm.. hoe zit het dan eigenlijk met het herleiden van individuele bijdragen, bijvoorbeeld van een
bepaalde gemeenteraad?
R1: lastig! Sowieso nu omdat er naja veel meer ehm geld benodigd is dan dat we vanuit het Rijk
krijgen. Dus ik denk dat iedere gemeente er vanuit zijn eigen begroting geld bij moet stoppen. Ehm
en naja dan wil je als gemeenteraad dan zet ik maar even de pet van de gemeenteraadslid op. Daar
wil je natuurlijk toch een soort invloed op hebben en dan blijkt dat dat niet makkelijk is omdat dat
wat ik net al zei een deel bijna niet te beïnvloeden is, omdat je daar professionals hebt die
voorschrijven en omdat je daar wettelijke regelgeving hebt waar je aan moet voldoen. En het deel
waar je dan eventueel wel op naja invloed op kan uitoefenen ligt dan voor een groot gedeelte weer
regionaal ehm bij een regionaal orgaan in dit geval he, die het over meer gemeentes bepaalt.
Waarbij het lastig is als jij zegt als raadslid van Krimpenerwaard van ja nee ik wil het een paar gaatjes
anders, waarvan het antwoord dan vaak is van ja ik snap dat je dat wilt maar in het
samenwerkingsverband met die andere gemeente is dat niet haalbaar. Nouja dan blijft er gelukkig
nog wel een deeltje over wat lokaal invloed heeft, wat lokaal ingevuld wordt met plaatselijke ehm
partijen of subsidie verleningen etc. maar dan heb je dus van die grote pot met geld maar een heel
klein deeltje waar je als gemeenteraadslid echt aan het stuur zit.
I: dus er wordt voorafgaand aan zo’n beleid al vanuit gegaan dat de wethouders voor een groot deel
van het beleid vormen?
R1: ja
I: en welke mogelijkheden zijn er dan nog voor de gemeenteraden om er een eigen accent op te
leggen?
R1: je probeert dat natuurlijk wel van tevoren via kaders aan zo’n wethouder mee te geven he. Dus
ik denk dat het wel van belang is dat je goede discussies aan de voorkant houdt om in ieder geval de
beleidsruimte die je hebt wel via kaders vast wat in te perken en de belangrijke kaders aan de
wethouder mee te geven. En die moeten dan in het regionaal verband ehm verdedigen of
meenemen of ehm zien te beïnvloeden. En als dat goede kaders zijn voor jou gemeente dan zal dat
vaak ook wel goede kaders zijn voor de buren gemeenten maar dat zou bij wijze van spreken soms
wel eens ehm kunnen botsen of ehm anders kunnen zijn. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het
leger des heils iets met jeugd zou willen doen, naja het leger des heils is in Gouda een belangrijke
partij maar in Krimpenerwaard is er geen leger des heils ehm naja die schuring zou je kunnen krijgen
tussen gemeentes.
I: ja en welke middelen zijn er dan eigenlijk om zo’n overleg zo’n debat die deliberatie nog een
beetje op gang te krijgen om toch ehm ja toch keuzemogelijkheden te geven in het beleid wat
gevoerd wordt.
R1: ehm die kaders is dan van belang he en ik denk dat het ook van belang is om als gemeenteraad
een goede visie te hebben ehm wat je vertrekpunt is ehm ik denk dat dat altijd goed is om ehm een
visie als uitgangspunt te hebben omdat dat ook naja aangeeft is dit de horizon waar je naartoe wilt.
Maargoed dat is natuurlijk ook heel makkelijk gezegd want binnen zo’n gemeenteraad zitten
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natuurlijk ook in het geval van Krimpenerwaard 13 partijen van links tot rechts en met allemaal hun
eigen visie en ehm dus daar vindt natuurlijk ook ten eerste wel een soort ehm maarja discussie
plaats en krijg je gewoon weer een niet een heel uitgesproken visie omdat die al weer een beetje
gemiddeld wordt door links en rechts discussies binnen een gemeenteraad.
I: ja dat is zeker waar.
R1: voordat je het weet is het wel heel erg gemiddeld en heel erg waterig. Dat hoeft niet altijd
verkeerd te zijn, maar heel uitgesproken zal die daardoor vaak niet zijn. Die visies en die kaders
worden dan meegenomen naar zo’n regionaal overleg en daar vindt nog steeds hetzelfde plaats.
Maar het wordt wel heel grijs als je niet oppast.
I: dus van tevoren ook al zouden ze een kunnen visie kunnen opstellen of een beleidsdocument
kunnen formuleren als gemeenteraad zijnde dan is het nog zo dat de invloed van politieke kleuren
toch niet meer mogelijk maakt om te herleiden wat nou een bepaald raadslid daaraan heeft
bijgedragen?
R1: ja ja. Het zou kunnen zijn dat als je nou laat maar zeggen een regionaal samenwerkingsverband
hebt die bestaat uit 5 gemeentes waarin al die 5 gemeentes de rechtste of linkse partijen de
overhand hebben…. Dan zou je een wat meer links of rechts georiënteerd hebben. Maar anders zal
die als dat een beetje normaal verhoudt dan zal dat zich toch wel gaan uitwerken in een gemiddelde.
Dat gemiddelde zie je natuurlijk wel opzich dat is ook geen reden van het is veel meer een landelijke
beweging natuurlijk, zie je ook wel bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen mee. Dat laat
maar zeggen linkse partijen nu soms roepen op het gebied van asielzoekers of zoiets zal ik maar
zeggen, dat zou 20 of 30 jaar geleden als rechts gestempeld worden.
I: ja. En even voor het beeld, hoe ziet zo’n overlegorgaan er dan uit? Met wethouders zitten er dan
gewoon 5 of 10 wethouders om tafel.
R1: ja 5 in dit geval want ik neem aan dat ze allemaal 1 wethouder jeugd hebben.
I: dus echt eigenlijk 5 personen?
R1: (onverstaanbaar). Ik heb wel eens meegemaakt dat zeker in het kader van de wmo, en de wmo is
ook wel breed omdat er soms wel wat wisselingen plaatsvonden he. Omdat deelgebieden binnen de
wmo bij een andere wethouder maar gaat er even vanuit dat het er gewoon 5 zijn. Maar die worden
dus beïnvloed door enerzijds de discussies vanuit de raad. Of dat spel goed loopt, of die kaders goed
worden meegegeven. Of de gemeenteraad zelf actief aan het stuur wil zitten, of dat die het laat
afweten waardoor de wethouder zelf meer kan bepalen. En tegelijkertijd heb je dan ook
ondersteuning en voorbereidingen die vanuit ehm gegevens en informatie en contacten met ehm
organisaties etc ook ideeën natuurlijk inbrengen. En dat wordt dan vaak een soort ehm laat ik maar
zeggen een soort concept document dat een aantal malen besproken wordt en waarin accenten of
aandachtspunten worden gezet. Dan heb je het regionale document en dat wordt dan weer in de
diverse gemeenteraden aan de orde gesteld.
I: ja en is dan ook nog wel eens zo dat bijvoorbeeld private of maatschappelijke partijen worden
uitgenodigd om zelf hun visie daarop te geven voordat er een document wordt opgesteld?
R1: ehmm naja nou dat is wel eens verschillend per onderdeel per beleidsgebied maar ik denk in het
kader van de wmo en ook in het kader van de jeugd zullen daar zeker wel organisaties aan het
concept document meedoen. Ehm. Heb je vaak dat er ook laat maar zeggen er informatie of
discussie avonden of open tafels dat dat soort organisaties worden gevoerd om ook op te halen van
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wat speelt er bij jullie. Wat leeft er en wat zou daar een ehm (onverstaanbaar) plek in kunnen krijgen
in het document.
I: ja en ehmm hoe zou je dan willen omschrijven hoe het gesteld is met de democratische controle
op het netwerk? Welke middelen zijn daar hoofdzakelijk aan de orde?
R1: uiteindelijk zijn die 5 gemeenteraden natuurlijk weer in de controle ehm in de controlerende
taak ehm richting de wethouder. Dus die kunnen ook tegen de wethouder zeggen van u heeft het
wel goed gedaan u heeft het niet goed gedaan bij wijze van spreken. Ook kunnen ze zeggen van u
heeft het dusdanig slecht gedaan ik stuur u weg. Dus opzich kun je zeggen van die is goed. Dit wordt
natuurlijk wel wat lastig als dat terrein wat ehm slecht te beïnvloeden is. He. Omdat 2 derde al
bepaald is door wettelijke regelgeving en ehm een groot gedeelte van de resterende een derde in
regionaal verband wordt vormgegeven. Opzich zou het gewoon kunnen en is die democratische
legitimatie die is er. Alleen die wordt wel heel erg beïnvloed door nouja het hele terrein eromheen.
Want als zo’n wethouder daar zelf eigenlijk heel weinig aan kan doen ehm ja is dat terecht dat je
hem wegstuurt. Maar het kan wel.
I: ja..
R1: is dat het antwoord op de vraag die je zocht?
I: Ik stel alleen de vragen. De antwoorden zijn wat ze zijn. Daar…
R1: haha beantwoord dat jou vraag? Laat ik het dan zo zeggen…
I: jaa zijn er ook nog andere formele of afspraken gemaakt die toch nog die democratische controle
kunnen verstevigen? Zijn er bepaalde middelen die je daarop kunt toepassen?
R1: met dit beleidsterrein aan de hand van de kaders kun je natuurlijk duidelijk indicatoren
afspraken ehm.. naja laat ik maar zeggen we zitten nu op 100 we willen volgend jaar dat het naar 80
gaat dus u heeft 20 te beïnvloeden..
I: dan heb je het dus vooral over benchmarking en uitkomsten meten?
R1: (onverstaanbaar), een eenduidige opdracht en daar kan de wethouder dan in die jaren of in de
verantwoordingsdocument voor zeggen van goh ik heb de opdracht gekregen, om van 100 naar 80
te gaan en ik ben uitgekomen op 70 of ik ben uitgekomen op 110. En dan zul je de discussie moeten
houden van ja die 110 betekent dat dat de wethouder dan dingen niet gedaan heeft of, nouja, is er
iets bijzonders gebeurt waardoor er extra input kwam of dat is dan de discussie in het
verantwoordingsdocument.
I: ja.
R1: daar zouden we meer slagen in kunnen maken door duidelijker als gemeente of als regio die
kpi’s te benoemen. Ehm tegelijkertijd is het ook benoemen van die kpi’s ook weer erg lastig omdat
het ehm nouja het geld niet een van de makkelijkste velden is.
I: ja. En zou je zeggen je hebt het natuurlijk al eerder genoemd, dat het vooral van het bordje van de
wethouder terecht komt… maar heeft dat dan ook nog te maken met de manier waarop
bevoegdheden overgedragen worden op basis van wat het rijk bepaalt.
R1: nou in gemeenteland komt er wel heel veel op het bordje van de wethouder. Wat dat betreft
heeft de raad het wel heel makkelijk want die kunnen roepen en de wethouder die
(onverstaanbaar), dus die zit in een veel afhankelijkere positie. Aan de andere kant heeft een
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wethouder soms ook wel veel meer middelen, mensen, ambtenarenapparaat ter beschikking
waarmee die het ook kan doen. Dus dat staat daar weer tegenover. Wat wel heel erg bepaald wordt
door het rijk en dat is het jeugdveld zeker, maakt het een stuk lastiger. Daarmee acteert het rijk ook
echt niet goed vind ik want die hebben altijd wel geroepen van we leggen het neer bij de gemeentes
want de gemeentes zitten veel dichter op de samenleving op de jeugd op die instanties, nouja
vervolgens hebben ze dat dus ook overgedragen naar de gemeentes, ze hebben daar meteen een
flink budget vanaf gehaald. Dat was al niet zo netjes, maar zeggen dan uiteindelijk ook nog van ja het
ligt wel bij de gemeentes maar wij willen wel dat we dit en dit en dit aan voorwaarden en eisen
wordt voldaan. Dus daarmee ontneem je natuurlijk als rijk heel veel beleidsvrijheid van die
gemeentes weg. Dat is niet helemaal eerlijk en dat zie je dus nu al ontstaan dat daardoor nouja als je
bijvoorbeeld het financieel bekijkt dat gewoon de budgetten die de gemeentes hebben echt niet
meer passen binnen de realisaties die op dit moment gemaakt worden.
I: ja zeker.
R1: dan hebben we gelukkig wel extra geld gekregen van het rijk maar daarmee zeggen ze van dat
extra geld toegevoegd wordt aan het gemeentefonds en dat is ik meen 20-21 als jaar voor dat
laatste en dan laten we het aan het nieuwe kabinet over of dat weer komt. Dus ja dan krijg je
eigenlijk incidenteel geld ehm terwijl de kosten eigenlijk structureel zijn. Het is ook wel een hele
lastige voor de gemeenteraad om mee om te gaan.
I: ehm ja en wat je dus wat ik zelf heel interessant vind is dat je ziet dat er heel veel veranderingen
plaatsvinden op het gebied van wat de wethouders doen, regionaal overleg, regionale organen, ook
ambtelijk wordt er regionaal veel samengewerkt, maar wat verandert er eigenlijk wezenlijk voor een
gemeenteraad, wat voor aanpassingen worden daar gedaan of zouden er nodig zijn voor een
gemeenteraad om dat daar eigenlijk ook zichzelf op aan te passen?
R1: ehm de samenwerkingsverbanden binnen gemeentes zijn altijd al lastig voor een gemeenteraad
omdat je daarmee natuurlijk bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit handen geeft. Maar het
gebeurt natuurlijk wel omdat het ook allerlei voordelen heeft, omdat je bijvoorbeeld eenduidig
beleid kan doen met meerdere gemeentes, dat je veel stevigere onderhandelingen kan doen ten
opzichte van partijen met wie je te maken hebt, want die zijn ook vaak regionaal georganiseerd. Naja
laat ik maar zeggen je kunt inkoop voordelen behalen he dat soort dingen dus er zit ook zeker aan
die samenwerking een heleboel positieve kanten. 5 wethouders weten meer dan dat 1 wethouder
weet. En die ene wethouder heeft natuurlijk niet alleen jeugd maar die heeft een heleboel terreinen
waar die zich op moet begeven, dus daar zitten echt wel allerlei voordelen in. Maar ja ten opzichte
van ehm de duidelijkheid en de verantwoordelijkheid in structuren maken wel ehm ja vaker het is
lastiger te beïnvloeden voor de gemeenteraad. Nogmaals het kan natuurlijk wel he. Je kunt in
theorie wethouders hebben van u heeft het niet goed gedaan en uiteindelijk willen we een andere
wethouder. Dus…
I: zou u dan uiteindelijk zeggen dat de gemeenteraad in huidige vorm voldoende flexibel is en
voldoende invloed heeft om het allemaal te bolwerken of zou er?
R1: nee! Flexibel misschien nog wel maar die ontwikkelingen ehm voor de gemeenteraad zijn
natuurlijk ook ook wat lastig. A het is het zijn nieuwe terreinen die we hebben gekregen als
gemeenteraad ehm waarbij we als gemeenteraad mede ook een minder ehm kennis en kunde en
ervaring hebben, dat maakt het natuurlijk wel lastig. Het zijn ingewikkelde en brede terreinen. Een
deel kwam van het rijk een deel kwam van de provincie en een deeltje hadden we zelf maar. Maar
dat was maar een klein deeltje ehm… het zijn opzich he dus de organisaties die het uitvoeren die de
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kennis vaak wel hebben… dus daar zit het je zal als gemeenteraad ook je goed moeten laten
bijpraten je goed moeten laten informeren, goed daarvoor kennis moeten laten nemen, wil je er
daadwerkelijk ook iets van kunnen vinden. Nouja en dan zie je natuurlijk toch dat heel veel
gemeenteraden ehm nouja worden gevormd door laat ik maar zeggen goedbedoelde burgers.
I: ja
R1: en dat vind ik ook wel terecht maar die ook met duizend en een terreinen te maken hebben,
daar zou ook in geïnvesteerd in kennis en kunde nog echt een forse plus op kunnen en daar zou je
ook veel beter ehm de discussie en het tegengas aan de wethouder of aan de regio kunnen geven.
I: ja en hoe zou je dan uiteindelijk alles bij elkaar genomen de verhouding tussen enerzijds ehm dat
alles steeds meer reageert nadat het gebeurt en dat er andere actoren zoals ook de ambtenaren en
de wethouders steeds meer invloed gaan hebben in de beleidsvorming en anderzijds de rol die de
gemeenteraad formeel heeft als volksvertegenwoordiger. Hoe zou je dat omschrijven? Strookt dat
wel met elkaar of eigenlijk niet? Is dat gunstig of ongunstig voor de democratische legitimiteit van de
gemeenteraad.
R1: nou het probleem is denk ik een beetje dat in deze trajecten zoals van de wmo en de jeugd ehm
hebben we eigenlijk als gemeenteraad een wat andere rol dan de van oorsprong gebieden die we
hadden. Ik wil niet zeggen dat het ondemocratisch is maar we zijn als gemeenteraad, als gemeente
ehm veel vaker een soort uitvoeringsorgaan dan de wettelijke regelgever van het rijk. En dat was
oorspronkelijk eigenlijk niet de rol of de taak van de gemeenteraad.
I: ja dus omdat het zodanig een andere insteek is een eigenlijk een hele andere rol aanneemt dan is
het eigenlijk meer een, dan zou je zeggen…
R1: het is een heel ander terrein (onverstaanbaar) van de gemeente financiën feitelijk ook, het
gemeentelijke gedeelte van de financiën is maar heel beperkt. Dus hoe kun je je eigen prioriteiten
stellen, je eigen beleid maken. Ehm als je feitelijk heel erg afhankelijk bent van het rijksgeld. Er zijn
gemeentes waarbij 80 procent, Krimpenerwaard ook, 80 procent van de inkomsten is gewoon de
rijksbijdrage. Ja dan kun je nog maar over een heel klein stukje kun je dat maar zelf beïnvloeden.
Want die rijksbijdrage daar staan allerlei rijkstaken tegenover. Er zit een deel in wat je kunt
beïnvloeden maar het grootste gedeelte niet. Dat moet je gewoon allemaal doen.
I: ja.
R1: en wij roepen altijd heel graag dat we zelf willen bepalen en zelf willen betalen. Maar ja dat valt
dan heel erg tegen. En dat is met jeugd, met de decentralisaties van 4 5 jaar terug is dat eigenlijk
allemaal wel een beetje zo. A we hebben te weinig geld gekregen en we hebben heel veel richtlijnen
en kaders meegekregen waaraan we moeten voldoen. En dat strookt. Enerzijds proberen we dat op
te vangen door dat te putten uit andere budgetten of uit andere bijdragen of naja allemaal mooie
ideeën en anderzijds probeer je dat dus op te vangen door regionale samenwerking te creëren. En
daar voordelen uit te halen. Nogmaals op dat terrein (onverstaanbaar) dat maakt ook weer de
democratische verantwoordelijkheden lastiger. Het is eigenlijk als gemeenteraadsleden niet zo
makkelijk.
I: je noemde dus eigenlijk de bezuinigingen en beperkte beleidsruimte.
R1: hahaha het is wel leuk hoor om een gemeenteraadslid dus ik klaag niet hoor haha
I: haha nee dat zeg ik ook zeker niet.
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R1: haha ja als je het er zo over hebt ja dan zou je soms willen dan dat je nu hebt en dat je nu kunt.
I: zou je echt zover gaan om te zeggen dat bijvoorbeeld de gemeente steeds meer in deze casus dan
meer een instrument van de rijksoverheid wordt dan dat ze zelf?
R1: met dit soort dingen eigenlijk wel ja. En de vraag is dan ook, maar dat is weer een hele andere
vraag natuurlijk, of dat altijd vervelend is, of dat altijd slecht is. Want ehm het geeft wel duidelijkheid
en rechtvaardigheid bijvoorbeeld ten opzichte van inwoners. Maar wat ik in het begin ook al zei ehm
die inwoners uit Krimpenerwaard hebben ongeveer eenzelfde soort beleid als de inwoners uit
Gouda en ehm ja in de andere situatie waarbij gemeenteraden echt zelf het allemaal kunnen
bepalen dan kun je natuurlijk in situaties komen dat in de gemeente Krimpenerwaard iets wel
vergoed wordt en in de gemeente Gouda niet. Dat geeft ook een soort rechtsongelijkheid en een
verkeerd rechtsgevoel. Dat is wel weer laat ik maar zeggen het voordeel van het wat meer ehm
gestructureerd opleggen van kaders door het rijk. Maar dat is oorspronkelijk niet natuurlijk de rol
van een gemeenteraad.
I: nee je zegt eigenlijk dat het regionaal verband eigenlijk is opgetuigd vanwege de beperkingen die
zijn opgelegd vanuit het rijksbeleid?
R1: ja
I: om dat toch te kunnen bolwerken.
R1: ja. Ja en wat ik net ook riep zo van er zit ook wel laat ik maar zeggen er zitten ook meer
gedachtes achter van dat wat voor de inwoner van Krimpenerwaard goed is zou in principe ook goed
moeten zijn voor de inwoner van Gouda. En hoe kun je het verkopen dat het in Krimpenerwaard 2x
zo duur is dan in Gouda. Dat soort dingen speelt daar natuurlijk ook wel in mee.
I: dus dat je een bepaalde soort gelijkheid creëert tussen de gemeenten dus dat alle inwoners van
alle 5 de gemeenten toch eenzelfde aanbod krijgen? (onverstaanbaar)
R1: (onverstaanbaar) dan maar weer beperkt want daar waar de grens/ de regio ophoudt heb je
natuurlijk weer laat ik maar zeggen in een bepaalde regio heb je ook weer andere accenten he dus
helemaal krijg je dat nooit helemaal dicht of je zou alles landelijk moeten gaan doen. Het dekt wel.
I: en zou je dan denken of weet je misschien wel of mensen daar dan echt gelukkiger van worden
sinds dat regionale verband het heeft overgenomen voor ze?
R1: oehh dat is ook weer een lastige vraag. Ehm.. daar zitten twee dingen in: weer ehm vanuit de
rechtvaardigheid is het denk ik zeer zeker toegevoegde waarde en vanuit betrokkenheid is die weer
wat lastiger. Ehm want dat hebben we zelf meegemaakt met de herindeling. Een heleboel inwoners
vonden het heel fijn om dicht ten opzichte van de gemeente te zitten indien dat nodig was. Een
wethouder die aanspreekbaar is en een apparaat die toch makkelijk is. En hoe groter je wordt en ja
in een regionaal verband wordt je natuurlijk dus ook groter, hoe lastiger dat ook weer is he. Dus dan
kom je weer met communicatie. Is het wel eenduidig? Wordt je 10x doorverbonden eer dat je bij de
juiste persoon bent? He dat soort dingen ja daar houden inwoners helemaal niet van.
I: je ziet inderdaad dat je zo’n klassieke afweging hebt tussen slagkracht enerzijds en democratische
legitimiteit anderzijds. Zie je dat dat hier ook zo is?
R1: eigenlijk is dat dezelfde discussie als je hier in de herindeling hebt he. Een vergelijkbare. Alleen
ehm het verschil daarbij is dat met zo’n herindeling is wel heel duidelijk wie de verantwoordelijkheid
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heeft. Dat is de gemeenteraad. En dat wordt door een gemeenschappelijke regelingen of regionale
verbanden etc wel wat lastiger. Want hij wordt diffuser.
I: je zou zeggen dat hij wel effectiever wordt maar wel diffuser dan?
R1: ja!
I: oke. En zou je nog…
R1: (onverstaanbaar). Ik heb er heel veel zinnen voor nodig en jij hebt dat gewoon in een…
I: ik luister goed naar je, ik vat het gewoon samen.
R1: hahahaha.
I: en zijn er dan nog andere factoren die jij zou benoemen die heel erg belangrijk zijn ook voor het
verloop van de beleidsvorming en ook de output die daaruit komt zegmaar?
R1: uhm.. nou ik denk dat we de meest belangrijke dingen wel hebben benoemd. Ehm…
afhankelijkheid en die communicatie dat blijven ook wel belangrijke dingen. Want ook daar zul je
natuurlijk goede afspraken over moeten maken wat er in regionaal verband gebeurd en wat er
onder regionale vlag gebeurd en wat er lokaal gebeurd en onder de lokale vlag gebeurd. En feitelijk
moet dat nog in elkaar overlopen ook. Ik had het net even over die milieudienst bijvoorbeeld. Die is
feitelijk een onderdeel van je gemeente maar je ziet in de beleving dat het een apart orgaan is. En
dat een wethouder roept van daar kan ik ook niks aan doen want dat doet de milieudienst. Terwijl
dat eigenlijk niet zou kunnen he. Want de milieudienst is ook van de gemeente. Die discussie.
I: ja hoe ik het eigenlijk voor me zag in zo’n netwerk is dat je bijvoorbeeld enerzijds
overheidsorganen hebt en anderzijds ook maatschappelijke private organen waar je mee samen
werkt en dat die dan gezamenlijk door deliberatie. In meer of mindere mate zegmaar een invloed
uitoefenen. Maar het blijkt dus eigenlijk dat toch heel erg de overheid hier centraal staat?
R1: eh ja.
I: dus dat het niet zozeer deliberatie is?
R1: maar dat zou wel eens kunnen ehm komen doordat juist op dit terrein ehm die rol van die
overheid eigenlijk veel kleiner is dan dat de overheid zelf zou willen.
I: oke dus je denkt eigenlijk dat de overheid zoveel mogelijk naar zich toetrekt?
R1: ja omdat ik net zei van nouja het is best een groot terrein en er gaan echt miljoenen euro’s in
om. Tegelijkertijd de ruimte die je hebt om daar zelf in te bepalen en in te schuiven is uiteindelijk
maar beperkt. Dus over dat beperkte deel waar je invloed op kan uitoefenen ga je dan ook heel erg
invloed uitoefenen omdat op dat andere deel dat lastiger is.
I: ja logisch. En
R1: opzich logisch denk ik ja. Maar of dat dan altijd goed is dat is weer de vraag.
I: en dat deel waar ze wel invloed uit kunnen oefenen heb je daar voorbeelden bij. Waar ik dan
concreet aan kan denken.
R1: dat zit in dat preventieve deel bijvoorbeeld he. Als je naar de jeugd kijkt van ja hoeveel
jeugdwerkers zet je in of zet je ze sowieso wel in en ja wat kan je in voorlichtende sfeer doen? Ga je
heel veel ehm voorlichting geven op het gebied van seks of drugs of weet ik veel wat. Of doe je daar
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helemaal niks. En daar zie je wel wat de gevolgen zijn van het gedrag van de jeugd. Dat soort
voorbeelden.
I: dus de gemeente heeft eigenlijk de taak gekregen om zoveel mogelijk preventief beleid te voeren
in plaats van achteraf ehm…
R1: nouja omdat dat preventieve weer in dat deeltje zit wat nog enigszins te beïnvloeden is. Je kunt
zelf besluiten of je wel of niet informatie wilt geven op dat soort terreinen. Als iemand verhoopt nog
zwanger is geworden en hij staat bij die dokter ja dan is het uit je handen.
I: dus daarbinnen heeft de gemeente eigenlijk nog wel de vrijheid om te bepalen welke middelen ze
wel of niet willen inzetten daartoe?
R1: ja ja. Dan krijg je wel weer de discussie dat er ook weer een hele discussie natuurlijk.. in hoeverre
dragen die preventieve maatregelen en dat preventieve beleid natuurlijk ook weer bij ehm nouja
aan de uiteindelijke kosten en de uiteindelijke opbrengsten…
I: en wordt die discussie dan hoofdzakelijk….
R1: heel veel voorlichting maar dat wil niet zeggen dat je daarmee ten alle tijden voorkomt dat er
toch iemand ongewild zwanger wordt.
I: ja maar die discussie kan dan wel hoofdzakelijk binnen de gemeenteraden plaatsvinden?
R1: ja die kan binnen de gemeenteraden plaatsvinden. Maar nogmaals die uiteindelijke kosten van
degene die weer zwanger is die kun je natuurlijk niet beïnvloeden want die liggen ergens anders. De
preventieve investeringsachtige delen op het bordje van de gemeente. Maar de mindere kosten die
vallen ergens anders….
I: ja.
R1: dus in hoeverre ben je dan als gemeente, als gemeenteraad ehm bereid om te investeren ehm
waarbij de baten zal ik maar zeggen dan ehm niet direct bij jou vallen maar bij een ander, of in de
samenleving niet veel…
I: ja dat is interessant dat je dat zegt dat je ziet dat bepaalde voordelen of bepaalde locaties
uiteindelijk tot uiting komen. Kom je dat dan ook wel eens tegen in het regionale verband dat er
bepaalde actoren zijn die proberen zaken zo naar hun hand te zetten dat het eigenlijk meer uit eigen
belang is dan dat voor gemeentes van belang is?
R1: daar waar samengewerkt wordt, waar partijen met elkaar in overleg zijn heb je altijd natuurlijk
een diversiteit aan belangen en die worden natuurlijk tegen elkaar uitgespeeld. Dus ehm nouja laat
ik maar zeggen de partijen die zich bezig houden met de opvang van die zwangere meisjes hebben
een ander belang zal ik maar zeggen dan dat is misschien niet het goede voorbeeld maar…..
I: die zie je dus wel als potentiele klant, daar verdienen ze natuurlijk aan?
R1: als we hem even platslaan haha dan is dat eigenlijk wat ik wil zeggen… hun bestaansrecht
bestaat natuurlijk wel uit het feit dat zo’n klant, als die voorlichting dusdanig zou zijn dat ze geen
klanten meer hebben, ja dat is hun bestaansrecht he.
I: ja maar dat is wel natuurlijk een belangrijke factor.
R1: nu is dat misschien net een verkeerd voorbeeld he maar zo bedoel ik hem wel. Zo van dus daar
liggen tegenstrijdige belangen.
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I: dat staat natuurlijk ook wel haaks op dat preventieve beleid…
R1: zeker, zeker.
I: hoe meer dat ingezet wordt hoe minder klanten zij potentieel nog overhouden.
R1: (onverstaanbaar). Ja die staan niet altijd te wachten op het preventieve beleid.
I: hmm.
R1: en naja laat ik maar zeggen de jeugdwerkers of de vereniging of stichting die jeugdwerkers levert
ja die hebben het dus juist weer wel baat bij dat er veel preventief werk gedaan wordt. Dus die
roepen… ik chargeer natuurlijk ook weer van als er ergens overlast is van ja we sturen er een
jeugdwerker naartoe. Of dat meteen die overlast ophoudt dat is dan even de vraag natuurlijk, maar
dat zien zijn wel vaak als oplossing.
I: ja en wordt het dan gewoon gelijk een contract opgesteld of wordt dan ook nog wel overlegd nog
met zulke actoren?
R1: over het algemeen uhm heb je natuurlijk eerst historische gegevens je ontwikkelingen je laat je
natuurlijk niet alleen beïnvloeden door een zo’n partij maar je gaat ook in overleg met scholen uhm
politie, je kijkt waar vindt die overlast dan plaats? Zijn er vergelijkbare situaties en ehm hoe is
daarop geacteerd? Dus daar bevindt wel echt een discussie voor voordat je zegt van we doen het
wel of we doen het niet.
I: ja dus je hebt niet blindelings eigenlijk evidence-based beleid dat je voert op basis van de gegevens
die je beschikbaar hebt?
R1: nee. Maar ehm laat ik maar zeggen als dat een beetje aanslaat en het lijkt dat het een beetje de
goede kant opgaat dan geef je daarmee een stichting die jeugdwerkers levert natuurlijk wel een
forse hand en uhm nouja je hebt de volgende keer dat er weer iets is ben je wel geneigd om daar
dan op dezelfde manier op te actoren. Dus dan zie je wel een tendens ontstaan ehm… waardoor er
veelmeer van dat soort ehm functies worden ingevuld…. En vergelijkbaar met de discussies rondom
boa’s bijvoorbeeld. Ja er ontstaat een gat in de politie aanlevering en nouja 20, 30, 40 jaar terug had
geen enkele gemeente een boa en nu hebben we er 100en 1000en verspreid over Nederland.
I: ja moet ik dat dan eigenlijk zien als dat het gewoon per geval wordt behandeld. Of probeer je dan
wel elke keer dat je soiets ontdekt dat te formaliseren een bepaald overleg te organiseren….
R1: in het kader van overlast ehm zijn daar wel redelijke standaarden over. Ehm je bekijkt eerst hoe
vaak is er overlast op zo’n bepaalde gebied. En dan is er vaak een soort stoplicht methode die je
erop kan neerleggen. Er zijn vaak al overleggen met jeugdwerk met politie en met gemeenten die
met z’n drieën daar dan naar kijken en op basis van onderliggende gegevens dan besluiten van goh
dit is echt de locatie waar het echt is handhaven handhaven handhaven. En dit is de locatie waar je
veel meer zou moeten insteken op het preventieve, bijvoorbeeld zo’n jeugdwerker daar naartoe
moeten sturen. Dus daar nou… zeker niet altijd zwart wit.
I: dus eigenlijk al het contact met netwerk partners is toch wel ingebed in de organisatie?
R1: ja. Ja. Er zijn ook wel contacten met gemeenteraden maaaar ehm de ene raad is daar duidelijk
minder in dan de ander dus ehm per saldo kun je wel zeggen ja het gaat in de organisatie.
I: oke dus ehm gemeenteraad zou daar ook nog een rol in kunnen vervullen?
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R1: we hadden het net even over overlast. Eens in het jaar ehm komt er een regionale politie
toelichting geven over wat zij gedaan hebben wat hun plannen zijn voor de toekomst en dan mag je
als gemeenteraad natuurlijk prioriteit aangeven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die ruimte heel
erg breed is he want politie heeft heel veel taken die ze moeten doen. Dat is maar goed ook want als
er ingebroken is bij je dan wil je graag dat de politie daar iets in doet. Maar binnen laat ik maar
zeggen het restantje kun je wel zeggen van goh wij vinden het belangrijk dat de jeugd extra aandacht
krijgt of nee laat de jeugd maar zitten, wij vinden het belangrijk dat u controleert op
verkeersoverlast en verkeersovertredingen. Ehm… ja. Ook daar he ook dat is natuurlijk weer
regionaal en is maar een klein stukje waar je dat kan beïnvloeden maar daar heb je het als
gemeenteraad wel over waar je je accenten kunt zetten.
I: toch (onverstaanbaar)
R1: nu in het kader met jeugd heeft dat weer consequenties op je terrein van jeugd in positieve zin
ga ik daar dan even vanuit.
I: dan moet je toch wel sturen inderdaad in de beperkte capaciteit die de politie hebt dan toch?
R1: ja ja. Tenzij je zegt van in aanvulling van die politie gaan wij 3 4 5 6 extra’s boa’s aantrekken en
dan geven we die er een rol in. Maargoed dat moet je ook weer vanuit je gemeentelijke portefeuille
portemonnee doen.
I: ja dat is natuurlijk ook weer interessant dat je moet reageren op de beslissingen van mensen waar
je mee samenwerkt, bijvoorbeeld de politie als zij een bepaalde keuze maken om iets wel of niet uti
te voeren?
R1: je hebt een mooi gebied genomen van de jeugd, dat is natuurlijk heel erg breed. Dat heeft te
maken met overlast, dat heeft te maken met gezondheid he. Ehm..dat heeft te maken met
bescherming ehm… jeugdzorg… waar we het net al eventjes over hadden. Het heeft te maken met
onderwijs. Met leerachterstand met kans op de arbeidsmarkt ehm.. dus juist dat gebied van jeugd is
zo ontzettend breed.
I: ja. Ik denk dat ik onderhand dat ik wel door al mijn vragen heen ben.
R1: haha. Ik heb geen flauw idee hoe laat het is eigenlijk.
I: het is 12 over 3
R1: volgens mij hebben we ook wel aardig doorgeworsteld. En ik ben bang dat als ik er vanavond in
de auto naar huis rijdt dat ik denk awh dit had ik ook nog wel. Dat is meestal zo als je er dan zo over
nadenkt.
I: heb je dan nog iets waar je van tevoren aan dacht of tussendoor nog bij je opkwam?
R1: nee volgens mij hebben we al een breed terrein geraakt zo.
I: jawel!
R1: ik heb het met je te doen als je daar iets uit moet gaan concluderen of iets van moet gaan
vinden.
I: dat zullen we toch moeten gaan doen haha.
R1: als je er niet 1 hebt maar straks nog veel meer van dit soort gesprekken krijgt.
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I: nouja ik kan niet anders ik moet het wel.
R1: hmm. Ik ben wel heel benieuwd ook of die gesprekken allemaal een beetje dezelfde kant op
gaan of dat er ook echt hele andere gesprekken bijzitten.
I: ja ik ben heel benieuwd ik heb ook bewust voor elke gemeente gevraagd voor een iemand uit de
coalitie en een iemand uit de oppositie.
R1: oja.
I: kijken of daar nog wezenlijk verschil tussen zit.
R1: je had van Krimpenerwaard de andere naam ook al doorgekregen of?
I: ehm ja ik heb Irma Bultman van het CDA.
R1: oja dat is ook leuk!
I: ik heb er nog geen reactie van gehad volgens mij.
R1: o maar dat doet ze echt wel hoor.
I: ja daar ga ik wel vanuit.
R1: irma is een jong raadslid, 24 denk ik ofzo dus die
I: o oke!
R1: die heeft ook jeugd als een van haar delen in haar portefeuille heeft ook volgens mij een
bestuurskundige achtergrond. Dus die kan ook echt waarschijnlijk weer op een hele andere manier
dingen toevoegen.
I: oke! Ja die kan inderdaad daar vaktechnisch inderdaad daar naar kijken. Net zoals ik hier voor me
heb.
R1: ha het is.
I: ik ben zelf inderdaad ook 25 dus wel leuk!
R1: haha zullen we, zo voldoende? Mocht je nou want ik ben de eerste, als je zegt van goh uit de
andere gesprekken komen echt essentiële dingen wat ik ook nog even bij jou wil toetsen dan kan je
altijd even contact met mij.
I: ja super als ik inderdaad ineens hele andere dingen voor mijn kiezen krijg dan kan ik het misschien
even nog navragen. Dus hartstikke bedankt voor het interview.
R1: ja!
I: dan denk ik dat we het kunnen afsluiten he.
R1: oke ik heb volgens mij alles wat ik kwijt wilde he ben ik kwijt.
I: super.
R1: nou veel succes!
I: nou dankjewel!
R1: ik ben benieuwd hoe het wordt.
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I: ja ik ook! als je wilt kan ik hem nog nasturen als ik het uiteindelijk klaar ben.
R1: oo dat is wel leuk! Dat vind ik wel interessant om even te doen!
I: nou super dan hartstikke bedankt!
R1: ja nou veel succes en tot ziens!
I: dankjewel fijne dag nog!

Bijlage 5: Respondent 2
Respondent 2
Datum: 12-6-2020
Locatie: Zoom

I: Ik heb de opname gestart dus oke. Ik zal dus een aantal vragen gaan stellen over jouw visie, zeg
maar, op de invloed van zo’n regionaal samenwerkingsverband op de legitimiteit van de
gemeenteraad. En ik zou graag een beetje algemeen willen beginnen natuurlijk. Bijvoorbeeld met de
vraag hoe ziet dat regionale samenwerkingsverband er nou eigenlijk uit? Wie doen daaraan mee?
Welke regels en procedures zijn daar allemaal aan verbonden, dat soort zaken. Zou je me daar iets
over kunnen vertellen?
R2: Voor zover ik weet zitten wij (onverstaanbaar) in de regio Midden-Holland
samenwerkingsverband. Dat betekent dat daar een stuurgroep of een AB en een DB zit. Een
stuurgroep met wethouders die daar de boel aansturen onder verantwoordelijkheid van één
hoofdwethouder zeg maar. Daarin worden heel veel zaken besloten. Wat het voor ons dan als
gemeenteraad lastig maakt, vaak om daar direct een stuur op te hebben. Maar goed ik vertel zo in
het vervolg van het gesprek waar je dan tegenaan loopt zeg maar. Maar jeugdzorg besluiten, inkoop
van jeugdzorg wordt allemaal via die regio geregeld. Nou dat.
I: Oke, en zijn dat dan echt alleen de wethouders of wie is daar dan nog meer allemaal bij betrokken,
bij die besluitvormingsprocessen?
R2: Nou ehm, ik moet heel even nadenken hoe we dat ook alweer voor de jeugdzorg geregeld
hebben, want het zit niet echt in een kleinschalige regeling gevat. Ehm, kijk bij besluitvorming
rondom jeugdzorg, de feitelijke uitvoering daarvan zeg maar he, we hebben het zeg maar over die…
Je gaat daar als gemeenteraad dan eigenlijk niet meer over. Het zit vast in een soort
samenwerkingsverband zeg maar he. Dus je gaat nog wel over de feitelijke uitvoering in Zuidplas,
wat is daar de problematiek, ehm, hoe regel je de toegang tot het sociaal domein en tot je zorg?
Maar de feitelijke jeugdzorg wordt dus ingekocht via de regio. En dat is gewoon mijn algemene
bezwaar met gemeenschappelijke regelingen. Er zijn heel veel kanten; zijn die efficiënt, zijn die
effectief om dingen te kunnen inkopen? Dingen goedkoper maken, je hebt veel meer slagkracht om
dingen voor elkaar te krijgen, maar als je naar een gemeenteraad krijgt, heb je nauwelijks meer stuur
op hetgeen daar gebeurt. 70 Procent van het geld wat wij besteden wordt besteed bij beleid zeg
maar voor, steeds via gemeenschappelijke regelingen waar je steeds alleen indirect invloed hebt.
Dus als het over zaken gaat in die regio Midden-Holland, kunnen wij alleen middels een zienswijze
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kenbaar maken of we het er mee eens zijn. Maar het besluit gebeurt niet meer door de
gemeenteraad.
I: Echt de sturing ligt bij dat regionale, ik weet niet of het een specifiek orgaan is, maar…
R2: Ja.
I: Weet je een beetje…
R2: Dus… die regio Midden-Holland is een gemeenschappelijke regeling en daarin hebben ze een
aantal tafels en daar zitten ook die wethouders aan.
I: Oke en weet je dan een beetje hoe dat concreet in zijn werk gaat of heb je er niet zoveel zicht op
dat je zegt dat je weet hoe je moet uitleggen hoe dat tot stand komt?
R2: Ehm ja, dat is… nogmaals de inkoop gebeurt regionaal dus er wordt ehm binnen die regio en aan
die tafel, binnen die gemeenschappelijke regeling, wordt gesproken over hoe ze die inkoop zo
goedkoop mogelijk kunnen regelen en welke partijen dat dan zijn. En vanuit Zuidplas hebben wij zeg
maar aan sturing vanuit het sociaal team, kunnen ze daar dus vandaan, vanuit die aanbieders
kunnen ze mensen en instellingen inzetten om jeugdzorg in Zuidplas te organiseren. Dat is hoe het
werkt. En nogmaals die inkoop en de kwaliteit van die inkoop daar valt veel minder stuur op dan als
je het hebt over besluitvorming in de raad.
I: En moet ik dat dan als echt een beetje een top-down beleid wat gewoon door de wethouders
wordt opgesteld of wordt het meer horizontaal vormgegeven, dat je ook anderen uitnodigt?
R2: Dat wordt wel een beetje verticaal beleefd. Dat lijk een beetje op… we zitten middenin in
discussie over de energietransitie bijvoorbeeld. Dat is ook een stuurgroep, RES, al opgesteld. Daar
zaten wethouders die zeg maar met elkaar beleid maken, nou hebben wij nog een wethouder die
zich er sterk voor maakt om ook de raad besluiten te laten nemen daarover. Maar besluiten worden
gewoon door de strot geduwd (onverstaanbaar). Eergisteren hadden we raad waarin alle
jaarverslagen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen staan en daar kunnen we allerlei
meningen over hebben, maar uiteindelijk teken je bij het kruisje. Dan moet je aan de RDOG denken,
hebben we regionale dienst gezondheidszorg, die gaat voor de vierde keer reorganiseren en heeft
voor de uitbreiding maar ook voor de organisatie veel geld nodig. 341.000 structureel voor ons
(onverstaanbaar). Is gewoon heel veel geld, kunnen we heel veel leuke dingen voor doen maar we
kunnen er eigenlijk geen nee tegen zeggen. We kunnen natuurlijk niet zeggen we zijn het niet met
het beleid eens, je krijgt je geld niet he. Dus wat dat betreft wordt je, ben je met handen en voeten
gebonden zeg maar met regionale dingen. Dat maakt sturen lastig.
I: Je zou het eigenlijk omschrijven als een heel gesloten orgaan, een gesloten organisatie waar je
eigenlijk best wel van afhankelijk bent, beetje eenzijdige…
R2: Ja en dus die wethouders kunnen daar wel een beetje in sturen, zo’n AB en DB maar uiteindelijk
is het die gemeenschappelijke regeling zelf die zaken doet en besluiten over reorganisaties, dat soort
zaken, of dat wel of niet nodig is. Daar gaan we niet over. Als je kijkt naar ehm om beleid te maken
en de organisatie van de toegang van het sociaal domein, hoe het sociaal domein georganiseerd
wordt binnen de gemeente, hoe kunnen mensen hun hulpvragen stellen. Dat zijn we nu aan het
herijken, ehm, en dan heb je als gemeenteraad ook gewoon daar een stem in en ook over de gelden
die daarvoor beschikbaar zijn en de verantwoording die daarover afgelegd moeten worden op het
moment dat het zover is. Daarmee heb je veel meer stuur dan wanneer het buiten de deur

P a g e 42 | 166

(onverstaanbaar). Maar we zouden nooit meer al die werkzaamheden zelf kunnen doen he, dat is
gewoon een gegeven dat het systeem zo werkt.
I: Ja. En in welke mate is er dan nog een overleg mogelijk, zeg maar dat je als gemeenteraad nog echt
kan delibereren met bijvoorbeeld de wethouders of gewoon het bestuur wat daar dagelijks de
werkzaamheden uitvoert?
R2: Ja de vragen die je hebt over het beleid, dat kan zijn naar aanleiding van een begroting, een
jaarverslag maar ook een signaal dat je ontvangt of kijkt naar de kosten die de spuigaten uit lopen,
daarover kunnen wij in de raad natuurlijk altijd de wethouder ter verantwoording roepen. Dan moet
die wethouder wel kunnen uitleggen waarom hij bepaalde keuzes voor ons maakt zeg maar. We
kunnen een wethouder natuurlijk een opdracht meegeven. (onverstaanbaar) jeugdzorg inkoop is
dan wat kleiner (onverstaanbaar) dus daar heb je wat meer invloed. In die RDOG waar ik het net
over had zitten we met 17 gemeenten en dan zijn wij nog een van de kleine gemeenten. Dus als
wethouder Haas daar komt met zijn motie, ik wil dit en dit en dit, dan krijgt ie dat natuurlijk niet
zomaar voor elkaar. En dat geldt voor de jeugdzorg inkoop dus precies hetzelfde. Dan zou je zeggen
we willen eisen stellen aan ehm aan welke bedrijven er mogen inschrijven op aanbesteding. Als je
het bijvoorbeeld hebt over het percentage (onverstaanbaar) uitvoering, dus dat soort zaken. Dan
heeft hij weer 1 stem van de 5 in de regio Midden-Holland, dus hij zal daar ook weer zijn coalities
moeten vinden om daar iets voor elkaar te krijgen. Dat maakt het lastig.
I: Ja, dus je zegt eigenlijk dat er wel indirect invloed uit kan worden geoefend door middel van het
controleren van wethouders maar dus bijvoorbeeld dus geen regionaal overlegtafel georganiseerd
waaraan ook gemeenteraadsleden kunnen aansluiten?
R2: Ja, er zijn wel tafels, zoals ik al zei de regio Midden-Holland heeft eigenlijk 5 tafels. Dat gaat over
ruimte en wonen, over cultuur, over inkoop van de jeugdzorg, over duurzaamheid ook een. Er zijn
dan af en toe regionale bijeenkomsten ehm maar nog nooit eentje voor jeugdzorg gehad. Er wordt
elk jaar steeds een tafel uitgekozen. In de vorige raadsperiode zat ik in de klankbordgroep voor de
regio Midden-Holland, ehm, waarbij raadsleden zeg maar wel met wat stuurders daarover spreken,
maar dat gaat dan wat meer over de werking van de gemeenschappelijke regeling an sich he in
Midden-Holland en niet specifiek over jeugdzorg. En daarom hebben we gezegd, je zou eigenlijk per
thema twee keer per jaar moeten bijeenkomen als raden om daarover te spreken, maar dan nog
heeft het altijd, he, want dan kom je met best wel veel mensen bij elkaar, een beetje ja, een bijpraat
gehalte. Daar worden geen besluiten genomen. Besluitvorming vindt echt plaats in die AB’s en DB’s.
I: Oke dus dat is totaal niet geformaliseerd ehm zeg maar, dat er geen wettelijke grondslag is voor
inspraak voor gemeenteraadsleden in zo’n setting zeg maar?
R2: Ja, dat zal ongetwijfeld in overeenkomsten staan, die worden gesloten als die aan grondslag
liggen van zo’n gemeenschappelijke regeling. Op het moment dat je daaraan meedoet heb je als
gemeenterechten en plichten. Ik weet niet of daarin staat of er regionale bijeenkomsten
(onverstaanbaar). Het is natuurlijk wel zo dat wij wethouders ter verantwoording roepen en op die
manier bijgepraat worden. Dan krijg je de regionale energiestrategie, het is gewoon afgedwongen
dat wij (onverstaanbaar) regionaal verband worden bijgepraat. Om een beetje te weten wat er
gebeurt, maar dat is wat anders dan invloed uitoefenen op besluiten die genomen worden.
I: Als je wordt bijgepraat, bedoel je dan echt direct met degenen die daar betrokken zijn of
bijvoorbeeld via de griffie?
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R2: Je moet je voorstellen, dan kom je daar, dan heb je een praatje van die verantwoordelijke
wethouder, van dat AB he, dan zijn er 5 thema’s, dan gaan we uit elkaar, dan praten we even door
over een aantal zaken en die input die dan wordt opgehaald die wordt dan soms wel verwerkt in
plannen, die zie je soms nog wel eens terug. Maar daarmee heb je nog niet een direct stuur op de
besluitvorming.
I: Nee.
R2: Kijk, en dan is het ook nog zo dat er in mijn ogen af en toe wel wat gemanipuleerd wordt in dat
soort sessies. Ehm een voorbeeld, niet direct op jeugdzorg betrekking omdat ik die sessies nog nooit
heb meegemaakt maar wel even terug naar die energiestrategie. We moeten een regionale
energiestrategie gaan maken, daar kwam opeens van de week dat dat natuur gebonden energie
moet zijn, zoals zon en wind. Nou, we willen geen windmolens he, daar zijn we pertinent ook tegen,
maar er wordt dan in zo’n sessie geef 3 mogelijkheden voor wind en 3 mogelijkheden voor zon. Dan
zie je in de uitkomsten ook staan dat er 3 mogelijkheden zijn voor wind. Nee, en luister, ik moest
daar wel kiezen maar ik wil geen wind, weet je wel. En zo worden we wel een beetje… we worden
gewoon in de luren gelegd zeg maar.
I: En wie heeft dat dan opgesteld, welke opties je eigenlijk kon kiezen? Wie heeft daarin de
beslissende stem gehad?
R2: Ja, het waren meer opties die daar op tafel lagen en dat dan de uitkomst van twee
brainstormsessies van twee verschillende groepen zeg maar. En dan later zie je dat er in zo’n RES,
komt dat gewoon terug. Dan staat er opeens de mogelijkheid van wind met een groen balkje. Nee, ik
wil alleen rode balkjes. Dat is dan onze mening, en van nog een paar raden, ik weet niet of dat
raadsbreed is of dat we een beetje 50/50 zijn, maar ik wil dat niet zien. En bij jeugdzorg nogmaals,
heb ik dat soort sessies nog nooit meegemaakt. We hebben 1 keer gehad dat het over inkoop
jeugdzorg, toen we nog aan het begin stonden van de contracten zeg maar, de opdrachtverlener.
I: Dus je zegt ook dat er een beperkte mate van transparantie is als je bijvoorbeeld bij zo’n
bijeenkomst komt, dan weet je eigenlijk niet waar het nou vandaan komt welke mogelijkheden je als
raadslid nog hebt om uit te kiezen?
R2: Nou ja, nee, het zijn meer algemene bijpraatsessies dan dat er, het is niet besluitvormend. He,
dan gaat het me vooral om, er wordt geen besluit genomen, er worden zaken opgehaald, maar het is
de vraag welke mening nou eigenlijk door gaat klinken in de beleidsplannen bijvoorbeeld.
I: Zou je dan graag zien dat er dan een formele tegenhanger daarvan komt, dat je ook echt een
concrete vorm van bijeenkomst hebt waar je wel echt direct inspraak hebt?
R2: Ja, waarover gesproken is is dat zo’n regio Midden-Holland met een soort schaduwraad gaat
werken. In Dordrecht is daar ook zo’n systeem voor. Ik ben daar eigenlijk wel voorstander van omdat
je dan eigenlijk wat meer aan het stuur komt zeg maar. Alleen hoe je dat moet doen en hoeveel ook
weer extra tijd dat vraagt, wij als raadsleden hebben natuurlijk een behoorlijke agenda, ook het
bestuur en alle griffies hebben een drukke agenda he, dus om dat soort vergaderingen er ook nog
eens een keer tussendoor te gaan doen, is ook wel weer een hele opgave. Je moet het voor
raadsleden ook wel weer een beetje behapbaar houden. Dus dat is ook wel weer een balans, een
ander onderwerp natuurlijk. Er wordt bij ons wel een risicoanalyse gemaakt van al die
gemeenschappelijke regelingen, waar de grootste financiële belangen zitten. Dan weet je waar je op
moet kijken en op kan letten, maar ja.
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I: Ja, dus zou je denken dat bijvoorbeeld zo’n schaduwraad bevorderlijk zou zijn tussen bijvoorbeeld
de gemeenteraad enerzijds en het dagelijks bestuur of de wethouders anderzijds?
R2: Ja, ik denk dat dat wel zal schelen, alleen de vraag is op welk niveau dat je dat gaat doen. Je bent
een raadslid he, wat je ziet bij mensen die net beginnen, die schieten heel snel uit in allerlei details
en de kunst is om als raadslid op hoofdlijnen te sturen en op hoofdlijnen kaders te stellen. En die
uitvoering moet je echt aan de gemeente laten. Je moet uitkijken dat je die besluitvorming ook niet
in te veel details, of die financiën… Ik denk op het moment dat je voor zo’n gemeenschappelijke
regeling een soort schaduwraad maakt dat je dan weer bijvoorbeeld op hoofdlijnen zo’n AB en DB
moet sturen. Dan denk ik dat dat beter werkt.
I: Ja, en denk je dan dat het, ja dan wordt het een op regionaal niveau, ehm, georganiseerd en dan
heb je natuurlijk 5 gemeenteraden waar je mee te maken krijgt, natuurlijk ook allemaal nog
onderling een politieke kleur. Wat denk je dat daarvan de invloed zou kunnen zijn?
R2: Ja je kunt natuurlijk ook daar je coalities terugvinden. Kijk, ehm, dan wordt het in de uitvoering
lastig maar ik denk dat dat in bijna geen enkele gemeenschappelijke regeling hetzelfde is. Dat je
altijd met andere gemeentes te maken hebt. Je zou kunnen zeggen, stel dat je alles in regio MiddenHolland zou doen, zowel je participatiewet, als je jeugdinkoop, als je RDOG, veiligheidsregio, dan zou
je dat wat makkelijker… (onverstaanbaar). Kijk, ik heb natuurlijk contact ook in de regio, ik kan
binnen de VVD redelijk snel schakelen om een gezamenlijk standpunt ergens over in te nemen. En
dat kan je daar dan ook uitdragen, je zou ook kunnen zeggen maak een afspiegeling van elke
gemeenteraad, een oppositie en een coalitie, en laat die voorstellen doen. Voor lokale partijen
wordt dat natuurlijk heel lastig.
I: En denk je dan dat er een verschil is tussen als dat regionaal gebeurt dan bijvoorbeeld dan een
enkele gemeenteraad? Want binnen de gemeenteraad hebben we natuurlijk ook verschillende
partijen die onderling moeten gaan discussiëren voordat je een kader kan afgeven. [Zoom] loopt bij
mij een beetje vast, klopt dat?
R2: Daar ben ik weer.
I: Welkom terug. Ja, misschien liep het gewoon even vast ofzo ehm. Kan gebeuren.
R2: Mijn wifi zou het gewoon moeten doen. Dus dat kan het probleem niet zijn.
I: Ja, ik heb ook geen idee waarom dat soort dingen gebeuren.
R2: Ja joh er gebeurt zoveel met dit soort dingen allemaal. Ehm waar waren we ook alweer
gebleven?
I: We waren gebleven bij en eventuele schaduwraad en dan wat daarvan de invloed zou zijn,
bijvoorbeeld het verschil tussen regionale verschillen onderling tussen partijen, en bijvoorbeeld in de
gemeenteraad zelf.
R2: Ja, voordat we een schaduwraad hebben, dan heb je natuurlijk maar een beperkt aantal
gebieden voor die gemeenschappelijke regelingen. Dus dat je gewoon meer directe besluitvorming
hebt rondom bepaalde onderwerpen. Je zal daarbinnen je coalities moeten vinden net als bij de
gemeenteraad. Dat maakt het ook wel leuk denk ik, ook wel uitdagend om dat voor elkaar te krijgen.
Dan is het wel dat (onverstaanbaar) landelijke achterban hebben, heb ik daar ook voordeel bij ook,
die lokale partijen (onverstaanbaar).
I: Ja.
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R2: Een optie zou kunnen zijn vertegenwoordiging uit de coalitie en oppositie.
I: Ja, zou dat voor jou bijvoorbeeld een goed alternatief zijn in tegenstelling tot… want je hebt per
gemeente natuurlijk per gemeente bepaalde verhoudingen maar regionaal zou dat weer anders
kunnen zijn. Je zou het natuurlijk ook vast kunnen leggen dat er bepaalde vertegenwoordiging van
beide moet zijn, zowel meerderheid als minderheid.
R2: Als je bijvoorbeeld kijkt naar die klankbordgroep, waar dan wat meer in de regie zit zeg maar
richting die AB’s en DB’s… daar moet ook iemand van de oppositie en de coalitie bij zitten.
I: En het was me nog niet helemaal duidelijk wie het AB en het DB vormen. Zijn dat dan wethouders
en raadsleden of zijn het ambtenaren?
R2: Dat zijn de wethouders en ambtenaren. Voor ons zitten er geen raadsleden, dat komt wel voor.
Er zijn wel modellen waar dat gebeurt. Dus er zijn gemeenschappelijke regelingen, recreatieschap
Witland bijvoorbeeld of de Rotte Meren, daar zaten ook raadsleden in het AB en DB maar daar is in
Midden-Holland geen sprake van.
I: Dus zo’n regionaal verband bestaat vooral uit de uitvoerende tak van de overheid.
R2: Ja.
I: Gebeuren er dan wel eens dingen op horizontaal niveau, dat er ook maatschappelijke of private
partijen inspraak hebben of is het echt vooral top-down?
R2: Hoe bedoel je?
I: In de zin dat er, ja, als je beleid maakt kun je dat enkel vanuit de overheid doen maar je kunt het
ook wat breder trekken dat je ook dat je partijen vanuit de maatschappij of private partijen
uitnodigt, bijvoorbeeld de aannemers die je zou aannemen.
R2: Je bedoelt meer in de participatierichting en betrekken van stakeholders?
I: Ja, participatie, netwerkvormend.
R2: Dat is daar natuurlijk ook onderdeel van, dat je richting besluitvorming wil in dat soort gremia
heb je ook altijd participatietrajecten. Waarin je vraagt als je kijkt naar… we zijn aan het herschikken
in de toegang tot het sociaal domein in de gemeente. Dan heb je ook altijd sessies waar ook de grote
marktpartijen een rol in spelen. Op dit moment ook stichtingen die daar een rol in spelen. In
regionaal verband kun je ook spreken daarover.
I: Oke. Dat is wel interessant. Zou je daar misschien iets meer over kunnen vertellen?
R2: Nouja, kijk, we leven in een participatiesamenleving, ik ehm… als liberaal vindt dat we daar soms
wel een beetje in doorschieten. Ik roep soms wel eens voor de grap dat het best wat
communistischer mag in dit land. Met al dat gepolder daar word je ook niet beter van. Aan de
andere kant is het heel belangrijk om bij besluitvorming draagvlak te creëren. Dat kun je ook creëren
door mensen mee te laten praten en mee te laten beslissen, indirect dan, over welke kant het op
gaat. Het probleem is alleen dat je bij participatie altijd, is mijn ervaring, je hebt natuurlijk altijd twee
kampen. Dus je komt daar soms niet snel tot consensus. Als je gaat kijken naar participatietrajecten
rondom ruimtelijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Daar zie je nooit mensen die voorstander zijn, dan zie
je altijd alleen maar tegenstanders terwijl er misschien ook wel heel blij zijn dat die huizen gebouwd
worden. (onverstaanbaar) en dat is dan natuurlijk wel heel erg zeg maar he. Dus ehm ik vind dat wel
een lastige om participatie rondom duurzaamheid bijvoorbeeld… je hebt een heel groot kamp die
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lijkt het allemaal niet uit te maken wat het kost en we moeten alles doen want alles is goed voor de
aarde en de biodiversiteit. Je hebt een kamp wat zegt, daar hoor ik dan bij, natuurlijk moeten we
wat doen, we moeten aan de slag, maar we moeten van tevoren weten of er over is nagedacht, of
het haalbaar is vooral. En je hebt een groep die compleet ontkent dat er in de wereld iets aan de
hand is. Als je daar dan zeg maar 60 van in een zaal zet en je gaat daar proberen een consensus te
vinden, dan gaat dat nooit lukken. Het is van belang dat je dat altijd aanhoort, weegt, alle meningen.
I: Denk je dat de verdelingen daardoor misschien scherper zouden zijn dan wanneer je als
gemeenteraad die rol zou innemen? De verschillen in de gemeenteraden misschien minder groot
zijn en dat je toch…
R2: Nouja, ik ervaar het zelf als een heel belangrijk adviesorgaan, zo’n participatietraject, dus je
probeert zo goed naar inwoners, stakeholders, bedrijven, ondernemers te luisteren, om aan te
horen wat ook de consequenties zijn van een bepaalde keuze en uiteindelijk moet het bestuur de
keuze maken. Als bestuur kun je ook niet altijd iedereen blij maken. Dat gaat nou eenmaal niet. Als
het wegennet vastloopt en er moet een provinciale weg komen, dan komt ie bij iemand in de
achtertuin. Daar ontkom je niet aan, dus degene die daar woont die zal het altijd zeggen
(onverstaanbaar) het gemeenschappelijk belang gaat soms wel voor. Dan moet je keuzes maken
(onverstaanbaar) maar hoe moet je dat compenseren, voor de mensen die daar wonen. Wanneer je
besluiten vormt moet je daarnaar kijken, dan zeg je niet ik pleur daar een weg neer en ik maak er
verder geen budget voor vrij, dat budget gebruik je bijvoorbeeld om daar een geluidswal neer te
zetten. Die belangen moet je wel meewegen van wie daar woont, je kan niet zeggen hou je muil en
ik leg er lekker een weg neer. Het dwaalt een beetje af van de jeugdzorg maar wel de wijze waarop
je nu de besluitvorming zoekt. Als je meer naar de zorg nu kijkt ehm in die toegang van het sociaal
domein wat we nu doen, de inkoop is nu geregeld via stichtingen en bedrijven die inbreng hebben in
de gemeente Zuidplas. Dat willen ze nu anders gaan organiseren, dat heeft gevolgen voor de
mensen die voor die stichting werken bijvoorbeeld. Die komen nu in dienst van de gemeente.
Eigenlijk luisteren we ook altijd naar die mensen. Als jij zorgcontinuïteit wil borgen, ook voor
vrijwilligers bijvoorbeeld, weet je niet zeker dat iedereen overkomt naar de gemeente. Er zijn
mensen die zeggen ik wil helemaal geen ambtenaar zijn. Ik wil als vrijwilliger niet direct voor de
gemeente werken. Maar als 10 procent van de vrijwilligers in de zorg en de zorgprofessionals
weggaat ontstaat er een heel groot probleem, dus daar moet je ook altijd naar luisteren op het
moment dat je een besluit neemt.
I: En wie is er dan trekker in zo’n netwerk zeg maar, als je kijkt naar de jeugdzorg? Dan heb je
natuurlijk allerlei uitvoerders die de zorg leveren, en wie bepaalt dan uiteindelijk wat het beleid
wordt? Wordt het dan gezamenlijk genomen of is er dan nog steeds een…
R2: De gemeenteraad voor zover de gemeenteraad erover gaat. In dit geval de toegang sociaal
domein, daar beslissen wij als gemeenteraad over, die stemt. Het gaat er uiteindelijk om hoeveel
(onverstaanbaar). Alleen je stemgedrag bepaalt niet altijd hoe goed je kunt uitleggen waarom je een
bepaald besluit neemt of als iemand het er niet mee eens is. Die mensen beslissen niet, de
gemeenteraad beslist. Maar je weegt wel, je hoort te wegen, wat je uit je omgeving hoort. Je
vertegenwoordigt je omgeving, je zit er niet voor jezelf ofzo. Daar nemen we besluiten over kaders
he, als we zeggen nou de jeugdzorg op die manier organiseren, daar geven wij richtlijnen in mee. Je
wilt (onverstaanbaar) en financiële kaders worden natuurlijk bepaald. De uitvoering en de besluiten
binnen die uitvoering liggen natuurlijk weer bij het college en de onderaannemers.
I: Hoe kijk je er dan tegenaan, als volksvertegenwoordiger zijnde, je vertegenwoordigt natuurlijk
eigenlijk de inwoners van je eigen gemeente, maar als je zo’n regionaal verband hebt wordt het
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natuurlijk op regionaal niveau uitgevoerd en dan vertegenwoordig je eigenlijk ineens de inwoners
van 5 gemeentes?
R2: Ja dat is waar, als je een schaduwraad maakt, ik denk mensen zich dat niet helemaal realiseren,
er zit daar een punt he, je zou dan ook meebeslissen over het grondgebied van gemeente
Waddinxveen of gemeente Krimpenerwaard. Dat is nu nog niet zo he, je hebt alleen maar
praatsessies, waar je met elkaar dingen bespreekt. Maar als je naar een schaduwraad gaat waar je
met elkaar besluiten neemt over regionale opgaven.
I: En wat is jouw persoonlijke visie daar dan op? Hoe zou jij dat het liefst zo regelen dat je iedereen
zo goed mogelijk vertegenwoordigt?
R2: Ja, kijk als je dat helemaal in het ideale stelsel zou doen, dan zou je eigenlijk ook regionale
verkiezingen moeten houden zeg maar. Kijk, ehm, je hebt altijd een mix van verschillende partijen.
Wat dat dan lastig maakt zijn de lokale partijen zeg maar. Hier in Zuidplas hebben we 1 lokale partij
met 2 zetels he, dus die, met alle respect voor de heren, maar die stellen natuurlijk amper weinig
voor. Zeker als je in de oppositie zit. Maar in Waddinxveen heb je Weerbaar Waddinxveen, dat is een
grote partij. In de Krimpenerwaard hebben die mensen natuurlijk niks te zoeken. Dus dat maakt het
lastig als je kijkt naar als je alle partijen zoals wij nu VVD in alle gemeenten vertegenwoordigd zijn, is
die VVD-stem dan van belang? Alleen bij ons is de verhouding VVD is de grootste, he, maar
bijvoorbeeld in Waddinxveen zijn ze middelmatig. Dus dat maakt het wel lastig in je democratische
bestel zeg maar. Vanuit Zuidplas met heel VVD’ers (onverstaanbaar). Je zou daar zeg maar een VVD
besluit nemen terwijl daar juist de protestant-christelijke partijen groter zijn natuurlijk.
I: Dus je zou eigenlijk bijna zeggen dat het kiesstelsel voor lokale verkiezingen een soort blokkade
zijn voor optimale regionale samenwerking.
R2: Ja, maar omdat die regionale samenwerking ook zo versnipperd is kan het dus niet he. Dus je zou
zeggen ik ga m’n regionale samenwerking allemaal binnen regio Midden-Holland regelen, dan zou je
naar zo’n stelsel kunnen maar je maakt het wel enorm ingewikkeld. Maar dat moeten we ons als
raad ook altijd realiseren, als een hele begroting zeg maar, het percentage geld wat in de regio
(onverstaanbaar) heel veel geld betaald wordt door wettelijke bepalingen, belastingen, noem het
allemaal maar, ehm… Ik geloof dat dat het 5 procent of nog geen 4 procent is waar je eigenlijk nog je
vrije ruimte in hebt om middelen aan te besteden. Van de 100 miljoen is er maar 4 miljoen maar vrij
besteedbaar om een sporthal te bouwen of straten aan te leggen. En daar keuzes over te maken. Die
andere 96 procent ligt eigenlijk al vast. Dat kan je als raad niet zomaar aanpassen. Dat vind ik ook
wel heel bijzonder.
I: Ja. Naast dat je als gemeenteraad natuurlijk de kaderstellende en controlerende rol hebt, heb je
verder nog andere middelen als gemeenteraad om de democratische legitimiteit van je besluiten te
onderbouwen?
R2: Nouja je kan altijd gebruik maken van de publieke opinie. Dus je kan proberen om mensen te
mobiliseren. Dat is een van de redenen waarom er opiniestukken over die energietransitie gaan
komen, want ik vind daar echt wat van. En je probeert daar ook wel andere mensen mee te
mobiliseren en politieke partijen te prikkelen om daar op een andere manier mee in te gaan. Dus
daarmee kan je wel iets bereiken. Verder is het beperkt hoor je invloed.
I: Ja, en hoe zou je dan de democratische legitimiteit nog kunnen versterken als je ergens een
wettelijke grondslag voor zou maken? Bijvoorbeeld wat ik eerder noemde een bepaald orgaan op
zou richten, hoe denk je dat dat, wat voor invloed dat daarop heeft?
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R2: Als je een wettelijke grondslag zou krijgen?
I: Dat je bijvoorbeeld de wettelijke rol van de gemeenteraad zou overhevelen als het ware, net als
dat je bijvoorbeeld… nu zijn het voornamelijk taken van het college die daarover gaan, maar de
gemeenteraad die heeft eigenlijk geen wezenlijke verandering meegemaakt in die zin.
R2: Verder verschuiven van de gemeente naar de regio bedoel je?
I: Ja bijvoorbeeld.
R2: Dus de wethouder is een bestuurder van de gemeente maar die zijn nu ook bestuurder van de
gemeenschappelijke regeling. De gemeente… maar nogmaals door de versnippering lukt dat niet
maar voor ieder gremia zou je een soort raad moeten hebben die besluitvormend… Dat je beslist
over de middelen en wat er moet gebeuren, dat is in de praktijk niet echt uitvoerbaar. Dus je kan
niet anders dan middels zienswijzen blijven werken en je mening geven over bepaalde zaken. Je
wethouder die in het AB, DB zit, eventueel middels een motie een opdracht mee te geven, waar hij
zich natuurlijk over moet verantwoorden later in de raad. Hij kan ook niet zomaar zeggen ik leg het
naast me neer he. Hij moet aangeven dat… maar dan nog zal hij daar zijn coalitie moeten maken. Hij
kan zeggen dit is mijn mening en daar blijft het bij maar… Als je in de RDOG zit met 17 gemeenten,
dan sla je nog geen deuk in een pakje boter.
I: En je noemde net al eerder dat je eigenlijk vrij weinig vrije bestedingsruimte hebt, waar komt dat
door?
R2: Nou door de afspraken die je hebt gemaakt met de gemeenschappelijke regeling en het geld wat
daar naartoe kan. En het geld wat je kwijt bent aan je wettelijke verplichtingen rondom uitkeringen,
bijstand, verplichte kost. En je hebt de loonkosten van de gemeente, nou noem het allemaal maar.
En als je dat allemaal vanuit de begroting wegschrapt, waar je eigenlijk bij een behandeling van een
begroting geen ja of nee tegen kan zeggen, dan blijft er maar zo’n 4 procent over waar je nog iets
mee kan doen. We hebben een keer een hele grote bezuinigingsronde gehad, daar zie je dat ook
terugkomen, dat je dan heel snel snijdt in die kosten voor het zwembad of voor de bibliotheek als er
een keer bezuinigd moet worden zeg maar. Omdat er gewoon geen andere mogelijkheden zijn. Je
kan bijna een celletje maken met 10, 12 onderwerpen waar je nog uit kan kiezen maar meer kan je
niet kiezen want er moet toch betaald worden. Wij kunnen niet als bezuiniging zeggen we gaan de
ambtenaren 20 procent korten. Daar gaan wij niet over. Of we gaan onze bijdrage aan de
veiligheidsregio Midden-Holland halveren, daar gaan wij niet over. Dus je kan alleen maar kijken
waar geven wij zelf geld aan uit, daar kan je nog keuzes in maken.
I: En die decentralisaties in de zorg die komen natuurlijk vanuit de Rijksoverheid, dus je zegt eigenlijk
dat de Rijksoverheid een flinke beperking heeft opgelegd op de vrije speelruimte van de gemeente
in die zin?
R2: Hoe zeg je dat, een andere uitzonderlijkheid van de decentralisaties is dat, daar is voor een
deelbudget voor gekomen. Dat budget is natuurlijk naar beneden bijgesteld omdat het efficiënt en
beter moest worden maar ook goedkoper. En dat is natuurlijk bij 2 van de 3 decentralisaties aardig
gelukt. Wmo en participatiewet waren wat hobbels, zijn natuurlijk wel wat dingen doorgevoerd
waardoor het nu redelijk budgetneutraal kan. Uitzonderingen daargelaten, die Wmo heb je het
verhaal over die huishoudelijke hulp dat een beetje uit de klauwen loopt. Maar als je naar jeugdzorg
kijkt zie je toch gewoon dat er structureel te weinig geld vanuit het Rijk gekomen is. Ze proberen
inderdaad toch met een soort transformatie te komen om je beleid zo aan te passen dat het
efficiënter en goedkoper kan. Aan de andere kant zie je ook het neveneffect door de samenleving
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die je nu hebt danwel doordat het makkelijker bereikbaar is of dat er meer zichtbaar is, blijkt er veel
meer beroep te worden gedaan op de jeugdzorg dan was voorzien. Maar daar zie je dat bijna alle
gemeenten daardoor in de financiële problemen komen.
I: Je noemde eerder al dat..
R2: Wij hadden nog een redelijke reserve staan, (onverstaanbaar), maar ook wij gingen nu in de
komende zomernota, die we volgende maand bespreken in de raad. Begin je dat voor het eerst te
zien. En als je daar echt geld voor koopt dan kom je terug op die 4% die je vrij besteedbaar hebt, dan
gaat het dus over die bibliotheken en stembanken, als je de jeugdzorg betaalbaar wilt maken dat je
daarop gaat bezuinigen.
I: Oke. Hmm. Je zei eerder…
R2: We kunnen niet een andere pot geld uit de kast trekken om dat via andere middelen te dekken.
Maar dat houdt natuurlijk een keer op. Uiteindelijk kom je op dat vrij besteedbare inkomen dat was
een (onverstaanbaar) nog om dat daaraan te besteden.
I: Je zei eerder al dat inkoop geregeld wordt vanuit het regionale orgaan. Waar heb je dan eigenlijk
als gemeenteraad nog de ruimte om zo’n beleid eigenhandig vast te stellen? Wat kun je als
gemeenteraad nog als invloed uitoefenen daarop.
R2: Naja niet zoveel dus want binnen de regio wordt dat inkoop proces eh vastgesteld zegmaar he
dus je stelt wel weer kaders van wat ehm ik zit even te denken dat je ook nog kaders krijgt dat je zelf
je vakantie kan bepalen. We stellen volgens mij, de gemeenteraad de uitgangspunten vast die we
voor de inkoop van belang vinden. Inkoop is natuurlijk een gebonden wettelijke bepaling maar je kan
natuurlijk nadenken over welke criteria, welke kwaliteitscriteria je hangt, welke partijen mee mogen
doen aan zo’n aanbestedend proces. Dat denken wij even over percentages over uitvoering
bijvoorbeeld. Kwaliteitscriteria, zijn ze gecertificeerd? Voldoen ze aan bepaalde standaarden of
normen? Die eisen kan je natuurlijk wel stellen en je kan ook kijken of je in het budget eisen kan
stellen. Waarbij je niet van tevoren kunt voorzien wat wel en niet haalbaar is. Dus dat is heel moeilijk
om dat te doen. Dus we stellen een budget ter beschikking voor de gemeenschappelijke inkoop voor
de jeugdzorg, alle partijen halen daaruit wat ze nodig hebben. Dus ook je kunt iets vinden over de
tarieven die inkoop partijen mogen rekenen soort van, maar het is wel een openeinderegeling. Wij
hebben ook wel eens gezegd hier in Zuidplas, kijk als je in Rotterdam op enig moment een probleem
met jeugd hebt bijvoorbeeld of er zijn andere (onverstaanbaar) dat er opeens in een tehuis moeten
worden opgesloten dan is dat… maar als je hier in Zuidplas vier jongens vast moet zetten op een
gesloten inrichting. Per jaar begreep ik dat dat wel zo’n 1.5 tot 2 ton per kind kost, dus dan zit je in
een keer op een miljoen. Bij ons is dat heel veel geld. Dus in Rotterdam zie je… dat fluctueert ook
heel erg. Heel lastig om daar financieel op te sturen.
I: dus je maakt een bepaalde selectie die je eigenlijk zou aanbesteden onder de aanbieders en hoe
bepaal je dan eigenlijk wat je gaat aanbesteden?
R2: Nou wat je aanbesteed is wat ik al begrepen heb een bepaalde hoeveelheid jeugdzorg die je
inkoopt zegmaar. En daar hangt een tarief aan en dat tarief ik neem aan dat dat of per geval of per
uur of per casus kan gaan. Dat kan ook per pakket gaan, dat zal wel per uur worden uitgerekend.
Maar er wordt een bepaalde hoeveelheid jeugdzorg ingekocht bij een instelling en alle gemeenten
kunnen daar een beroep op doen. Alleen je kunt niet van tevoren bepalen hoe groot dat pakket
jeugdzorg moet zijn.
I: hmm
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R2: met andere woorden hoeveel geld je daaraan wilt besteden.
I: oke en als…
R2: het ene jaar kan de jeugdzorg vier ton kosten het andere jaar 1.5 miljoen.
I: oke en naast het feit dat je bepaalt budget hebt, hoe bepaal je welke jeugdzorg eigenlijk ingekocht
moet worden? Wat er nodig is in een regio of gemeente?
R2: nou kijk behoefte he, als je weet wat casuïstiek is, ik neem aan dat er een compleet pakket onder
professionals die de zorg inkopen, waar wij vooral naar kijken is de randvoorwaarden. Wat ik net zei:
wat vindt je vooral van belang van de inkoop organisatie. Is dat een grote organisatie? Wat is de
kwaliteit van de organisatie afgezet tegen de prijs? De prijs hoeft niet altijd leidend te zijn. Het
probleem is, als de budgetten zo krap worden zoals nu met de jeugdzorg dan ben je heel snel
geneigd de goedkoopste te pakken, maar dat kan soms ook weer een goedkoop kan duurkoop
worden zegmaar.
I: ja
R2: en kwaliteit is ook van belang. Kijk bijvoorbeeld naar huishoudelijke hulp in de WMO, dat is ook
een inkoop. Daarom vinden wij het van belang dat mensen vanuit de overheid huishoudelijke hulp
krijgen dat ze altijd een Nederlands sprekende mevrouw of meneer kunnen krijgen. Dat vinden wij
een belangrijk criterium. Andere mensen zeggen hij of zij mag best een andere taal spreken en ik
vind dat wel belangrijk. Dat soort kwaliteitscriteria kan je eraan hangen. Die ga je als
randvoorwaarden meegeven aan een wethouder/portefeuillehouder om daar mee aan de slag te
gaan. Maar om dat daar te regisseren dat maakt het vaak… het kan zijn dat andere leden van de
stuurgroep er anders over denken.
I: dus je noemde dat de aanbieders waar je contracten mee afsluit die leveren eigenlijk de gegevens
aan waar je je op moet baseren als gemeenteraad om te bepalen welke zorg er ingekocht moet
worden?
R2: nee welke zorg ingekocht moet worden daar gaat de gemeenteraad niet over want die is
afhankelijk van de behoefte, dus mensen die een inkoopplan maken en een aantal van die
pakketten. Je koopt een bepaalde hoeveelheid zorg koop je in. Daar staat een bedrag tegenover.
Wat je ook wel eens hoort bij zo’n aanbieder is dat het geld opgaat, dan ga je of bijkopen, of je gaat
naar andere aanbieders. Dan zeg je ik kan niet meer bij die terecht want die is leeg. Dan moet je naar
een andere aanbieder. Wat er nodig is dat vind ik uitvoering, daar gaan we niet over. Ik zeg ik wil
gewoon goede jeugdzorg hebben, ik wil dat alle jeugd die in de regio woont de zorg krijgt die nodig
is. Het moet kwalitatief goed zijn, tijdig zijn en ik wil geen wachtrij. Dat zijn criteria die wij stellen. En
wat ik al zei je kan zeggen: ik wil Nederlands sprekende hulp. Dan is het aan het college om dat te
gaan organiseren. Maar wat voor jeugdzorg er nodig is en wat precies logische hulp moet zijn voor
kinderen met autisme of juist kinderen die een bepaalde andere probleemjongeren waarbij het
meer op het sociale vlak, dan moet je meer naar de professionals gaan, daar ga ik ook niet over.
I: dus als je het hebt over de kaderstellende rol dan bedoel je eigenlijk prijs en kwaliteit en dat soort
zaken?
R2: prijs, kwaliteit en ook dienstverlening zegmaar dus de normen die gelden. Niemand wil een
wachtlijst in de zorg. Ook een utopie dat die er helemaal niet zou zijn maar op het moment dat er
een acuut probleem is als het over jeugdzorg hebben met een kind, dan moet dat accute probleem
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ook direct worden opgelost. Dat moet niet zo zijn dat als iemand accute hulp nodig heeft dat die dan
moet wachten. Dat moeten we als samenleving niet willen denk ik.
I: nee
R2: dat soort criteria kan je eraan hangen en dan kan je zorgen dat je uiteindelijk in de rapportages
zet van wat wil ik nou zien dat je aan mij teruggeeft en in welke hoe noem je dat periode doe je dat
met welke frequentie.
I: en zou je zeggen dat nu dat dat regionaal georganiseerd wordt dat het ook effect heeft gehad voor
de output zou je daar kritisch tegenover staan of juist positief tegenover staan?
R2: je bedoelt de wijze waarop het nu wordt ingekocht en wat dan nu de output is, met andere
woorden wat de resultaten zijn?
I: ja.
R2: nouja volgens mij is de kwaliteit van de jeugdzorg in Zuidplas niet heel slecht. Ik hoor hier niet
veel over wachtlijsten en er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen waar het een keer mis gaat, maar in
algemene lijn gaat het met de jeugdzorg best goed. Waar vooral bij ons de knelpunten zitten is de
toegang van het sociaal domein. (onverstaanbaar). Maar volgens mij is er op dit moment als je het
hebt over de jeugdzorg, alleen het kost dus meer dan we hadden afgesproken dat wel. Maar over de
kwaliteit is weinig af te dingen op dit moment. Dus de hulp die nodig is die is er ook wel.
I: oke dus je hebt vooral issues met toegang is dat dan omdat daar gewoon een geldtekort voor is?
R2: Nouja die toegang vraagt ook een bepaalde prijs, vraagt een bepaalde afstemming en de vraag is
hoe je de integrale problematiek probeert in kaart te brengen. Dus vaak als er echt een gevalletje
jeugdzorg is dan staat dat vaak niet op zichzelf. Daar ligt of een vechtscheiding aan ten grondslag of
er zijn financiële problemen binnen het gezin, of mama is psychologisch in de war. Vaak is het niet zo
dat als een kind in jeugdzorg terecht komt dat dat alleen maar dat stukje is, er is heel vaak ook wel
iets met het gezin aan de hand. Een soort boemerangeffect. En heel belangrijk is dat je in die
toegang die integraliteit blijft bewaken daarnaar kijkende, daar kunnen we ook in Zuidplas nog wat
stappen zetten.
I: dus het is vooral een kwestie van integraliteit en Multi problematiek?
R2: ja inderdaad daardoor ook weer sturing op wat gebeurt er nu. Op dit moment is het zo
georganiseerd dat mensen zeggen de zorgvraag in kaart brengen en dan via het sociaal domein of
het sociaal team wat wij hebben wat bestaat uit bijna allemaal externe mensen die worden
ingehuurd en daar zegmaar de mensen aan het werk zetten om een bepaalde hulpverlening in gang
te brengen zegmaar. En het nieuwe systeem dat dat wat meer richting de gemeente te halen dat ze
daar betere sturing op kunnen hebben. En men denkt dus dat je… want voor een sociaal team moet
je alles extern inkopen, dat het voor een groot deel goedkoper kan worden en efficiënter.
I: zijn er dan misschien nog invloeden van buitenaf bijvoorbeeld zo’n organisatie waar je een
contract mee afsluit, zijn daar dan nog misschien enkele onder die meer handelen uit eigenbelang
omdat je toch niet optimaal de wensen van zo’n gemeente kunt bereiken?
R2: ehm ja kijk op het moment dat je externe partijen hebt die ook alles wat je extern inkoopt of
extern laat uitvoeren daar heb je alleen maar indirect zicht op. Nu is de vraag wil je als gemeente
overal direct zicht op hebben. Dat is ook een balans denk ik. Maar op het moment dat het over een
kwetsbare groep als jeugd of kinderen gaat of kwetsbare ouderen gaat in de zorg dan moet je wel

P a g e 52 | 166

voro jezelf in ieder geval het gevoel hebben dat je aan het stuur zit. En doordat als je dat allemaal
extern doet of gaat inkopen dan raak je dat stuur wel een beetje kwijt. Denk ik.
I: oke ehm dan heb ik nog ehm eigenlijk meer de overkoepelende vraag van hoe kijk je nou eigenlijk
aan tegen nu de verhouding tussen overheid en andere actoren. Hoe zou je dat kenmerken?
R2: in de samenleving bedoel je?
I: ja, dat je bijvoorbeeld te maken krijgt met zulke verbanden.
R2: daar zit toch wel een erg groot gat tussen. Ik vind dat wij ook als gemeenteraad lukt het ons nog
steeds niet goed om in verbinding met de samenleving te staan. Dat wil niet zeggen dat ik met
niemand praat, we proberen dat zoveel mogelijk te doen, maar om daarin zelf het gevoel te hebben
dat je iedereen vertegenwoordigd of iedereen daarin kan betrekken is een illusie zegmaar. Je kunt
het ook wel alleen een beetje noem het maar even thematisch, wij gaan nu als VVD Zuidplas in
gesprek met de horeca over de corona maatregelen, als ze starten en weer net open zijn zegmaar.
Verder zijn we een kleine groep en daar ben je dan toch weer een paar weken mee bezig. Wij zijn
dan nog een grote fractie. Als je dat wil doen met alle slachterijen alle autobedrijven, alle inwoners
dan is dat heel lastig, om die verbinding is ook wel lastig aan te brengen. Dus we doen ons stinkende
best voor en we hebben daar ook onze werkgroep voor in de gemeenteraad over hoe je die
verbinding wel beter zou kunnen krijgen maar dat blijft een aandachtspunt.
I: en hoe denk je dat de invloed is van zo’n beweging richting je regionale samenwerking op die
verhouding?
R2: ja die wordt nog slechter he want sommige dingen kan je dan ook niet meer uitleggen. Heel in
het groot moet je dat een beetje zien als de verhouding tussen Nederland en Europa. Iedereen weet
en we vinden allemaal dat Europa belangrijk is voor de import, export en handel. Maar heel veel
mensen zeggen dat wij onze pensioenen gaan delen met Frankrijk en Spanje. Spanje en Portugal.
Daarin zie je dan dat die ruimte dat dat nog verder van elkaar verwijderd dan wanneer je dat alleen
maar in Nederland doet. Dat is volgens mij ook zo bij een gemeenschappelijke regeling.
I: dus je zegt eigenlijk dat er een soort verschuiving is van democratische legitimiteit naar output
gerelateerde legitimiteit. Het is efficiënter, effectiever,
R2: ja dat wel! Efficiënter, effectiever, maar je raakt wel je stuur kwijt, je hebt er minder invloed op.
I: zou je zeggen dat dat een positieve of overwegend negatieve ontwikkeling zou zijn?
R2: negatief.
I: hmm.
R2: ja.
I: hoe kijk je dan aan tegen natuurlijk het feit dat dit vooral rijksbeleid is geweest waar je als
gemeente vrij weinig beslissingen over hebt kunnen nemen. Het is natuurlijk gewoon
gedecentraliseerd van bovenaf.
R2: van de regionale samenwerking bedoel je?
I: ja
R2: ja daar vind ik wel wat van he. Ik heb bijvoorbeeld nu met de energiestrategie waar zoals het Rijk
het bedacht heeft dat de gemeenteraad het zo gaat, dat kan niet waar zijn. Dat kan echt niet waar
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zijn. Ik ben gekozen door Zuidplas door de mensen die daar wonen en die hebben tegen een
meerderheid van de stemmen gezegd: ik wil geen windmolen. Dus wie is dan de overheid om te
zeggen van er moet daar een windmolen. Gaat niet gebeuren hoor. En maar je merkt aan alle kanten
dat ze proberen het door je strot te duwen. Dat maakt het lastig, dat het rijk daar dan een soort
regie over neemt, dat is nu al op het moment dat ik zeg stel het lukt mij om de hele gemeente of een
meerderheid van de gemeenteraad zover te krijgen om de energiestrategie weg te stemmen. Wij
hebben onze wethouder wel zo ver van ik zou heel graag willen dat de energie strategie door de
raad wordt vastgesteld. Dat ik zeg van wat gebeurt er dan als we hem wegstemmen. ‘dan gaat die
gewoon door’. Als het collectief andere aanwijzingen geeft dan gebeurt het alsnog. Vervolgens
zeggen ze dan nog dat wij bestemmingsplannen moeten vaststellen waar windmolens mogen
komen… op de lange termijn ga je dat nooit winnen. Als het rijk zegt we gaan die opdrachten… Maar
ja voor mij is dat het prototype voorbeeld van zo’n indammen van de invloed die de gemeenteraad
op de directe leefomgeving van mensen heeft. Ik ben daarvoor gekozen, niet de provincie. Een ander
voorbeeld waar we ook tegenaan lopen dat heeft er ook mee te maken dat is provinciaal beleid
rondom detailhandel. Ik woon in Zevenhuizen, maar zal niet heel ver hier vandaan zijn.
I: Rotterdam.
R2: Rotterdam he, ik woon in Zevenhuizen, daar hebben we een supermarkt. Dorp groeit aan alle
kanten uit zijn voegen. Hele dorp roept om 2 supermarkten, liefst iets in een ander segment, een lidl
of een aldi. En de provincie zegt gewoon: dat mag alleen op het moment dat het in het bestaande
winkelgebied gaat. We hebben hier een heel klein dorpspleintje waar de jumbo wagen al een uur
per dag alles vastzet omdat die daar niet in kan komen, he dus waarom gaan we dan niet tussen die
nieuwbouwijken in het stukje industrieterrein een mooie lidl neerzetten waar iedereen zijn
boodschap kan doen. Maar provincie zegt gewoon nee. Maar daar ben ik voor gekozen. Maar als ik
het voor elkaar krijg met mijn eigen gemeenteraad te krijgen van wij vinden dat het niet in die
winkelstraat hoeft…. Het is landelijk/provinciaal beleid die dat dan zegt, maar dat vind ik raar. Ik ga
over de directe leefomgeving van de mensen die hier wonen. En dat je overkoepelend zegt van je
moet dat een beetje met elkaar verdelen. Woonvoorraad bijvoorbeeld verdelen in algemene zin dat
het op een goede manier verdeeld wordt dat snap ik. Dat is een taak van de provincie. Zou je ook
aan iemand anders kunnen overlaten want als je het aan mij vraagt zou je het moeten afschaffen. De
meest overbodige bestuurslaag die er ooit geweest is.
I: oke.
R2: die heel veel geld kost.
I: daar is natuurlijk wel allemaal een wettelijke grondslag natuurlijk en hoe zou je dan..
R2: dat maakt het ingewikkeld dat snap ik allemaal maar ik vind dat je naar mijn idee zou de
schaalgrootte van gemeente best groter mogen. Nou zeg ik niet dat we moeten fuseren, dit is
anoniem he dit haha. Dan kiest niemand meer voor mij zegmaar haha.
I: haha
R2: maar ik denk dat als je het een beetje macro bekijkt dat de schaalgrootte van gemeente groter
zou mogen worden. Dat je op landelijk niveau een aantal zaken zou moeten regelen. De provincie er
helemaal tussenuit kan halen.
I: oke.
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R2: ben ik van overtuigd en ik denk dat als je dan kijkt naar je regionale aansturing, ik denk dat het
voor veel grote opgaven als zorg op maat, infrastructuur, gemeenteraden an sich een wat
kleinschalig.
I: hoe zou je het dan voor je zien….
R2: daardoor ontstaan ook die samenwerkingen..
I: hoe zou je het dan voor je zien om de gemeente meer beleidsruimte te geven? Hoe zou je dat
praktisch in kunnen vullen?
R2: nou kijk als je natuurlijk over groter grondgebied gaat kijk het verschil in gemeenteraad van
Rotterdam en van Zuidplas. En wat daar langskomt aan agendastukken. Bij ons gaat dat, sommige
punten gaat dat best in de details. In Rotterdam is dat niveau natuurlijk veel algemener. Dat is een
veel groter abstractieniveau dan hier. Dat gedoe in die heel kleine dorpjes daar moeten we vanaf
zeiden ze. We gaan alle gemeenten samenvoegen. Maar ik vind nog steeds in Zuidplas dat wij wat
dat betreft nog redelijk klein zijn. Daarom denk ik als je zo’n gemeente Rotterdam en kijkt hoe de
Raad daar acteert. Dat als je daar naar het hoger abstractie niveau kijkt dan zitten zij veel meer op
kaders dan dat wij dat doen. En dat is ook het neven- effect op het moment dat je naar
vertegenwoordiging of grotere gebieden gaat.
I: dan heb ik tenslotte nog een vraag en dat is natuurlijk wel een unieke voor jou. Je zit bij de VVD.
Als je kijkt naar het vorige kabinet dan is het decentralisatiebeleid geweest van VVD en PVda.
Kabinet rutte 2. Hoe kijk je daar tegenaan als lokale VVD’er.
R2: nou ik vind dat wel een lastige vraag. Wat ik heel erg merk is dat het gewoon rijksbeleid is zoveel
mogelijk dingen te decentraliseren, uit te plaatsen. Ik werk ook voor de Rijksoverheid voor een
dienst die veel externe productie heeft, en ik merk gewoon dat de invloed die je daarop hebt en de
kwaliteit ten koste gaat ten opzichte van hoe het vroeger was. Ik ben ook niet zomaar iemand die
zegt van markwerking. Ik vind wat ik in het begin van het gesprek al zei dat het soms wat
communistischer mag dat het onderwerp best wat meer dwingend mag zijn op bepaalde
onderwerpen. En ik vind dat we door de participatiesamenleving verdwalen in allerlei meningen
zegmaar van mensen. Vind ik dat we ehm en dan is de decentralisatie is het directe stuurbeeld
(onverstaanbaar). Door de samenwerking. Kijk zo’n decentralisatie is ook heel vaak het zou
kwalitatief gestuurd moeten zijn maar dat is het natuurlijk niet altijd het wordt voor een deel
financieel gestuurd. En dat zie je nu vooral in de jeugdzorg terug. Er worden grote problemen met de
jeugd in Nederland. En dat is een…. Tijdstip.
I: denk je dan dat het beter was geweest als er bijvoorbeeld intern binnen de VVD die nu in de
regering zit meer overeenstemming was geweest met lokale afdelingen?
R2: die binding is natuurlijk altijd een ding en bovendien is ook hetgeen er uiteindelijk in den haag
bedacht wordt een poldermodel ten top. Dus als je echt de VVD-mening landelijk zou uitvoeren dan
zou het er ook weer anders uitzien dan wat er uit de compromis gekomen is. Ik vind VVD is een partij
met hele directe lijnen. Dus als ik contact heb met een kamerlid dan kan je die zo bellen en die
reageren daar ook altijd op en daar heb je ook altijd overleg over. Maar een landelijk belang kan
strijdig zijn van een lokaal belang. Groot voorbeeld nu is de woningbouw. Ik weet niet of je die
discussie een beetje volgt maar
I: ja

P a g e 55 | 166

R2: hier in Zuidplas hebben we een Zuidplas polder liggen. Ehm waarbij 2006-2007 een plan is
gemaakt om daar 25-30.000 woningen neer te zetten. Dat is toen uiteindelijk door de crisis niet
doorgegaan. Dat is allemaal op de schop gegaan. Maar nog steeds zijn hier heel veel gronden en
zullen we dus wel moeten gaan bouwen. Nou dat wij ook wel snappen dat er uiteindelijk
aanwijzingen komen hebben wij in de vorige raadsperiode gezegd als raad laten we een aanbod
doen aan het rijk en de provincie dat we zeggen we gaan een 5e dorp maken. Dus naast
Zevenhuizen, Moordrecht, Krimpen aan de IJssel gaan we een 5e dorp creëren die in Zuidplas past,
dus met een dorpskarakter die opzichzelf staat en met groene corridors ertussen en voldoende
recreatie en natuur. Maar dat betekent dat je niet 25-30.000 huizen bouwt, maar zoals het er nu
uitziet 4000. Ik denk dat we hooguit 10.000 groeien. Groter moet je het ook niet maken want dan
ben je het dorpse karakter kwijt. De landelijke VVD met name Koehuis (?) die zit heel erg op het
stuur van we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Dus die zit heel erg te duwen op dat we veel meer
moeten doen, dat we te langzaam zijn. Dat heeft die vooral gezegd over het gebied bij Katwijk waar
de luchthaven zit. Maar hij heeft het ook over ons gezegd dat we te langzaam zijn. Daar heb ik
contract met hem over. Maar hij zit met een ander belang he. Hij zit met we hebben woningen
nodig, we hebben nu te weinig dus we moeten bouwen. Ik zeg ik snap dat wel maar wil wel het
dorpskarakter houden zoals die is. Daar ben ik voor gekozen. Dan krijg je al allerlei vroeg
commentaar van mensen die zeggen waarom moet je in hemelsnaam volbouwen, doe dat lekker in
de Flevopolder ofzo. Die mensen snap ik ook wel een beetje. Maarja maandag komt Koeihous (?) in
het fractieoverleg om daar nog eens even over door te praten. (onverstaanbaar) dus die lijnen zijn
kort, maar de belangen zijn ook anders.
I: dus je zou eigenlijk zeggen dat het geografisch belang belangrijker zou moeten zijn dan politieke
kleur. Wat het feitelijk ook is.
R2: je ziet dat je binnen de politieke kleur tegenstrijdige belangen kunt hebben en dat je elkaar niet
altijd begrijpt. Net als de discussie over recreatiewoningen. Dat is ook zoiets. Dat zitten ze nu
allemaal, heeft de minister gezegd er is woningnood dus alle recreatiewoningen moeten een nieuwe
bestemming krijgen. Zodat die mensen daar mogen blijven wonen. Dat wordt geroepen maar dan
moet je voor de grap hier eens kijken in het recreatiepark hoe dat is. Toevallig was er gisteren een
programma op tv, weet niet of je het gezien heb.
I: denk het niet
R2: dat heet opstandelingen (?) als je tijd hebt moet je maar eens kijken, maar dan zie je dat de
groepen mensen die in die parken wonen in opstand komen tegen zegmaar de overheid. En tegen
het gemeentebestuur omdat ze vinden dat ze daar zouden moeten kunnen blijven wonen. Maar het
is gewoon illegaal. Dus op het moment dat er een andere bestemming kan komen op zo’n terrein
dan kan je er leven, maar het terrein voldoet niet aan de eisen om dat rond te krijgen. Dus dan kan
je nu wel zeggen ik wil mijn huis niet uit, hier illegaal blijven wonen. Maar van illegaliteit in het land
daar worden we niet blij van. Iedereen moet zich aan de regels houden. Daar ging dat stukje over,
hoe die mensen in opstand komen. Dan zegt het landelijk beleid: wat zeur je nou? Er staan huizen er
kunnen mensen wonen er is woningnood, laat ze er lekker inkomen. En dan heb je een park waar
deze uitzending over gaat dat zijn eigenlijk keurige huizen waar je best naar kan kijken of dat kan,
dat je denk ik ga individueel met ze in gesprek. Maar in Moerkapelle staat een camping, daar wil je
echt niemand hebben zegmaar haha.
I: haha
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R2: dus het is ook weer afhankelijk van waar, het is heel makkelijk om landelijk te roepen van alle
recreatieparken moeten omgebouwd, want dan hebben we er weer zoveel woningen bij. Zo
makkelijk gaat het niet. Zo zie je dat er altijd tegenstijdige belangen zijn. Ook binnen de VVD.
I: top dankjewel, ik denk dat ik onderhand wel door al mijn vragen heenben.
R2: ja?
I: had je tussendoor of van tevoren nog iets bedacht dat je graag kwijt wilde? Wat je had verwacht
wat nog niet gevraagd is?
R2: nee nee. Nouja goed dat voordat we het gesprek begonnen ik even moest zoeken van hoe zit het
ook alweer met die zorg. Ehn. Maar nee de inkoop is dus centraal en de aansturing is lokaal. Dus de
feitelijke uitvoering is lokaal vanuit dat sociaal team, straks misschien in een nieuwe organisatie, de
inkoop is regionaal. Ehm. Maar volgens mij is dat ook wel naar voren gekomen.
I: jawel.
R2: ik wens je heel veel succes.
I: ja hartstikke bedankt.
R2: en ik hoop dat dit je helpt in het vervolg van je studie en daarna.
I: ja ik denk het wel, het lijkt van wel, zeker.
R2: wat wil je ermee gaan doen met je bestuurskunde?
I: nou ik ben zelf wel politiek geëngageerd Maar ik denk misschien ja ik loop nu stage bij de
Nederlandse vereniging voor raadsleden dat vind ik ook wel erg interessant.
R2: mooi
I: dus eh
R2: ja
I: ik heb ook wel aanleg voor lokale politiek.
R2: hnm
I: dus misschien meer de lobby kant of de ondersteunende kant. Dat vind ik ook wel heel leuk om te
doen.
R2: ja. Oke. In lobby werken ze is ook mooi werk dat is absoluut waar en daar komt dan dat polder
model weer terug.
I: ja
R2: dat iedereen altijd maar overal over voor elkaar krijgt.
I: ja wij zitten zegmaar in het gebouw bij de VNG dus ehm
R2: ja
Napraat over studie van Interviewer.
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Bijlage 6: Respondent 3
Respondent 3
Datum: 16-6-2020
Locatie: Telefonisch

I: ik stel voor om gewoon eerst te beginnen met wat algemene vragen bijvoorbeeld: misschien kunt
u zichzelf even voorstellen voordat we naar de inhoudelijke vragen gaan.
R3: ja nou zal ik eerst mij zelf voorstellen nu bedoel je? Mijn naam is respondent 3, ik ben raadslid
voor GroenLinks. We zijn een college partij. We hebben dus een wethouder. Voor wat betreft
regionale samenwerking heb ik te maken met de organisaties die werkzaam zijn binnen het sociaal
domein, dat wil zeggen de GGD, de sociale dienst en nog een paar organisaties. Ik ben zelf
vervangend bestuurslid van de sociale dienst dat heet bij ons VERWERK (?).
I: oke.
R3: en ik zit daar in het algemeen bestuur als vervanger.
I: oke dat gaat dan over de participatiewet denk ik?
R3: ja dat is de participatiewet ja. Ja. Ehm voor wat betreft de wmo hebben een regionale inkoop
organisatie en dat geldt ook voor de jeugdzorg. En daar hebben we maar heel zijdelinks als
raadsleden mee te maken. Dus de wethouder zit daarin in het bestuur. Maar als raadsleden hebben
we daar niet teveel mee te maken behalve dan dat we af en toe eens informatie krijgen over de
inkoop en ehm de inkoop modellen en de dingen die daar mee verkeerd gaan.
I: oke. Zou u misschien iets algemeens kunnen vertellen over hoe het regionale verband in uw regio
eruitziet. Wie gaat daar over de beslissingen? Wie doen daaraan mee, dat soort zaken.
R3: ja dat is natuurlijk het dagelijks bestuur bestaat meestal uit de wethouders van de deelnemende
gemeentes. En wij zitten eigenlijk in voor wat betreft participatiewet in twee regio’s. We hebben
onze gemeenschappelijke regeling die het belangrijkst is die doen we samen met Woerden,
Oudenwater en Montfort. En dan hebben we ook nog een gemeenschappelijke regeling met Gouda
en een aantal gemeenten daar. Ehm en die komt uit het verleden. Die bestaat nog steeds omdat er
nog steeds mensen werkzaam zijn bij de sociale werkvoorziening wat vroeger de sociale
werkvoorziening heette in Gouda en dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag. Dus eigenlijk
zitten we met onze participatiewet zijn we verbonden aan twee gemeenschappelijke regelingen.
Voor wat betreft de GGD, de gezondheidszorg jeugd, de gezondheidszorg zitten we bij de regio
Gouda en een aantal gemeenten in Midden-Holland. Ehm en voor wat betreft dat geldt ook voor de
jeugdzorg en voor de WMO.
I: oke. En wat voor soort netwerk zou u omschrijven dat het is sinds 2015. Is het vooral een verticaal
netwerk omdat het gedecentraliseerd is en dat er verschillende overheidslagen met elkaar te maken
krijgen of is het meer een horizontaal netwerk dat er juist privaat en publieke samenwerking is.
R3: ja het is geen, we blijven de baas in principe, dus het is in die zin een horizontaal netwerk. In
sommige gevallen staat het iets verder af van de gemeenteraad invloed omdat dat gaat via de
wethouder meestal. Ehm dus ja het is laat maar zeggen het is horizontaal want het is een
samenwerkingsverband van gemeenten dus in die zin is het heeft het iets meer een netwerk
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karakter maar het maakt wel uit bij welke gemeente je zit. Ehm in Midden-Holland is Gouda
natuurlijk de grootste gemeente. En die heeft dan denk ik ook het meest de grootste vinger in de
pap zal ik maar zeggen. Ehm. En bij participatie geldt dat voor woerden. Woerden is de grootste
gemeente en is wat dat betreft ook de meest invloedrijke. Dat heeft ook iets te maken met waar de
hoofdvestiging zit. Meestal is dat in de centrumgemeenten.
I: ja. U zegt dus dat bijvoorbeeld de gemeente Gouda wat groter is en daarom meer invloed zou
hebben. Waar zou dat door komen denkt u dan?
R3: nouja ik denk dat met de financiën te maken heeft, waar wordt het meeste omzet gerealiseerd.
Dat zal voor een organisatie he een gemeenschappelijke regeling de organisatie die daaronder zit
altijd belangrijk zijn. Die zal in eerste instantie toch de oren laten hangen naar de partij die het
grootste contract met hen heeft afgesloten. Dat snap ik wel.
I: en u zei eerder dat de wethouders met name het dagelijkse bestuur vormen, ik neem aan dat er
dan 5 wethouders voor 5 gemeentes daar aan tafel zitten?
R3: ja dat is in principe is dat zo. Ik geloof dat bij de participatiewet dat niet helemaal zo is omdat de
gemeente Montfort dat is een wat kleinere gemeente die heeft geloof ik afgezien van dit maatschap
van het dagelijks bestuur.
I: oke en
R3: maar in principe is dat zo hoor, dat de wethouders van de deelnemende gemeenten die zitten
meestal in het dagelijks bestuur.
I: oke en hoe zou ik dan die verhouding moeten zien tussen 5 van die wethouders die op regionaal
verband samen komen en die 5 gemeenten die er eigenlijk onder staan? Is het dan nog steeds zo dat
Gouda nog steeds de meeste invloed uitoefent of is het dan vooral een beslissing die door 5
wethouders gehouden wordt?
R3: kijk je moet natuurlijk ehm de beslissingen die worden natuurlijk redelijk he nouja
samenhangend door de 5 genomen, maar die beslissingen die worden natuurlijk voorbereid en zo’n
organisatie is natuurlijk een dat wordt gewoon door een aantal professionals en die zullen natuurlijk
besluiten voorbereiden. En in die voorbereiding zit natuurlijk altijd een ja een soort van logische bias
richting denk ik de grootste gemeenten. Dat is bijna niet te vermijden. Je ziet ook traditioneel dat
centrumgemeenten bij gemeenschappelijke regelingen daar altijd een status apart hebben en dat
komt niet zozeer vanwege de wethouders waar de ene dan belangrijker is dan de andere maar dat
heeft vooral te maken met de wisselwerking tussen bestuur en organisatie waarbij de organisatie
toch ja op hun eigen (standaard?) van kracht is.
I: en als het dan gaat om de gemeenteraden hoe is de controle geregeld tussen enerzijds de
gemeenteraden en anderzijds de wethouders?
R3: nouja de wethouder die legt verantwoording af aan de raadsleden over wat die doet in regionaal
verband. Nou dat zal de ene wethouder iets frequenter en/of vollediger doen dan de andere
wethouder. Maar dat geldt in zijn algemeenheid. Die wethouder die kan ook over zijn eigen beleid
meer of minder verantwoording afleggen aan de raad. Dus ehm kijk wat je wel hebt bij
gemeenschappelijke regelingen is dat de wethouder eerder in staat is om te zeggen van ja het kon
niet anders want die andere gemeenten die wouden niet meedoen of die wouden het niet. Dus wat
dat betreft heeft de wethouder als die wil duiken heeft die de mogelijkheid om dat te doen.
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I: oke dus zou je zeggen dat er alleen een controle achteraf is of dat er vooraf al kaders mee worden
gegeven aan de wethouders?
R3: ja aan de voorkant dat is wel daar ben je wel mee bezig. Elk jaar komt er een begroting van een
gemeenschappelijke regeling van de organisatie en daar kun je een zienswijze op geven en zo’n
zienswijze daar kun je ook op toetsen als gemeenteraad. Dus wij hebben de afgelopen keer bij
verschillende gemeenschappelijke regelingen gezegd van ja dit zouden we graag zien. Om maar eens
wat te noemen bij de belasting de gemeenschappelijke regelingen die over de inning van de
gemeentebelastingen gaat hebben we gezegd van dat we liever zien dat ze in 12 termijnen gaan
innen dan in 8 termijnen wat nu het geval is. Dus dat is bijvoorbeeld zo’n punt waar je dan later op
kunt toetsen.
I: oke dus.
R3: een heel simpel voorbeeld.
I: er zijn dus wel ijkpunten waar je rekening mee houdt. Die je makkelijk kunt analyseren en
makkelijk kunt evalueren?
R3: ja en bij de participatiewet willen we heel graag dat de organisatie VERWERK (?) in onze dorpen
spreekuren heeft en niet alleen maar de mensen probeert te ontvangen in Woerden op een
afgelegen industrieterreintje. Dus dat is een heel duidelijk ijkpunt. Of dat ze moeten samenwerken,
beter moeten samenwerken, meer moeten samenwerken met andere organisaties op het sociaal
domein.
I: en moet ik het dan vooral zien als dat iedere gemeenteraad eigenlijk met name bekendheid heeft
onder de eigen gemeente en dat je dan ook als het gaat om bepaalde eisen die je stelt vooraf dat het
dan vooral gaat over wat voor de eigen gemeente belangrijk is of wordt er dan onderling nog
onderhandeld tussen de 5 gemeentes?
R3: nou wat de gemeenteraad doet die gaat echt uitsluitend voor het belang van de eigen
gemeentes. Mijn ervaring is dat er weinig echte solidariteit zit in de gemeenschappelijke regelingen.
Het is vooral een proces van geven en nemen en behandelen. En dat is niet eens vaak tussen
gemeenten onderling maar vaak tussen de organisatie en de gemeente. De wethouders die zitten er
vaak toch wel op dezelfde manier in. En zo’n organisatie die kijkt, de moeilijkheid bij een
gemeenschappelijke regeling is, het budget is altijd te hoog voor de gemeenteraad, dus er zijn
weinig gemeenteraden die zeggen van nou we geven met plezier geld aan een gemeenschappelijke
regeling. Dus ze zitten altijd die gemeenschappelijke regelingen die organisaties die
gemeenschappelijke regelingen uitvoeren die zitten altijd in een defensief. Ze krijgen teveel en ze
moeten weinig. En dat is ehm er is nu een uitzondering vanwege corona en opeens is de GGD die
mag nu veel meer uitgeven dan dat.. want wij begrijpen dat corona zo moeilijk is. Maar in het
algemeen is dus het probleem dat ze veel uitgeven in de ogen van het publieke apparaat… en dan
krijg je dus een onderhandeling die gaat over de vraag van goh ehm doen jullie de dingen wel
efficiënt en ehm goedkoop genoeg of moeten we niet meer doen en dat is een onderhandeling
tussen de organisatie en het bestuur.
I: dus is er dan vooral sprake van een strijd als het gaat om herverdelen van middelen tussen de vijf
gemeentes of is het gewoon in algemene zin dat er gewoon over de hele linie teveel uitgegeven
wordt?
R3: ik denk dat laatste. Ik denk niet eens dat dat een onderlinge strijd is tussen de gemeentes. Ehm.
Want die verdeelsleutels die zijn allang vastgesteld he dus dat gaat op basis van inwonergetal en
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naja een aantal algemene algoritmen wordt daar gebruikt om te bepalen wat de gemeentelijke
bijdrage is. Dus als je dat geaccepteerd hebt dan weet je wel wat eruit komt. Alleen de vraag is het
totale bedrag ben je het daar mee eens. En daar zijn ook wel discussies over.
I: en die verdeelsleutel, waar komt dat dan vandaan, is dat vanuit de Rijksoverheid?
R3: nee laat ik maar zeggen zo’n gemeenschappelijke regeling bepaalt natuurlijk zelf hoeveel ze in
rekening brengen voor welke soort dienst. Dus ik neem als je een re-integratie traject naja die kost
dan zoveel en als je dan zoveel ervanaf neemt dat is gewoon PXQ. Dat soort zaken is denk ik aan de
voorkant geregeld. Dus je weet wel ja je weet wel hoeveel je moet betalen voor welke soort dienst.
En dat geldt ook voor de GGD en dat geldt ook voor de belastinginning en dat geldt ook voor de
ODMH omgevingsdienst. Het geldt voor al die gemeenschappelijke regelingen dan. En dat wordt
vooraf denk ik afgesproken tussen de gemeenten onderling. Van ja dit zijn de diensten die in de
aanbieding zitten en dan heb je eigenlijk twee soorten systemen. Een van laat ik maar zeggen de
algemene dienstverlening waarbij de basis dienstverlening. Waarbij het niet zozeer gaat en die
iedereen afneemt en dan betaal je bijvoorbeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeenten
of zoiets dergelijks. En dan de specifieke dienstverlening. Een soort van cafetariasysteem dat is extra
bovenop de basis dienstverlening en daar betaal je dus als gemeente apart voor. En de ene
gemeente kan dat dan wel afnemen en de andere gemeente hoeft dat niet af te nemen.
I: oke ehm. Dus ze zijn wel degelijk verschillen tussen gemeenten in de vorm van dienstverlening die
ze afnemen. Is er dan ook misschien sprake van concurrentie tussen gemeenten onderling om
dingen efficiënter te doen. Bepaalde benchmarks op te stellen? Of is het vooral wat meer een op
consensus gerichte regio?
R3: ehm ja naja ik zit zelf natuurlijk niet in die dagelijkse besturen ik heb niet de indruk dat daar nou
zoveel sprake is van concurrentie. Ehm dat is ook vaak dat niet een kwestie van laat ik maar zeggen
wat de ene krijgt dat krijgt de ander niet, dus niet een zero-sum game. Ehm. Dus de belangrijkste
vraag is de verdeelsleutel en hoe heb je dat afgesproken vooraf. En daarna is het eigenlijk redelijk
rustig over die dingen en dan krijg je alleen maar de discussie van goh besteedt die club niet teveel
geldt aan de algemene dienstverlening bijvoorbeeld. Kijk de specifieke dienstverlening die die zo’n
organisatie voor een bepaalde gemeente doet. Daar kun je afscheid van nemen, dat hebben we
bijvoorbeeld gedaan bij de dyslectie. En de jeugdgezondheidszorg van de GGD die had een soort van
algemene monitor of een soort van ja dan gaan ze gewoon naar scholen toe en dan gaan ze
observeren om te kijken of kinderen dyslectie hebben. Dat is een bepaalde dienst die is niet
verplicht. Die hoef je niet af te nemen, die namen we wel af. En daarvan hebben we gezegd van daar
stoppen we mee, dus het levert weinig op. Ehm. Dus daar is het makkelijk, maar bij de algemene
dienstverlening, waarbij je vooraf afspraken hebt gemaakt over de verdeelsleutel daar is de discussie
vaak van ja gaat zo’n organisatie niet in die algemene dienstverlening teveel stoppen? Is dat niet te
duur? Ehm kijk zo’n moet natuurlijk ook niet alle opleiding wordt in zo’n algemene dienstverlening
gestopt. Dus als de interne opleidingen voor mensen die gaan ze niet omslaan over de diensten die
ze aan de aparte gemeenten specifiek leveren. Dat gaat in de algemene pot. En daarom kan het wel
eens zo zijn dat het nouja dat het basis bedrag dat je als gemeente betaald hoger wordt.
I: en wat…
R3: en daar is wel discussie over. Hmm?
I: wat zijn dan de mogelijkheden voor zo’n gemeente om dan bijvoorbeeld nee te zeggen of eruit te
stappen? Is dat mogelijk?
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R3: ja het is mogelijk ehm maar dat is ook vooraf is dat afgesproken dat als gemeente uitstapt dan
moet zo’n gemeente een boete betalen en zo’n boete is dat is een fors bedrag. En de meesten
gemeentes die slikken daarvoor terug. Soms denk ik dat het af en toe dat het beter is om het wel te
doen. Maar over het algemeen is uittreden is niet echt bevorderlijk. Kost heel veel geld.
I: en bijvoorbeeld in de zin van nog in het traject van het opstellen van zo’n begroting of het
samenstellen van een pakket aan dienstverleningen wat je af wilt nemen. Is er ook een mogelijkheid
voor een gemeente om daar flink tegengas te geven?
R3: ehm. Ik vind het beperkt in de praktijk. Je zit met teveel partijen om de tafel en zo’n organisatie
die zo’n gemeenschappelijke regeling uitvoert is toch relatief sterk. En daar heb je weinig
weerwoord tegen.
I: oke ehm. Dus het wordt vooral redelijk centraal geregeld. Hoe staat het dan met de
informatievoorziening?
R3: ehm nou die is over het algemeen best aardig. We krijgen elk kwartaal overzicht en we krijgen
een begroting we krijgen realisatie te zien. Dus in die zin en dat geldt zeker voor het sociaal domein
maar daar ben ik niet zo ontevreden over. De informatie is er wel.
I: oke even kijken hmm. Ja u zegt dat er dus voornamelijk vanuit het centrale orgaan zaken worden
uitgevoerd. Hoe zit het dan met de verhouding tussen wat vanuit dat orgaan wordt gedaan en wat
de gemeentes zelf kunnen doen?
R3: ja kijk dat is een dat heeft ook te maken met de grootte van de gemeente natuurlijk. Amsterdam
die kan alles wel zelf doen. Traditioneel worden er natuurlijk van allerlei taken gemeenschappelijke
regelingen afgesloten voor allerlei taken. Soms is dat heel erg voor de hand liggend. Als je
bijvoorbeeld twee gemeentes hebt die aan een recreatieplas zitten dat loont om dat met z’n tweeën
te gaan beheren. Of met zijn vieren als dat nodig is. Dat geldt soms ook voor sport achtige dingen of
je kunt op van allerlei terreinen natuurlijk gemeenschappelijke regelingen afsluiten. Ik denk zo’n
belastinginning is erg handig om dat zo te doen, omgevingsdienst erg handig om dat zo te doen. Ehm
dat geldt ook voor de GGD, je hebt een bepaalde schaal nodig om bepaalde activiteiten goed te
kunnen uitvoeren. Ik vraag me af of dat voor participatie ook in die mate geldt. Ik heb steeds meer
het gevoel dat de gemeente met een inwonertal zoals wij dat hebben 35000 dat ook zelf zou kunnen
doen. Tegen lagere kosten. Dat gevoel heb ik. Ik weet niet of het zo is. Het heeft ook iets te maken
met mijn visie op wat zo’n uitkeringsinstantie doet. Vooral uitkeren en voor de rest lukt het niet erg
om mensen weer aan het werk te krijgen. Dat lijkt me ook niet hun… de mensen die in die bijstand
ontvangen die kijken tegen zo’n organisatie aan als een vijand vaak. En daar is een goede reden
voor. Dus dan is het ja dan is het ook niet effectief om heel veel geld te gaan besteden aan reintegratie activiteiten als een gemeenschappelijke regeling. Dan kun je dat beter zelf doen. En het
uitkeren is niet zo ingewikkeld. En als dat voor een paar 100 mensen geldt zoals in ons geval
maximaal 300, dan is dat best zelf te regelen.
I: en als we een beetje inzoomen op de jeugdzorg welke taken worden er dan door de regionale
organisatie gedaan en welke taken heeft de gemeente nog de vrijheid om zelf te doen?
R3: ja dat is iets complexer omdat wij een sociaal team hebben. Dus de toegang tot de jeugdzorg er
zijn eigenlijk twee grote toegangswegen. Je kunt jeugdzorg krijgen als je bij de huisarts bent geweest
en je kunt jeugdzorg krijgen als je bij in ons geval het sociaal team in een andere gemeente heet dat
wijkteam, in het sociaal team bent wezen kijken. Die kunnen zeggen welke hulp je kunt krijgen en
welke hulp je nodig hebt. Nou ons sociaal team is geen gemeentelijk sociaal team maar is een
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coöperatie van iets van 7 aanbieders. En dat doen we met die werken voor 3 gemeenten. Voor
Gouda voor Zuidplas en voor Bodengraven geloof ik misschien ook wel Waddinxveen dat weet ik niet
zeker. We hebben wel een sociaal team dat uitsluitend voor deze gemeente werkt. Maar het is
onderdeel van die coöperatie. Dus de mensen die in het sociaal team zitten die zijn eigenlijk in dienst
van een van die aanbieders van jeugdzorg. Dus dat is dat maakt het iets complexer. Ik weet niet of je
het nog kunt volgen.
I: ja ik volg het prima.
R3: dat maakt het iets complexer omdat je kunt veronderstellen dat er een belang is om de klanten
door te sturen ook naar een van die organisaties. Van waaruit ze zelf betaald worden. Ehm. Maar dat
is geen gemeenschappelijke regeling. Ik bedoel er is niet een gemeentelijke gemeenschappelijke
regeling. We hebben het gewoon uitbesteed aan de coöperatie. Daar komt het op neer. En de
huisartsen die zijn natuurlijk helemaal zelfstandig die worden niet aangestuurd door de gemeente.
Dus als je het hebt over wie krijgt de zorg en wie heeft toegang tot specialistische zorg dan wordt dat
bepaald door organisaties die niet direct worden aangestuurd door de gemeente. Hoewel zo’n
sociaal team of zo’n coöperatie heeft wel een contract met de gemeente en die zorgcontracten kun
je specificeren. Wat ze wel en niet moeten doen. En wat je ziet in onze gemeente is dat heel veel
jeugdzorg wordt gegeven door specialisten. Dus heel veel kinderen worden doorgestuurd naar
specialistische zorg. De huisartsen zijn de grootste doorverwijzer met 60% en 40% wordt gedaan
door ons sociale team. En volgens mij gaat het niet goed.
I: oke dus de gemeente hebben direct een contract afgesloten met de zorgaanbieders die gelieerd
zijn aan het sociaal team?
R3: ehm nee ze hebben ehm ze hebben direct contract afgesloten met het sociaal team, met de
coöperatie die het sociaal runt.
I: oke.
R3: maar die mensen zijn afkomstig van grote aanbieders. Dus daar zijn ze volgens mij ook in dienst.
Om een voorbeeld te noemen er worden nieuwe coördinatoren gezocht en contract manager bij de
coöperatie en die komt dan in dienst bij ehm de organisatie kwadraat onderdeel van een van de dat
is een van de 7 organisaties die in de coöperatie vormt. Ehm maargoed dan heb ik het dus over de
toegang he. De huisarts en het sociaal team die vormen de toegang tot specialistische zorg. Nou als
je specialistische zorg krijgt dan kom je terecht in de wereld van de gemeenschappelijke regeling
want dan heb je de regionale dienst. Allerlei raamcontracten heeft afgesloten met meer dan 100
aanbieders. Ehm die meer dan 100 aanbieders die kunnen dus de gespecialiseerde zorg leveren voor
de jeugdige. En die brengen die zorg in rekening bij de gemeente.
Telefoon gaat af.
R3: sorry
I: geen probleem hoor.
R3: ehm dus dat is de situatie en nouja kijk daar heb je vaak vrij weinig invloed op op dat deel van de
zorg.
I: dus.. als je eenmaal de toegang verleend hebt dan is het ook eigenlijk buiten je bereik? Als
gemeente zijnde?
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R3: ja. Ja. En dan kun je he je kunt natuurlijk je bestuur van de regionale inkoop dienst he kun je
zeggen van nouja we willen op een andere manier inkopen of we willen ik weet niet wat. Dat zou
kunnen he. Je kunt zeggen van nouja we willen eigenlijk in onze regio alleen maar met die en die en
die partij in zee gaan en niet meer een raamcontract met alle aanbieders. Dat zou je kunnen zeggen
in zo’n bestuur. En verder kun je natuurlijk ook wel afspraken maken over het individuele contract.
Dus een jeugdige krijgt gespecialiseerde zorg bij een bepaalde instelling en met die instelling spreek
je af dat ze nouja weet ik veel daar kun je van allerlei afspraken maken. Dat wel.
I: en gaat het dan via de wethouder of?
R3: ik denk dat dat heel veel ambtelijk gebeurt. Dus dat je iemand die zich bezighoudt met
contracten in het ambtelijk apparaat. Natuurlijk wel onder verantwoordelijkheid van de wethouder
maar dat is (onverstaanbaar; afdrukwerk?)
I: oke maar als je als gemeenteraad bepaalde kaders wilt stellen aan zo’n contracten, bepaalde
voorwaarden over de prijs of kwaliteit of noem maar op, welke aanbieders je graag wilt terugzien of
niet?
R3: ja dat is dus een hele lastige, kwaliteit is een groot probleem, dat is ook al een paar keer
vastgesteld, het vaststellen van kwaliteit is dat wordt gewoon niet gedaan eigenlijk. Ehm ik heb wel
eens geopperd dat de partijen die de zorg moeten leveren dat die zich committeren aan het de
richtlijnen jeugdzorg/jeugdhulp. Het dat ze dus werken volgens die richtlijnen. Nou ze weten vaak
niet eens dat die richtlijnen jeugdhulp inhouden. Dus in die zin ze leggen geen verantwoording af
over de kwaliteit van de verleende hulp, nee. En de gemeente heeft wat dat betreft het nakijken. Ze
zijn niet echt toe, ja. Toegerust om die kwaliteit in beeld te brengen. Dat gaat een beetje
(onverstaanbaar) denk ik.
I: heb je dat met name over het ambtelijk apparaat of over de wethouders?
R3: wat komt er uit het ambtelijk apparaat?
I: je zegt dat het waarborgen van de kwaliteit eigenlijk tekortschiet. Komt dat dan met name door de
ambtenaren of de wethouders die daar toezicht op moeten houden?
R3: ik denk dat dat vrij algemeen daar last van hebben, ehm de ja. Het is een geconstateerd
probleem en het is ik heb mijn ervaring is dat heel veel gemeentes moeite hebben om in beeld te
brengen of om op een bepaalde manier te meten wat de kwaliteit is van de aanbieders en van de
geleverde zorg. Dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Maar de pogingen daartoe die blijven ook heel
beperkt.
I: maar is dat omdat bijvoorbeeld de gemeenteraden niet goed weten welke kaders ze daaraan
moeten stellen of is het juist?
R3: ook! ook! ik denk dat ook hier weer geldt dat de aanbieders heel goed in staat zijn om zich niet
te verantwoorden. Dat geldt trouwens in de hele zorg geldt dat ook hoor. Door verzekeraars bij de
zorgverzekeringen die hebben ook vaak een nakijken. Als het gaat om kwaliteit. Dat die kunnen heel
goed een mistgordijn optrekken en dat kunnen die dat kunnen ze allemaal. Kijk heel veel van de
aanbieders in de jeugdzorg de grote aanbieders die hebben dure gebouwen. En die gebouwen die
moeten betaald worden. En ze moeten dus een bepaalde omzet draaien. En ja linksom of rechtsom
wordt dan die omzet wel gedraaid denk ik.
I: oke maar eerder zei u dat het best wel goed geregeld is met de informatievoorziening. Is dat dan
hier niet het geval?
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R3: ehm dat ligt eraan ja dat is een goede vraag. Kijk de informatievoorziening gaat vaak over het
besteedde geld, de aantallen mensen die behandelt zijn enzovoort. He PxQ. Maar ehm de vraag van
goh wat is nou de kwaliteit van de geleverde zorg of de geleverde inspanning voor re-integratie, daar
heb je geen zicht op. Dus er worden gewoon uren geschreven. En er wordt niks je krijgt geen inzicht
in de kwaliteit van de geleverde diensten.
I: oke dus je wordt eigenlijk vooral ingelicht over kwantiteit?
R3: ja pxq
I: hoe zit het dan bij de kaderstelling vanuit de gemeenteraad. Je hebt bijvoorbeeld wel, ik neem aan
dat er een bepaalde zienswijze of visie is van waaruit die wordt geformuleerd.
R3: ehm nouja je formuleert natuurlijk een beleid op het gebied van sociaal domein, met een aantal
uitgangspunten maar kijk een van die uitgangspunten zou kunnen zijn van goh we doen zoveel
mogelijk zelf he. We zorgen dat is ook het idee he. Integrale benadering bijvoorbeeld. Je kijkt niet
naar een kind afzonderlijk maar naar de hele omgeving. Je kijkt vervolgens heel goed wat die
omgeving zelf kan bijdragen aan het goed functioneren van het kind. En je probeert zoveel mogelijk
te zorgen dat kinderen niet nouja in de molen van de gespecialiseerde zorg terecht komen. Dat is
wat de uitgangspunten zijn en de praktijk is dat als een kind zich meldt dat er dan gezegd wordt van
nou ehm ik weet wel een adresje van een aanbieder die jou kan helpen. En dan wordt zo’n kind
meteen doorgestuurd. Ja en dat is moeilijk om dat proces enigszins in de greep te krijgen. Dus dat is
nog voordat je überhaupt in zo’n gespecialiseerde hulp terecht komt. Dus het voorkomen dat je bij
de gemeenschappelijke regeling komt zal ik maar zeggen.
I: ja dat is natuurlijk het doel van de transitie in de jeugdzorg.
R3: ja
I: het opstellen van preventieve voorzieningen. Dat is volgens mij de taak van de gemeente of klopt
dat niet helemaal?
R3: ja dat klopt zeker en we hebben heel veel preventieve investeren heel veel in het preventieve
voorzieningen. Ehm en mijn gevoel is dat er zijn heel veel organisaties die zich bezighouden met
preventie en die ook niet heel erg afgestemd werken en die hun eigen agenda hebben, waardoor dat
misschien niet volledig effectief is. En dan heb je ook verschillende organisaties die zich daarmee
bezighouden en die hetzelfde doen. Om maar eens wat te noemen dan hebben we de papierwinkel
die mensen helpen met administratieve taken. En dan hebben we een forta, die doet hetzelfde,
waarom hebben we twee organisaties? We investeren aan de voorkant veel in preventie maar of dat
nu allemaal zo effectief is dat is mijn vraag.
I: oke dus er is eigenlijk wel degelijk sprake van directe investeringen vanuit de gemeente in
preventieve voorzieningen?
R3: ja
I: maar het is heel erg onoverzichtelijk eigenlijk?
R3: onoverzichtelijk valt nog wel mee maar het is teveel verdeeld over veel organisaties, verdeeld
over teveel organisaties. En al die organisaties die hebben een eigen agenda zo gaat dat, waarbij
maar de vraag is of dat allemaal effectief is, want er gaat wel veel geld in om. We hebben een brede
welzijnsorganisatie maar in de praktijk richt die zich op jongeren en ouderen. En al die gezinnen die
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daartussenin zitten zal ik maar zeggen die worden een beetje over het hoofd gezien. En dat is ja dat
is jammer.
I: waar worden keuzes daarin dan op gebaseerd? Hoe kies je ervoor als gemeenteraad of misschien
wel als politieke partij om?
R3: de discussie in de gemeenteraad ja ja. En er zijn natuurlijk heel veel dingen die uit het verleden
ooit zo zijn gedaan die dan voorgaan. Dat geldt voor organisaties en dat geldt voor beleid. In 2015
dachten we van ja we moeten het van preventie hebben dus is er heel veel energie gestoken in
preventie. En nu 5 jaar later is ja blijkt dat dat niet heel erg succesvol is geweest zal ik maar zeggen
of blijkt misschien een nog veel langere adem hebben maar in ieder geval zien we niet dat dat voor
het sociaal domein nouja dat er minder problemen heeft geleid.
I: dat komt dan doordat er eigenlijk te weinig integraal gewerkt wordt? Of is dat niet het enige
problemen?
R3: ik persoonlijk zie dat wel als een van de zwakkere ja. Ja. En terwijl het wijk en gezinsgericht, dus
he mijn idee is van je moet in elke wijk moet je met alle facetten van schuldhulpverlening tot en met
participatie en zorg en voorzieningen moet je aanwezig zijn en laagdrempelig toegang kunnen
hebben tot mensen die daar iets over kunnen vertellen of die aanspraak op je vraag kunnen
behandelen. En dat is onvoldoende het geval ja.
I: ja. En de specialistische jeugdzorg is natuurlijk de regio he de trekker, zie je de gemeente
individueel dan als trekker bij de preventieve maatregelen? Die werkwijze?
R3: ja. Ja. De gemeente ja. Daar is de gemeente wel ehm ja. Die is daar wel aan zet ja.
I: Dus de gemeente zou eigenlijk meer moeten doen aan netwerkmanagement om die organisaties
wat meer op een lijn te krijgen?
R3: ja dat is absoluut nodig. Ja. En daar gaan ze nu dan mee beginnen want ze zien wel dat het zo
niet kan dus.
I: en hoe denk je dan dat het eigenlijk zit met de representativiteit in de zorg. Het is natuurlijk zo dat
mensen op bepaalde partijen stemmen en een bepaalde samenstelling van de gemeenteraad bij de
verkiezingen, maar als je komt bij de uitvoering is het wel degelijk anders neem ik aan?
R3: ja nouja wij hebben een bijzonder brede coalitie die varieert van groen links waar ik representant
van ben en ehm VVD en SGP aan de rechterzijde. En daartussen zit nog de CDA en de ChristenUnie.
Dus we hebben een brede coalitie en we denken er eigenlijk redelijk hetzelfde over. De VVD die
houdt nogal een tijdje vol dat ze dat mensen dan altijd moeten werken, work first. Ook bij een groep
waar dat duidelijk niet in de normale zin in de gewone zin van het woord zal lukken. En ja dat is dat is
nogal even een discussie af en toe maar voor de rest zitten we aardig op een lijn zal ik maar zeggen.
I: oke dus het is niet zozeer een politiek issue meer kun je zeggen?
R3: ehm nou ja af en toe af en toe. CDA die kan nog wel eens stoer zeggen van dat ze bepaalde zorg
niet willen leveren meer maarja dan rekenen ze buiten de wet want dat kunnen ze niet zeggen.
Maar voor de rest, nee er is niet zo’n heel hard debat. Het is meer kijk de kennis van het sociaal
domein is ook niet bijzonder groot bij de meeste raadsleden dat is wel een probleem. Dus dan zou je
ook een heftiger debat krijgen denk ik. Maar ja het is een beetje in het land er is (onverstaanbaar)
dus ja…
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I: er is eigenlijk vaak een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de professionaliteit en anderzijds het
politieke aspect binnen zo’n gemeenteraad. Ze zeggen vaak dat de gemeenteraad niet bekwaam
hoeft te zijn in zaken en enkel kaders moet stellen en controleren en moet sturen op hoofdlijnen.
R3: ja dat is in principe ben ik het daarmee eens maar dat verondersteld ook dat het college in staat
is om het hoofdwerk goed te doen, we hebben zelf sturing gegeven aan zo’n domein. En als het
college daarin faalt dan ehm zie je een natuurlijke neiging bij de raad om dieper in de zaken te
duiken. En zich met details te gaan bemoeien. En wat niet per se goed is…
I: denk je dat dat nu ook het geval is?
R3: ja op dit moment is dat het geval ehm. En ik hoop dat dat nu teruggedraaid wordt.
I: en wat voor ontwikkeling zou je daar dan graag in zien?
R3: nou we hebben nu een nieuwe wethouder. En hopelijk de vorige wethouder die ja was niet in
staat om beslissingen te nemen. En de huidige wethouder hopelijk wel. Dus dat maakt wel verschil.
I: hmm hmm en hoe zit het dan met de verhouding tussen rijksoverheid en gemeente want de
decentralisaties zijn natuurlijk van bovenop afgelegd zegmaar. Ehm
R3: ja.
I: welke wettelijke of financiële regelingen zijn daartoe liggen daar dan aan grondslag?
R3: ja kijk wij zijn een zogeheten nadeel gemeente, wij hebben relatief veel jongeren we hebben we
zijn een relatief rijke gemeente en naar verhouding hebben we een forse jeugdzorg problematiek.
Dus wij besteden heel veel geld aan jeugdzorg. En dat is niet in 2015 toen de verdeelsystematiek
werd geregeld en je een bedrag uit het gemeentefonds krijgt om de jeugdzorg uit te voeren. Toen
hebben wij waren wij al aan de lage kant en dat is alleen maar erger geworden. En wij klagen dus
steen en been over de verdeelsystematiek van het rijk. Tegelijkertijd zijn wij een rijke gemeente en
misschien moeten we wel meer aan jeugdzorg besteden en minder aan zwembaden of andere
dingen. Ja. Dus ehm het is linksom of rechtsom ik een aantal gemeentes op een rijtje gezet en dan
zitten we krijgen we uit het gemeentefonds relatief weinig geld voor een gemeente van onze
grootte, maar dat is vrijwel 100% terug te rekenen naar het gemiddelde inkomen dat hier een
huishouden krijgt. Dus ja ik denk niet dat je heel veel kans maakt om het verdeelmodel te wijzigen.
I: Ja ik heb van een eerdere respondent gehoord dat er eigenlijk heel weinig geld vrij besteedbaar is
voor een gemeente klopt dat?
R3: ja nouja in zijn algemeenheid is dat natuurlijk zo omdat je altijd staand beleid hebt wat altijd
voortgaat dus wat je vrij kunt besteden is beperkt en wij hebben een vrij grote schulden last, dus de
aflossing en rente van schulden die ehm beperken ook nog de mogelijkheid om geld vrij te besteden.
Maar desalniettemin heb je toch wel wat beleidsvrijheid om dingen te doen.
I: en wat is de invloed van de jeugdzorg geweest daarop zoals het nu is geregeld?
R3: ehm die heeft natuurlijk de vrije beleidsruimte behoorlijk beperkt. Dat is duidelijk.
I: en is dat dan omdat er heel veel geld is gegaan naar gemeenschappelijke regelingen?
R3: nouja heel veel gespecialiseerde zorg is ingehuurd dat wil zeggen ingehuurd of opgelegd want
wij hebben een buitengewoon hoog aantal kinderen dat uit huis is geplaatst en die ook nog eens een
keertje jeugdhulp zelf nodig hebben. Dus dat is een combi die ongelofelijk prijzig is. En wij hebben
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tot wel twee keer zoveel als een andere gemeente die vergelijkbaar zijn aan kinderen die
jeugdbeschermingsmaatregelen hebben. Dus dat compliceert de zaak ook nog eens.
I: en als je zegt opgelegd is het dan vanuit de regio of vanuit de rijksoverheid?
R3: pardon?
I: als je het woord opgelegd gebruikt, bedoel je dan dat het opgelegd wordt vanuit de regio?
R3: het is dan gecertificeerde instellingen, ja een uithuisplaatsing daar kan je als gemeente niet
zoveel invloed op uitoefenen. Dat is een rechterlijke beslissing. De raad voor de kinderbescherming
die zorgen daarvoor en daarin kun je als gemeente weinig aan doen. Dus dat komt over je heen.
Maar het feit dat er zoveel kinderen in die situatie terechtkomen dat kan wel degelijk te maken
hebben met een te slechte preventieve … preventie.
I: dus in die zin zou je eigenlijk meer de schuld bij de gemeente leggen dan bij een andere
overheidslaag of dat niet?
R3: ehm nou dat de schuldvraag die.
I: schuld is misschien een te sterk woord maar…
R3: ik wil niet zeggen waar dan precies de schuld is. Dat is ook nogal complex. Onze gemeente kent
ook nog wel wat tehuizen zal ik maar zeggen waar kinderen uit andere gemeenten worden geplaatst
en dat draagt ook, dan word je wel enigszins voor gecompenseerd maar niet voldoende. Dus ja, wie
nou precies de schuld is waarvan dat is een moeilijke vraag.
I: en hoe kijk je in algemene zin nu aan tegen de legitimiteit van de gemeente. Zou je het beschrijven
als vooral een uitvoeringsorganisatie in de zin van het sociaal domein. Of dat er toch wel aardig wat
vrijheid is overgebleven voor de gemeente?
R3: ehm nouja ja. Ik denk dat de gemeente dat je meer kunt doen aan de he zeker op het gebied van
preventie en het organiseren van je sociaal domein. Du moment dat het dat je gespecialiseerde hulp
inroept rondom psychiaters of instellingen of dan wordt het veel lastiger. Maar ehm over het
algemeen heb je wel invloed en als je zou je kunnen hebben en als je dat niet hebt dan ligt dat ook
wel voor een deel aan jezelf denk ik ja.
I: dan heb je het ook over specialistische hulp? Of dat niet?
R3: specialistische hulp is per definitie de hulp die door ehm een instantie wordt geleverd die in het
regionale he dus via de gemeenschappelijke regeling gecontracteerd is.
I: maar je zegt dat je ook nog daar wel een redelijke invloed hebt?
R3: nouu nee ehm daar zei ik al eerder van je hebt geen zicht op je kwaliteit van de geleverde zorg.
En de afspraken die je met die instellingen maakt ik heb daar niet een grote pet van op dat dat veel
dat je daar veel mee kunt bereiken.
I: oke ehm. Ja dan vind ik het toch wel een interessant onderwerp ehm zijn er dan ook geen
indicatoren bijvoorbeeld opgesteld om dat te meten bijvoorbeeld te doorstroom naar specialistische
hulp of dat soort dingen?
R3: ehm je bedoelt indicatoren opgesteld…
I: om dat meetbaar te maken wat de kwaliteit is of de ontwikkeling?
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R3: nee die kwaliteit is echt een zwart gat om het zo maar te zeggen.
I: hmm
R3: ehm kijk men is al bezig geweest om gewoon het bericht een beetje op orde te krijgen dus te
weten wanneer iemand begint met een behandeling en wanneer je die uitbehandeld is. En dat
berichtenverkeer en dat gekoppeld aan een factuur he. Dat is al een hele klus geweest omdat een
beetje goed op orde te krijgen. Ondanks kregen we ook weer te horen dat we een na heffing krijgen
een na rekening kregen van een aantal aanbieders ter hoogte van 8 ton. En die was helemaal niet
voorzien. Dus daar kan je nagaan hoeveel grip je hebt op dat soort zaken. Ehm. De instellingen de
gespecialiseerde instellingen die hebben een ongelofelijk effectieve lobby gevoerd in 2015 om te
zorgen dat ze maar niet failliet zouden gaan en die lobby is tot de dag van vandaag volgens mij heel
sterk want nu valt de vraag weg he. Zogenaamd. Of zogenaamd de vraag valt weg. Dat geldt voor
WMO en dat geldt voor de jeugdzorg, dus een heleboel mensen die gaan nu naar de dokter of die
gaan nu naar het sociaal team vanwege die corona. Nu zijn de gemeenten verplicht om alles op het
niveau van vorig jaar door te betalen aan die instellingen. Om die instellingen niet failliet te laten
gaan. Nouja ik kan dat aan de ene kant begrijpen en aan de andere kant ja he door weetje niet of die
vraag ik vond het echt een heel mooi moment om te kijken of die vraag nou allemaal weer
terugkomen straks. Mijn vermoeden bestaat dat een heleboel gewoon oplossen in het niets. He dus
dat die vraag voor een deel dus wegblijft en zal wel weer een keertje een beetje … (onverstaanbaar)
maar wat er nu aan vragen verloren is gegaan dat komt er niet helemaal bij.
I: denkje dan dat dat komt omdat er weinig zicht op is of dat het daadwerkelijk gedaald is?
R3: ik denk dat het daadwerkelijk gedaald is. Dat er gewoon bepaalde problemen gewoon opgelost
zijn door de tijd he ik bedoel de meeste huisartsen die zeggen ook van nouja ziek maar even uit en
over een weekje is het klaar zal ik maar zeggen, dat geldt voor een aantal andere dingen ook.
natuurlijk niet voor de ernstige dingen maar kijk als je heel makkelijk doorstuurt naar een specialist
voor een paar gesprekjes over pesten he ehm ik wil niet bagatelliseren hoe ernstig pesten he dat is
heel ernstig maar je kunt je voorstellen dat deze corona crisis a ertoe leidt dat kinderen zich niet zo
gepest voelen omdat ze weinig contact met andere kinderen hebben en b dat er ook een soort van
in de huis situatie iets verandert waardoor het misschien toch iets anders uit komt te zien en dus het
kan best zijn dat er een heleboel van wat vroeger naar de huisarts werd geroepen dat dat nu niet
meer gaat gebeuren. Dat hoop ik althans.
I: ja er wordt eigenlijk een beetje een klassieke tegenstelling gemaakt tussen enerzijds
democratische legitimiteit en anderzijds de effectiviteit van een regionaal verband. Maar je zegt
eigenlijk dat er weinig zicht is op de kwaliteit is omdat de kwaliteit helemaal niet wezenlijk is
toegenomen. Karakteriseer ik het dan goed of niet?
R3: ja ik heb er geen zicht op dus ik weet ook niet of het is toegenomen of afgenomen maar ehm ja.
Kijk ik heb wel de indruk dat he wat voor mij voor het sociaal domein heel erg belangrijk is is dat
kinderen en mensen die dat echt nodig hebben heel goed geholpen worden. Maar je ziet een soort
van dat zou je democratisering kunnen noemen. ‘ik heb recht ergens op.’ Mijn kind komt niet zo
goed mee in de klas en ik ga nu maar naar de dokter om te zeggen of er wat extra’s mogelijk is
bijvoorbeeld dat er een dyslectie verklaring komt of een dyscalculie verklaring. En dat je dus een
verschuiving ziet van zware problemen naar lichte problemen en dat drijft de kosten enorm op.
Terwijl mijn vermoeden dan bestaat dat de ernstige problemen onvoldoende worden aangepakt.
Volgens mij gaat het ene ten koste van het andere. Te makkelijk ehm lichte problemen ga
medicaliseren dan leiden de echte problemen eronder.
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I: je zegt dus eigenlijk dat er een beetje sprake is van verdringing. Dat mensen bijvoorbeeld beter de
huisarts of sociaal team vinden dat die ze dan ook gewoon doorverwijst ten koste van mensen die
het daadwerkelijk nodig hebben.
R3: ja alleen al de wachtlijsten en dus ja alleen al wachtlijsten die zijn natuurlijk voor mensen die
echte grote problemen hebben.
I: zou je zeggen dat deze ontwikkeling hoofdzakelijk vraag gestuurd is? En hoe is dan nog de rol van
de gemeenteraad hier nog in?
R3: ehm ik denk dat de gemeenteraad redelijk op afstand staat van dit soort bedenkwijzen (?) ja ik
bedoel die denkt gewoon in geld en in bezuinigen en ja de kwaliteit van zorg als je daar echt je
tanden in wilt zetten dan is dat iets van lange adem en dan moet je of heel goed analyseren hoe het
precies in elkaar zit. Dat geldt zowel voor de preventieve kant als voor hoe je verwijst, hoe die
verwijst. En hoe de partijen hoe de zorgaanbieders in de regio hoe die presteren. Nouja daar heb je
gewoon ja dan moet je daar gewoon veel in investeren om dat goed op orde te krijgen.
I: je hoorde natuurlijk aan het begin van de decentralisatie het argument dat de gemeente goed of
beter dan de rijksoverheid weten wat er op lokaal niveau speelt omdat ze dichter bij de bevolking
staan. Hoe kijk jij daar tegenaan?
R3: ja dat dacht ik ook hoor, ik ging ook wel mee met die gedachte. Nou weet ik niet kijk de awbz
was bijvoorbeeld ook wel een regeling waar veel gebruik van werd gemaakt. Kijk ik denk nog steeds
dat als je het goed inricht. En daar zijn ook voorbeelden van. Als je het als gemeente goed inricht.
Echt integraal werkt. Gezinsgericht in de wijk dat dat prima kan. En dat je dan ook beter zicht hebt
op wat er aan de hand is met een gezin en met hun kind. Ehm. Dat je dan ook de gepaste zorg kunt
leveren op het moment dat dat nodig is. Snel kunt opschalen als dat nodig is. En ehhh op de zorg
kunt beperken als het nodig is. Ehm maar dan moet je wel als gemeente daar voldoende energie in
hebben gestoken om dat zo te regelen en ook voldoende verstand van hebben om dat zo te regelen.
En daar hebben heel veel gemeenten hebben de afgelopen jaren heel veel moeite mee gehad. Een
enkele gemeente is het aardig gelukt. Ik denk dat woerden het aardig goed doet. Montfort is bezig
dus er zijn best gemeenten die het op uitkomen met geld. Nou dus volgens mij kan het wel maar als
ik over de hele linie kijk is het toch een beetje ja is het mager.
I: is het dan zo dat mensen op de verkeerde partijen hebben gestemd om zoiets te weeg te brengen
of is het een algemene tendens die leeft? Dat er bijvoorbeeld een mismatch is tussen de kiezers en
de partijen die dit nu moeten organiseren?
R3: ik begrijp de vraag niet helemaal.
I: je zegt dus dat de gemeente eigenlijk hele grote moeite heeft met het organiseren van de juiste
toegangsvormen maar is het dan zo dat er nu de verkeerde partijen zijn die dat nu moeten
vormgeven? Dat bijvoorbeeld mensen op de verkeerde partijen hebben gestemd bij de verkiezingen
of leeft die vraag eigenlijk ook wel onder inwoners.
R3: nou ik denk niet zozeer dat dat iets met verkiezingen te maken heeft. Ehm ik denk kijk als je de
awbz was natuurlijk de algemene wet bijzondere ziektekosten die voorafging aan de decentralisatie
en waar heel veel zorg werd geleverd vanuit het medische optiek. Ehm dat was een wet waar
eigenlijk alles kon maar niet alles het was, er zaten ook wel beperkingen aan, dat was dat medische.
En dat werd wel wat opgerekt want er werd ook bijgeteld begeleiding, persoonlijke verzorging, dat
zat er ook allemaal bij. En we hebben denk ik die de opheffing van die wet de consequenties daarvan
hebben we onderschat. Ehm. Daarin was heel veel geregeld en ook laat ik maar zeggen tussen de
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regels door werd dat geregeld. Dus organisaties waren op elkaar ingespeeld. In de loop der jaren. En
dat moest toen bij de decentralisatie helemaal opnieuw bedacht worden hoe dat moest gaan lopen.
De gemeentes die kregen opeens maar die kregen de verantwoordelijkheid en die hadden geen idee
wat dat dan precies betekende. En die zijn voor een deel gewoon verrast en voor een deel zijn alle
partijen die zo goed op elkaar waren ingespeeld met de awbz die hebben toch weer effectieve lobby
gevoerd om door te gaan… op de manier waarop ze wilden doorgaan. Dus hele grote instellingen die
volgens mij gewoon failliet hadden moeten gaan omdat ze niet volgens de uitgangspunten van de
decentralisatie werkten. Die zijn gewoon doorgegaan en hebben het rijk meegekregen. Het rijk is
ook wel de rijksoverheid is ook over twee gedachten gaan hinken. Die dacht van ja het
zorglandschap moet in stand blijven, dus daar gaan we dingen voor doen. Die hebben rare dingen
gedaan zoals bijvoorbeeld gezegd van gemeentelijke en huishoudelijke hulp daar moet een bepaald
bedrag per uur voor gerekend dat leggen wij als rijk op. He waardoor je een heleboel oplossingen die
half professioneel en half niet professioneel waren die werden daardoor helemaal uitgesloten
(onverstaanbaar). Je zou van allerlei dingen kunnen bedenken. En dat kan opeens niet meer. Verder
hebben ze ook gezegd dat je geen inkomenstoets meer mag aanleggen bij de wmo, bij de
huishoudelijke hulp. Allemaal van dat soort dingen waardoor de gemeente ook in een moeilijk
pakket kwam. En ze zijn niet meer effectief geweest en zich daaraan… dus dat is ja. Dat vind ik wel
dat is wel een punt.
I: in zijn algemeenheid: hoe zou je zeggen dat het impact heeft gehad op de democratische
legitimiteit als gemeenteraad zijnde?
R3: ik weet niet ik kan alleen maar voor deze gemeente spreken maar ik heb nog steeds het gevoel
dat het sociale domein een beetje een vreemde eend in de bijt is. Ruimtelijke ordening dat is
allemaal dat soort dingen bouwen, wonen, verkeer. Omgeving. Milieu dat zijn de harde zaken zal ik
maar zeggen en dat sociale domein daar kunnen ze maar moeilijk mee omgaan. Omdat het ook vrij
diffuus is en men toch altijd nog ontzag heeft over ja… de professionele organisatie zal ik maar
zeggen. Of dat nou de huisarts is of het sociaal team. Die hebben heel veel macht vanuit hun
professionaliteit. Op zichzelf vind ik dat ook goed als ze dat goed aanwenden maar de kaders die
daar die de gemeente zou moeten aanbrengen daar ontbreekt het nog wel eens aan.
I: denk je dan dat als er bijvoorbeeld over 10 tot 20 jaar terugkijken op deze ontwikkeling, denk je
dan dat het een goede beslissing is geweest of dat we nu toch proberen de zorg op het verkeerde
niveau te beleggen.
R3: dat zou kunnen ja ja. Kijk er moet sowieso wat gebeuren en de gemeente leren dat van elkaar.
De ene gemeente doet het beter dan de andere op een bepaald gebied beter dan de anderen. Ehm
en dan worden er ook wel dingen aangepast en ik denk op enig moment dat we een beetje ala
Denemarken over 10-15-30 jaar kunnen zeggen van nou het loopt aardig. Maar de vrees, maar mijn
grote vrees. We zijn heel goed in het evalueren van grote veranderingen op een moment dat die
grote veranderingen nog nauwelijks echt hebben kunnen werken. Ehm en dan komt er uit zo’n
evaluatie komt een beeld van (burger aan een kant?). en dan wordt weer van allerlei helemaal
opgezet. En dan begint het weer van voor af aan. Dus ik zou zeggen we gaan gewoon door op deze
manier en leren onderweg maar hoe we met elkaar moeten samenwerken. En dan zien we wel over
10-15 jaar hoe dat gaat. En laten we het dan maar een keertje echt evalueren. Dan is de situatie
weer anders.
I: oke dankjewel. Ik denk dat ik onderhand wel door al mijn vragen heen ben. Heb jij eventueel nog
iets wat je had verwacht of tussendoor nog in je op is gekomen? Wat nog niet ter sprake is.
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R3: nou nee ik vond het ik vond het wel een leuk interview moet ik zeggen.
I: mooi zo
R3: ik zou vast veel meer kunnen vertellen maar ik heb denk ik toch wel de belangrijkste dingen… ik
wist eigenlijk niet precies gaat het alleen maar over het sociaal domein voor jou onderzoek of?
I: met name…
R3: of de gemeenschappelijke regelingen alleen of?
I: het gaat de casus is de regionale samenwerking in de jeugdzorg
R3: oke
I: maar het idee is de invloed van zo’n regionaal verband op de legitimiteit van de gemeenteraad.
Dus dat is wel breder in die zin.
R3: oke. Ja. Daar hebben we misschien nog niet zo heel veel over gepraat maar ehm ja tussendoor
heb ik wel veel gezegd.
I: jawel.
R3: ja. Goed bedankt.
I: mocht ik nou iets missen zo meteen ofzo misschien sta je er dan nog voor open om nog vragen.
R3: ja ja.
I: te beantwoorden bijvoorbeeld.
R3: je kunt me ook weer bereiken als je nog wat wilt weten.

Bijlage 7: Respondent 4
Respondent 4
Datum: 17-6-2020
Locatie: Telefonisch

I: dan kunnen we beginnen.
R4: ja
I: ik stel voor dat u zichzelf ook eventjes zelf voorstelt voor de opname. Dan eh
R4: dat is goed. Nou ik ben respondent 4, raadslid voor de fractie van PvdA, groen links in de
gemeente Zuidplas. En eh de gemeente Zuidplas is onderdeel van de regionale samenwerking met
een viertal andere gemeentes en dat is dan Gouda, Bodengraven, Waddinxveen en Boskoop. Eh en
ik doe dat raadswerk eigenlijk mijn leeftijd is 66 en ik ben 2 jaar geleden met dat raadswerk
begonnen. En ik was altijd al geïnteresseerd in de politiek maar mijn drukke baan maakte het niet
mogelijk om daar actief mee aan de gang te gaan. En iets eerder dan ik had gewenst bleek het
gewoon goed te zijn om op te houden met werken. En toen heb ik mij gebeld (onverstaanbaar),
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PvdA heeft mij gebeld als raad kandidaat en gemeenteraadslid en nouja ik ben in januari even uit
mijn hoofd 2000, twee jaar geleden dus dat is 2018 ben ik gestopt met mijn werk. En in maart werd
ik gekozen in de gemeenteraad. En mijn, we zitten in een fractie met zijn drieën hier in Zuidplas. We
zitten in de oppositie en eh ja mijn portefeuille is het sociaal domein. En daarna is het ook het een
en ander op het terrein van onderwijs, maar ook de wereld van de sociale zaken. En ik ben denk ik
nouja in januari terecht gekomen op deze portefeuille omdat ik ervoor gedurende 40 jaar in allerlei
functies heb gewerkt in de met name de jeugdbescherming en de jeugdzorg. En ik ben begonnen in
77 in een uitvoerende functie als maatschappelijk werker in de kinderbescherming, in de
gezinsvoogdij en de laatste jaren waren toch een groot aantal jaar was ik verhuurder van een
jeugdzorg organisatie in groot Rotterdam. En dus daar heb ik een hele wereld van de decentralisatie
en de transitie en nouja voorbereid en eh nog voor een gedeelte vanaf januari 2015 ook
meegemaakt.
I: oke
R4: is dit voldoende introductie?
I: ja dat is ruim voldoende introductie ja. haha
R4: oke oke haha ik doe het om toch maar beetje aan te geven dat ik van die hele wereld van het
sociaal domein en ook van met name wat ook van de jeugdbescherming en de jeugdhulpverlening
en de jeugdzorg ja door mijn werk gewoon alleszins redelijk geïnformeerd ben en ja daar ben ik ook
in mijn raadswerk en waarbij ik me realiseer en dat ook regelmatig werk dat het leven als
werkzaamheden als raadslid ja toch wel wat anders is dan werkzaam zijn in de jeugdzorg of als
bestuur werkzaam zijn in de jeugdzorg. Dus wat dat betreft ja vind ik het ook in heel veel opzichten
het raadswerk a hartstikke leuk en zeker leuk om te doen na je werkende carrière, dan heb je er ook
nog wel tijd voor.
I: ja
R4: en b toch ook merken dat er nog wel wat te leren valt in die raadswerkzaamheden omdat dat
toch wel een heel andere weg is dan wat ik in het verleden gedaan heb.
I: ja heel goed. En hoe ervaar je het nu als raadslid het sociaal domein en met name de jeugdzorg?
R4: eh nou kijk ik vind ik ben altijd een hele ook in mijn uitvoerende periode en ook in mijn rol als
bestuurder ben ik een warm voorstander geweest van die hele decentralisatie. He dus eh de
gemeente daar een dominantere rol in geven met betrekking tot hoe het werk georganiseerd gaat
worden en hoe het werk eh gefinancierd gaat worden. Dat is daar ben ik ook een belangrijke
voorstander van geweest. Met name vanwege het feit dat er op die manier ook veel meer
samenhang is aan te brengen in datgene wat er in gemeenteland allemaal op dat terrein gebeurt. En
ook samenhang aan te brengen met welzijn, met de wereld van de vrijwilligers en eh dus in die zin
vond ik die transitie een hele belangrijke. En in mijn rol als eh raadslid merk ik dat ja dat dat een
goeie uitgangspunten zijn maar dat dat vervolgens niet simpel is om dat voor elkaar te krijgen. En
met name een belangrijk uitgangspunt op die hele transformatie in de zin van hoe kan je toch zorgen
dat er meer samenhang komt tussen al dat aanbod en dat er bij wijze van spreken mensen toch ook
in aanvulling soms maar ook soms die plaats van gebruik kan maken van allerlei lokale voorzieningen
in plaats van de zwaardere jeugdzorg dat is een goed uitgangspunt maar niet simpel om dat voor
elkaar te krijgen. En dat heeft deels te maken met het feit dat de financiering natuurlijk toch echt
een probleem is ik bedoel het heeft natuurlijk ook nog een forse bezuiniging plaats gevonden op het
budget dat vervolgens naar de gemeente is gegaan. Maar ook heeft het alles te maken met het feit
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dat een groot gedeelte van het werk toch nog erg verkokerd is en dan heb ik het niet over de
financiering maar vooral ook over de wijze waarop het werk georganiseerd is en om dat te
doorbreken ja daar zullen nog wel wat meer jaren voor nodig zijn. Maargoed dat heeft ook iets te
maken met de manier waarop het werk georganiseerd wordt. Naja behalve het feit dat ik die visie,
het gedachtegoed een hele goede vind, merk ik in de praktijk dat het toch heel lastig is. En ja dat
lastige zit hem voor een gedeelte ook in dat ondanks het feit dat het gemeentelijk gefinancierd is dat
je ziet dat een groot aantal organisaties, bijvoorbeeld op het terrein van de jeugdzorg, maar ook op
het terrein van bijvoorbeeld de GGZ, dat dat nog regionaal georganiseerd is. En ja daar heb je als
gemeente toch heel erg mee te maken, dat een aantal afspraken regionaal gemaakt zijn die je
vervolgens lokaal niet altijd op de wijze waarop je dat zelf wenst hard gemaakt kunnen worden.
I: ja je noemt inderdaad een heel belangrijk onderscheid tussen de visie enerzijds en hoe het op dit
moment nog geregeld is. Wat zijn voor jou daarin nog de belangrijkste onderscheiden?
R4: dat is… je vraagt wat het belangrijkste onderscheid is of wat op dit moment het belangrijkste
onderscheid is?
I: zowel als het gaat om de inspraak of de autonomie van de gemeente en de financiering.
R4: ja ja kijk eh je hebt eh in nouja kijk dat is voor waar ik jarenlang gewerkt heb voor een stad als
Rotterdam natuurlijk aanmerkelijk minder ingewikkeld maar daar spelen weer andere dingen dan
voor een gemeente als Zuidplas. Want even als voorbeeld eh de wereld van de jeugdzorg en ook de
wereld van de jeugdbescherming dat zijn over het algemeen organisaties die nouja breder dan de
regio georganiseerd zijn. He de jeugdbescherming in Zuidplas die het werk moet doen dat is een
organisatie die voor heel Zuid-Holland werkt. En we hebben een aantal mensen die vanuit ZuidHolland de organisatie specifiek in Zuidplas werken, maar je moet wel afspraken maken met een
Zuid-Hollandse organisatie en ja dat is hartstikke ingewikkeld. En dat geldt niet alleen voor de
jeugdbescherming maar dat geldt ook voor een groot gedeelte voor de wereld van de GGZ. Nou en
om dan als raadslid ja zicht te hebben op dit soort eh regionale organisaties nou op de achtergrond
heb ik er wel een beetje zicht op, maar vervolgens om te komen tot toetsing van de afspraken die
gemaakt zijn lokaal met dit soort regionale organisaties ja als je het hebt over democratisch en
inzicht is dat een hele ingewikkelde om dat voor elkaar te krijgen. Omdat een aantal dingen ook ja de
kleinschaligheid van Zuidplas maakt dat het vooral ook afspraken zijn die op regionaal niveau
gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de geïndiceerde jeugdzorg van
hoeveel hebben wij van wat nou nodig. Nou dat is dermate gering als Zuidplas wanneer het
bijvoorbeeld gaat om bedden maar ook over pleegzorg. Ja dat je dat alleen kan doen met de andere
regiogemeentes. En dat maakt het vervolgens ook wel weer ingewikkeld om als raadslid uit de
gemeente op daar op een goede manier ook zicht op te hebben. En ja dat neemt niet weg dat
iedereen van goede wil is en ook eh het college zeker daar enig inzicht in wil geven. Maar dat zijn
dikwijls toch wel afspraken die al gemaakt zijn en op basis daarvan krijg je inzicht in hoe het gebruik
is bij wijze van spreken. Dat is toch dikwijls achteraf en niet vooraf zoals je wenst dat dat zou kunnen
als raadslid.
I: oke en als je het hebt over vooraf en achteraf even voor de duidelijk: wat kun je als gemeente
eigenlijk wel doen en wat kun je niet doen en moet bijvoorbeeld regionaal georganiseerd worden?
R4: nou eh kijk ik je ziet bijvoorbeeld he op dit moment in Zuidplas eh is men bezig om tot een
nieuwe organisatie te komen voor we wat we in heel veel andere gemeentes het sociaal team
noemen. En eh het loket het eigenlijk.
I: ja daar ben ik mee bekend ja.
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R4: ja ja daar ben je mee bekend. Wij hebben dus de afgelopen jaren in Zuidplas een sociaal team
gehad wat voor een groot gedeelte gevuld werd door regionale organisaties eh en die dus
menskracht leverden ten behoeve van dat eh sociaal team. En nou heeft men in Zuidplas bedacht
dat men eigenlijk tot een aparte stichting wil komen. Die alleen werkzaam is voor Zuidplas. En die
wel breedschalig gesteld is vanuit een aantal regionale organisaties, waar ook het lokale
welzijnswerk zou daarin moeten zitten. Nou en dan merk je dat opzich kan het keus van de
gemeente goed he begrijp ik goed maar dan worden we wel dus door de gemeente van tevoren
hebben we daar zo besluitvorming over, geïnformeerd over de samenstelling en wat voor structuur
en wat voor rechtspersoon dat zou moeten worden. Dus daar heb je als gemeenteraadslid ja invloed
op en dan wordt je van tevoren goed over geïnformeerd. Maar vervolgens moet daar ook een aantal
regionale partners aan gaan leveren. En eh ja daar heb je dan het gevoel als gemeenteraadslid
weinig vat op. Omdat ja die regionale partners ja toch voor zichzelf wel moeten kijken van willen wij
nou nog op deze manier wel onderbrengen in zo’n stichting want dat gaat eigenlijk een beetje ten
koste van onze invloed als regionale partner op het niveau van Zuidplas. Maargoed de invloed als
gemeenteraadslid. Zo’n lokaal initiatief is er zonder meer. Maar op het moment dat het dan gaat om
de inkoop van regionale jeugdzorg he dus de bedden eh de GGZ ja daar heb je als gemeenteraadslid
weinig invloed op omdat dat vooral regionaal zich afspeelt. Het enige wat je kan zeggen is dat op
basis van datgene wat er de laatste jaren is gebeurd kan zeggen van naja zouden we het toch niet
alleen afkunnen. Dat soort kritische opmerkingen kun je maken. Maar als het gaat om datgene van
wat we wel kunnen en met welke partners we in zee gaan ja heb je daar als gemeenteraadslid
weinig invloed op.
I: oke dus als ik het even kort moet samenvatten dan is er wel degelijk althans in Zuidplas in ieder
geval een lokaal sociaal team waar lokale in geregeld is waar je als gemeenteraad wel invloed op
hebt?
R4: ja ja ja ja. Ja.
I: en welke zaken zijn er dan regionaal geregeld waar je als gemeenteraad eigenlijk maar weinig
invloed op hebt?
R4: kijk de inkoop van zorg als het gaat om de jeugdzorg maar ook de wereld van de GGZ dat gebeurt
regionaal dus eh die 5 Midden-Holland gemeentes. En eh naja wat ik net zij daar heb je vooraf wel
wat invloed op door te zeggen van we zouden wel wat meer of minder kunnen van het een of ander
of we leggen er wat meer de nadruk op dat en dat en dat. Maar uiteindelijk de wijze waarop die
inkoop plaats vindt en de dingen als tarieven en eh noem maar op ja dat is regionale situatie die 5
gemeentes met elkaar hebben afgesproken.
I: ja en als er dan bijvoorbeeld zoiets wordt ingekocht. Je moet bepalen welke aanbieders worden
gecontracteerd en dat soort dingen. Waar komt die informatie dan in eerste instantie vandaan?
R4: die komt van de gemeenten die dus eh onderdeel is van die regionale samenwerking. Dus die
informeren ons wel over eh welke zorg wordt ingekocht en welke zorg dan specifiek voor Zuidplas
beschikbaar is. En welke zorg voor de regio beschikbaar is. Waar Zuidplas dan ook gebruik van kan
maken. Maar het is dikwijls invloed die eh ja toch voor een groot gedeelte achteraf plaatsvindt op
het moment dat je geïnformeerd wordt over hoe het een en ander nouja heeft plaatsgevonden
zegmaar.
I: is het dan vooral aanbodgericht dat de aanbieders eerst zegmaar aanbieden welke zorg ze
mogelijkerwijs kunnen leveren of is het vanuit de vijf gemeenten die zeggen welke zorg ze nodig
hebben?
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R4: Nee het is zonder meer zo dat gemeentes aangeven welke zorg ze nodig hebben. Dat is zonder
meer. En dan wordt er ook gekeken welke aanbieder het beste zou kunnen leveren. Maar de
aanbieder die het beste kan leveren dat is dan een regio gegeven dat je dus als regio het met elkaar
moet uitkomen welke organisatie dat het beste zou kunnen leveren.
I: ja en hoe is dan de controle van de gemeenteraad daarop achteraf in plaats van vooraf?
R4: achteraf krijg je eh en dat is niet na een jaar hoor dat is elk kwartaal krijg je word je
geïnformeerd over welke zorg is ingekocht en hoeveel daar gebruik van gemaakt is. En eh welke
bedragen daar zijn mee gemoeid. En eh ook eh nouja wat men daar van de kwaliteit van de zorg
vindt.
I: oke dat vind ik wel interessant want waar let je dan vooral op als gemeenteraad? Heb je dan een
bepaalde visie of ga je echt op basis van meer feitelijke informatie af of?
R4: nou er is zonder meer een visie wij hebben in Zuidplas ook een werkgroep sociaal domein. En die
werkgroep sociaal domein die is min of meer begonnen bijna 1 januari 2015, bij die hele transitie en
daar zitten wel een aantal uitgangspunten met elkaar in. Het is trouwens vanuit alle partijen
samengesteld he dus eh over het algemeen zitten de partijen er met 2 fractieleden of ja
fractieondersteuners in. En eh die hebben wel een bepaald gemeenschappelijk uitgangspunt en dat
zit bijvoorbeeld in de sfeer van probeer nou zoveel mogelijk nouja lokaal dingen op te lossen he.
Preventie is toch altijd beter dan de hele curatie. Soms kan het niet anders en eh moet je daar ook
mee beginnen maar eh met andere woorden het moet niet altijd per se met preventie te beginnen
want dat is natuurlijk ook een beetje onzin. 2: de samenhang in het pakket wat aangeboden wordt is
toch heel belangrijk. Dus op het moment dat je met eh de schuldhulpverlening samen kan werken
om de schulden van een gezin wanneer het gaat om opvoedingsproblematiek is toch van groot
belang. En wat ook een belangrijke is van eh laten we nou toch proberen om zo weinig mogelijk uit
huis plaatsing voor elkaar te krijgen. Soms in crisissituaties kan het niet anders. En soms kan het ook
echt niet anders dan eh richting een uithuisplaatsing. Maar als dat aan de orde is en zeker wanneer
het gaat om kleine kinderen dan eh probeer het dan bijvoorbeeld met pleegzorg. Want zoveel
mogelijk de nabootsing is van een gezinssituatie. Dus dat zijn een aantal uitgangspunten. En eh
nouja dan probeer je op basis van die uitgangspunten toch ook de gegevens die je krijgt te toetsen
van hoe zit het nou met die visie. Als je kijkt naar eh de hoeveelheid uithuisplaatsingen die er zijn. En
eh bijvoorbeeld als je kijkt naar de tijd die eroverheen gaat wat betreft die uithuisplaatsing. En dan is
ook de wereld van eh de geestelijke gezondheidszorg je ziet dat het sociaal team de voorbereider is
van de geïnitieerde zorg. Die geven de indicaties af. Maar er gaan ook nog steeds heel veel wat ons
betreft ook teveel via de huisarts. En zie je dus dat die huisartsen heel veel verwijzen naar de wereld
van de GGZ en naar verhouding weinig naar de jeugdzorg. En daar heb je dan vervolgens als raadslid
achteraf geen enkele invloed op, en vandaar dat we dus dat lokale verhaal over dat sociaal team een
belangrijke vinden. Omdat we hopen dat op die manier ook eh nouja het vat op de wereld van de
huisartsen ook wat toeneemt. Waardoor je daar ook wat meer stroomlijning in kan laten gebeuren.
I: en als je dan zo ieder kwartaalgegevens teruggekoppeld krijgt over de zorg dan kan ik me best wel
voorstellen dat je makkelijk kunt aflezen wat kwantiteitsgewijs verbeterd of verslechterd is.
R4: ja
I: hoe meet je nou eigenlijk de kwaliteit van de zorg?
R4: nee dat is zeker op basis van eh kwartaalgegevens natuurlijk niet mogelijk. Maar eh als je
bijvoorbeeld ziet dat het aantal residentiele plaatsingen aan het afnemen is en zeker de hoeveelheid
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tijd die het kost, en als je ziet dat er bijvoorbeeld de pleegzorg aan het toenemen is naja dan zegt dat
wel iets over de kwaliteit en de uitgangspunten die je hebt. Dus daar valt iets over te zeggen. En
daarnaast is het zo dat we ook clientgegevens krijgen in de zin van eh dat mensen dus vinden van eh
bejegening. Wat mensen vinden van de samenwerking. Dus dat zijn gegevens die je ook eh eens in
het half jaar krijgt. Dus daar kun je dan in kwalitatief opzicht ook wel het een en ander over zeggen.
I: oke dus daar moet ik me dan inderdaad ook bij voorstellen dat er kwalitatieve onderzoeken zijn
gedaan bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met mensen die daarover vertellen en dat je daar…
R4: ja ja. En los van het feit dat dat ook op basis van enquêtes plaatsvindt he. Dus eh dat klanten van
eh de jeugdzorg maar ook de WMO een enquêteformulier krijgen om te horen wat men van dingen
als bejegening en snelheid etc vindt.
I: oke dus als ik de evaluatie moest karakteriseren dan is het dus inderdaad niet alleen de output
maar ook de uitkomsten en het hele proces wat daaraan gekoppeld is?
R4: ja en begrijp me goed dat zou ook nog veel beter kunnen maar er gebeurt wel het een en ander
op die manier. En daardoor wordt het ook voor ons als raadsleden toch wat nouja wat transparanter
zegmaar.
I: oke dus die transparantie is er toch wel degelijk.
R4: ja ja. Kijk en eh als ik het bijvoorbeeld vergelijk met eh wij hebben hier in Zuidplas maken we ook
gebruik van een aantal verbonden partijen he. Zegt je die term wat?
I: eh opzichzelf niet maar misschien als je daar wat voorbeelden van geeft dan.
R4: nou bijvoorbeeld de GGD die in Zuid-Holland voor 18 gemeentes werkt dat is dan een verbonden
partij
I: oke
R4: en een verbonden partij daar zitten dus die 18 gemeentes die hebben daar een met elkaar een
eh algemeen bestuur op
I: ja
R4: en bijvoorbeeld wethouders van de 18 gemeentes die zitten in dat algemeen bestuur.
I: ja.
R4: en jaarlijks wordt je dus als gemeente geïnformeerd over eh wat zo’n verbonden partij heeft
gedaan. En eh het vervolg als je geeft die partij bijvoorbeeld een programma voor de komende jaren
en geeft daar ook bij aan wat men aan extra financiën nodig heeft om dit programma te doen. En
dan zie je dus dat je als gemeenteraad een keer per jaar daarover geïnformeerd wordt. En dan kun je
ook nog zienswijze daarop loslaten ja en daar word je mee dan als ze iets hebben van… dat je
tussentijds eigenlijk weinig hoort en eigenlijk ook dat vind ik ook wat je de raadsleden zou kunnen
verwijten niet met enige regelmaat met zo’n partij in verbinding staat van ‘wat doen jullie en wat
voor soort werk?’ dat je ook een beetje van de inhoud weet. Dat is gewoon toch wel heel erg ja
zegmaar je raadswerk op afstand doen en dat ik ervaar ik bij de jeugdzorg bijvoorbeeld ervaar ik dat
veel minder want daar zie je dat toch wat dichter ondanks het feit dat het voor een gedeelte ook
regionaal georganiseerd is. De jeugdbescherming en de jeugd ggz, daar zit je er toch wat bovenop.
En wat beter bovenop. Nouja dat vind ik dan toch een eh een prettigere situatie die je wat meer kan
waarmaken dan als je (onverstaanbaar)
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I: en alsj e zegt dat je er wat dichter opzit dan bedoel je als gemeente alle preventieve maatregelen
die je…
R4: ja ja! En ook eh regelmatig geïnformeerd wordt vooraf en soms ook achteraf over eh wat er
gebeurd is en wat er ook aan werkzaamheden heeft plaatsgevonden en noem maar op. Op basis
daarvan kan je natuurlijk dan ook veel meer toetsen en ook veel meer waarmaken dat je zegt van ja.
Het zou toch wel heel wenselijk zijn als we toch wat meer samenhang toch komt tussen bijvoorbeeld
de schuldhulpverlening en de jeugdzorg eh om een aantal dingen te voorkomen dat kinderen niet
extra in de problemen komen vanwege het feit dat het gezin zo worstelt met schuldenproblematiek.
I: ja en je noemde eerder al dat de gespecialiseerde jeugdzorg vooral wordt ingekocht op regionaal
niveau. Hoe gaat dat dan in zijn werk als het gaat om preventieve gemeentelijke zorg?
R4: nee dat wordt echt op lokaal niveau ingekocht?
I: oke en hoe gaat dat dan in zijn werk? Gaat dat via het sociaal team of?
R4: dat gaat in zoverre via het sociaal team dat die dus eh signaleren wat er nodig zou zijn en eh
maar vervolgens gaat de gemeente natuurlijk in de sfeer van beleidsvoorbereiding aan de slag om te
kijken van eh nouja een voorbeeld schoolmaatschappelijk werk zouden we toch in deze gemeente
heel goed kunnen gebruiken. En dat gebeurt op basis van eh signalen vanuit het sociaal team maar
ook bijvoorbeeld vanuit het onderwijs die switch hebben van dat merken we dat we gewoon veel
nodig hebben. En dan gaat de ambtenarij gaat er mee aan de slag en dan komt er een beleidsnotitie
en die wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. Of die eh nouja zich daarin kunnen
vinden en op basis daarvan wordt er dus dan als daar een fiat (?) aan wordt gegeven nouja
begrotingstechnisch worden er dan middelen voor vrijgemaakt en dan gaat de inkoop plaatsvinden
van schoolmaatschappelijk werk. En die inkoop die vindt dikwijls plaats op lokaal niveau dus dat gaat
een organisatie wordt gezocht die dat op lokaal niveau kan leveren.
I: dus dat wordt echt gefinancierd vanuit de gemeentelijke pot?
R4: ja ja ja.
I: en wat voor zorg moet ik me daar dan bij voorstellen?
R4: schoolmaatschappelijk werk?
I: alles wat bij de gemeente wordt ingekocht, hoeft niet alles te zijn maar een paar voorbeelden haha
R4: haha als je het hebt over het brede terrein dan zit daar heel veel welzijn in he dus jongerenwerk
maar ook ouderenzorg en dat is dan ook gekoppeld aan heel veel vrijwilligerswerk dus mantelzorg
maar ook vrijwilligers die zich bezighouden rond buurtzorg maar ook zaken rond taalachterstand eh
die dan ingekocht wordt. En op het terrein van opvoedingsondersteuning dus pedagogisch
medewerkers die in een centrum voor jeugd en gezin zitten en die dus de cursus en trainingsgewijs
aan ouders en jongeren ouders maar soms ook ouders die wat ouder zijn om eh ja hoe ga je om met
je pubers hoe ga je om met hele jonge kinderen. Dus dat is natuurlijk hele preventieve zorg en eh dat
zit hem ook in formulieren brigades die dus mensen ondersteunen om hun belastingformulier in te
vullen of nouja formulieren in te vullen waardoor mensen een apel kunnen doen op allerlei zaken op
het terrein van nouja zegmaar dat kinderen naar clubjes kunnen en naar sportverenigingen gebruik
kunnen maken ondanks het feit dat de ouders niet de financiële middelen hebben. Dus daar wordt
breed op ingezet maar dat is allemaal gemeentefinanciering en dat is vooral bedoeld om te
voorkomen dat kinderen en gezinnen gebruik moeten gaan maken maar ook ouderen van zware
zorg.
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I: oke en je zei dat daar wel goed zicht op is vanuit de gemeente?
R4: ja ja zonder meer en dat is ook denk ik een groot voordeel ten opzichte van de jaren hiervoor eh
dat eh toen eh een keer zwaardere zorg vooral geleefd werd, gefinancierd werd door provincies en
bijvoorbeeld stadsregio’s en daardoor had je als gemeente toch wat minder zorg op die zwaardere
zorg die geleverd werd en doordat je daar minder zicht op had, had je ook wat minder zicht op zo
van hoe zouden we dat dan kunnen voorkomen als gemeente en ik denk dat dat zicht door die
decentralisatie afgelopen jaren wel toegenomen is. Het is zonder meer maar dat hoor ik ook mee,
dat het nog niet zo eenvoudig is om samenhang aan te brengen tussen die lokale zorg en die
regionale zorg in de zin van dat er ook goed samengewerkt wordt tussen al die partijen en nouja
daar zijn we een weg in geslagen die opzich niet verkeerd is maar wat nog wel enige tijd zal kosten
om dat goed voor elkaar te krijgen en dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat er door al die
organisaties en dat heeft wel te maken met de wijze waarop ze gefinancierd wordt, ook dikwijls
gebruik wordt gemaakt van heel veel verschillende registratie pakketten, dus nouja dan is er
natuurlijk al snel ingewikkeld om de samenhang te zien voor al die partijen.
I: en heeft die integraliteit dan te maken met het doorverwijzen? Hangt dat met elkaar samen?
R4: ja ja zonder meer zonder meer, ja maar ook eh dat jij als nouja als jij bijvoorbeeld gaat over
schuldhulpverlening dat je ja toch oog moet hebben voordat er ook een organisatie op het terrein
van pedagogische ondersteuning bezig is en dat er zonder dat je nou alles van elkaar moet weten
maar dat het wel handig is dat je naar dat gezin toe duidelijk kan maken dat er toch wel enige
samenhang is tussen die zaken. En dat dat misschien soms beter is dat de een een stapje terug doet
en voor een bepaalde periode de ander een stapje naar voren doet. Dat heeft dus ook iets te maken
met de regie.
I: oke en wat is jouw visie op de grootste belemmeringen die daar nog in de weg staan?
R4: nouja ik denk dat de grootste belemmeringen toch daar gevormd worden door gebrek aan regie
om het zo maar te zeggen. Wat ik net zei dat eh niet iedereen nog zo zijn eigen financiering heeft. En
eh wat ook wel belangrijk is is dat dat er een nouja veel te weinig uniformiteit zit in zaken als eh
registratie. En daardoor is het als organisatie als je bezig bent op een ander terrein toch niet altijd
even simpel om eh te bevatten waar die andere organisatie mee bezig is!
I: oke en kort samengevat hoe ziet die financiering en die registratie in elkaar dan?
R4: eh de financiering van eh bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie die voor een groot gedeelte
gemeentelijk gefinancierd wordt ja is eh soms werken ze op eh output soms werken ze op eh
instroom en als je kijkt naar bijvoorbeeld de jeugdzorg wat bij ons vooral regionaal georganiseerd is.
Die werkt vooral op eh input en betekent ook dat die financiering ook heel anders in elkaar zit. Maar
dat betekent ook dat ze en soms heeft dat te maken met de inhoud van het werk omdat ze andere
dingen doen, maar soms qua registratie door de financiering moeten ze ook hele andere zaken
registreren dan andere organisaties. Dus eh ja dat vergt samenhang niet altijd bevorderlijk.
I: oke maar is dat dan in alle gevallen de gemeente want ik hoorde net dat de gemeente…
R4: nee nee nee het welzijnswerk is natuurlijk gemeentelijk maar bijvoorbeeld de jeugdzorg is
regionaal en dan moeten die gemeentes natuurlijk er met elkaar uitkomen. Wat zijn van belang
vinden wanneer het gaat om de registratie. Maar je ziet bij de jeugdzorg dat dat natuurlijk ook nog
voor een groot gedeelte bepaald wordt door landelijke registratie normen die eh en dat is ook wel
logisch want landelijk wil men natuurlijk ook weten de mate waarin er gebruik wordt gemaakt van
welke jeugdzorg. En dat is niet altijd aansluitend op elkaar.
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I: er is dus vooral een miscommunicatie of een mismatch tussen lokaal regionaal en landelijk.
R4: ja ja.
I: oke
R4: en wat ik daarin wij zijn ook al een tijdje bezig als niet alleen als partij van de arbeid/groen links
om toch ook te kijken hoe krijgen we het voor elkaar dat de hulpverleners minder met administratie
bezig zijn en wat meer met hun inhoudelijk werk. En ja je ziet gewoon ondanks het feit dat iedereen
dat vind en ook alle overheden dat eh dat het aantal gegevens wat geregistreerd moet worden dat
dat niet afneemt en die decentralisatie zeggen we wel eens van gekscherend daar waar we
begonnen zijn bij de rijksoverheid en vervolgens naar de provincie en vervolgens naar de gemeente
komen zie je dat er weinig dingen afgaan maar eigenlijk over het algemeen meer dingen aan
toegevoegd worden om die overheid vind dit van belang en die overheid vind dat van belang maar
het leidt niet tot het feit dat we zeggen van als we nou de gemeentelijke overheid
verantwoordelijkheid geven, laten we die ook leading zijn in bijvoorbeeld zo’n registratie verhaal
want dan worden ze toch ook opgelegd dat ze een aantal rijksregistratie zaken ook nog steeds
moeten blijven doen.
I: dus in jou visie zou zowel beleid financiering als registratie allemaal op hetzelfde niveau moeten
plaatsvinden.
R4: En waarbij je er wel verstandig aan doet als gemeentes om met elkaar eenduidig te zijn over de
dingen die je van belang vindt om te registreren. En dan kun je er best nog een klein gedeelte aan
toevoegen van voor Zuidplas is dit van belang. Maar het is wel handig als die gegevens nouja te
vergelijken zijn tussen al die gemeentes en dat is natuurlijk bij wijze van spreken een set van
gegevens. Die is landelijk met elkaar afgesproken. Dat is dan wel van groot belang. Op het
gemeentelijk niveau.
I: maar zijn niet alle gemeentelijke gegevens te vergelijken dan?
R4: nee ook niet.
I: o dat is wel interessant. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
R4: ja je ziet op het moment dat ze het over dingen voor het zeggen krijgen dat zij dan toch ja
specifieke zaeken van groot belang vinden om die ook te registreren. En eh dan nog wel uit het oog
verliezen ja dat het er wel weer bovenop komt en dat er niet wordt gezegd ja als je dit dan doet dan
kan dat komen te vervallen. Dat maakt het extra ingewikkeld. En je ziet natuurlijk dat er tussen
gemeentes en soms heeft het te maken met lokale omstandigheden die verschillend zijn. Soms heeft
het ook wel te maken met visies die verschillend zijn op basis waarvan men sommige gegevens
belangrijker vindt dan andere gegevens
I: je bedoelt dat iedere gemeente unieke problemen heeft met jeugdzorg en dat ze dan daardoor
andere eisen hebben?
R4: nouja ik denk dat er zoveel gemeentes zijn die unieke problemen hebben maar ik denk dat er
nog wel wat gemeentes zijn die vinden dat ze unieke problemen hebben.
I: oke en dat levert nogal strijd op dan?
R4: ja ja ja ja.
I: oke zou je misschien kunnen vertellen hoe dat een beetje in zijn werk gaat kort gezegd?

P a g e 80 | 166

R4: nouja in de zin van eh dat bijvoorbeeld dingen als nouja kijk naar het verhaal rond vluchtelingen.
Dat speelt in de ene gemeente is dat dominanter aanwezig dan in de andere gemeente. En dan is het
natuurlijk ook logisch dat dat bij de gemeente voor wie dat dominanter aanwezig is dat die zoiets
hebben van ja dat soort gegevens vinden we van belang dat die geregistreerd worden. En daar kom
je dan met andere gemeentes die dat van minder belang vinden. Kom je daar niet zo goed uit. En je
ziet bijvoorbeeld op het niveau van Midden-Holland ja dat die gemeentes voor een groot gedeelte
wel vergelijkbaar zijn maar dat bijvoorbeeld een Gouda op dat terrein toch wat meer problematiek
heeft dan een gemeente als Bodengraven bijvoorbeeld. Dus daar kom je dan met elkaar wat minder
makkelijk uit.
I: Ik heb hiervoor begrepen dat er met betrekking tot jeugdzorg een algemeen pakket wordt
afgesteld tussen gemeenten die gezamenlijk wordt afgenomen en dat er daarnaast ook nog
gemeente specifieke zaken worden afgenomen?
R4: ja dat klopt ja ja.
I: oke. En dit allemaal gezien hebbende. Hoe zit het dan met de politieke kant? Want de gemeente is
natuurlijk uiteindelijk een politiek orgaan. Hoe zit het als gemeenteraad als geheel of coalitie als
oppositie of politieke partij, hoe zit het allemaal met de politieke aansprakelijkheid? Wat wordt
hieruit dan gebruikt eigenlijk om je zegmaar te profileren of je te verantwoorden?
R4: je ziet ik vertelde net over die werkgroep sociaal domein die hier in Zuidplas hebben. En die is
samengesteld uit zowel uit alle partijen dus ook de college partijen en ook de oppositie partijen. En
eh je merkt vind ik in grote lijnen dat er nouja niet zulke grote verschillen zijn tussen oppositie en
college partijen over hoe het nu met het sociaal domein verder moet. En je ziet wel dat op het
moment dat er een appel wordt gedaan op dat er nouja dat gebeurt nog wel eens natuurlijk dat er
meer geld bij moet omdat er te weinig geld beschikbaar is en omdat er ook hier in Zuidplas groei is
van het aantal inwoners maar zeker ook groei in de vraag rond de wmo en ook rond de hele
jeugdzorg. Ja dat er geen partij is die zal zeggen van daar moeten we geen middelen voor
beschikbaar stellen maar wel nu zijn in die zin van: ‘ja laten dat wel middelen zijn die vooral
beschikbaar komen voor de uitvoering, en wat minder middelen voor de organisatie’. En laten we
nog eens goed kijken naar de wereld van de overhead waar toch ook het nodige geld naartoe gaat.
Dus daar zitten wel verschillen in maar als puntje bij paaltje komt vind ik dat er weinig verschillen
zijn over of er geld beschikbaar voor moet komen en ook als dat geld is wat niet vanuit het sociaal
domein begroting gezien geïndiceerd kan worden maar vanuit de overige middelen van de
gemeente. Dus dat vind ik eigenlijk wel opmerkelijk en ik weet niet hoe dat in andere gemeentes is
maar ik zal maar zeggen zowel links als rechts vinden dat we nu niet moeten gaan zeggen van nouja
dan is het jammer dat mensen er geen gebruik van maken want het geld is op. Dat kijk er zitten wel
verschillen in per nouja zegmaar het vertrouwen wat er is dat dit uiteindelijk toch tot minder
uitgeven het uitgeven van minder middelen zal zijn en ik merk gewoon dat als je het hebt over dat
hele sociaal domein dat ja het moment waarop preventie gaat werken dat we minder geld gaan
uitgeven. Nouja dat daar wel verschillen over zijn dat mensen zoiets hebben van nouja dat zou nog
wel eens lang kunnen duren en dat er anderen zijn die zeggen van dat gaat al met al nu toch wel erg
lang duren. Wanneer gaan we daar nou op de een of andere manier iets van zien.
I: oke en denk je dat al deze discussie over financiën of dat misschien de transitie nog niet helemaal
rond is. Dat dat afleid van de inhoudelijke discussie of dat de zorg die geboden wordt als een
geworven recht wordt gezien waar niet aan gemorreld wordt?
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R4: ik denk dat wanneer het gaat om de zware zorg dat dat overal wel gezien wordt als een soort
recht. En dat speelt nouja eigenlijk links en rechts die daar zo over denkt maar het is natuurlijk wel
de vraag: op het moment dat dat ja heel erg de pan uit gaat vliegen of er dan niet op een gegeven
moment de vraag zich aandient van ja maar wat is dan zware zorg en wanneer moet je nou bij deze
zorg zeggen van ja daar hebben mensen echt recht op? Ja dat is natuurlijk een thema wat nouja
vooral politiek is en eh maar ja op dit moment speelt dat absoluut niet.
I: en in welke zin denk je dat dat een politiek issue is ipv een organisationeel issue? Want die
doorverwijzing is natuurlijk ook afhankelijk van hoe goed de integraliteit is geregeld en dat soort
zaken zoals eerder genoemd?
R4: ja ja maar je kunt natuurlijk rond zorg eh nouja kun je natuurlijk altijd de vraag stellen van vind je
nou dat nouja wat ik straks zei, deze residentiele zorg dat het zware behandeltraject dat dat de
eerste en enige aangewezen zorg is voor deze casuïstiek. En daar ga je natuurlijk als politiek niet
over want dat is aan de professionals omdat te indiceren maar op het moment dat je dat ziet dat er
de financiën toch wel erg uit de hand lopen dan zullen zeker achteraf dit soort vragen gesteld
worden. En dan is het natuurlijk aan de inhoudelijke mensen om daar ook een antwoord op te
bedenken. Of dit nou echt zo is dat dit de enige geïndiceerde zorg is voor deze casuïstiek. Ik zou bijna
zeggen en daar wil ik verder mijn handen niet aan branden maar dat is natuurlijk dezelfde discussie
die sinds gisteren gaat plaatsvinden rondom de IC’s dat je gaat zeggen dat men er niet voor in
aanmerking komt.
I: dus het is eigenlijk een politiek issue in de zin van dat het een klassiek herverdelingsprobleem
wordt?
R4: ja dat klopt ja.
I: oke en denk je..
R4: maar dat speelt in de jeugdzorg absoluut nog niet hoor.
I: nee maar denk je dat dat dan vooral een probleem wordt op gemeentelijk niveau? Dat je daar?
R4: nee nee nee dat wordt dat zal door gemeentes aangekaart worden maar dat zal vooral op
landelijk niveau gaan spelen.
I: oke en als je het dan hebt over ehm zegmaar de informatie die je allemaal verstrekt krijgt als
gemeenteraad zijnde, wat voor informatie krijg je dan eigenlijk? Is dat echt wetenschappelijk
onderzoek? Worden daar echt indicatoren opgesteld? Bijvoorbeeld smart geformuleerd of wat dan
ook?
R4: eh nou de ja er is natuurlijk het nodige aan landelijk met name aan wetenschappelijk onderzoek
dat wordt in raadsinformatie brieven op het moment dat de gemeente daarover geïnformeerd
wordt wordt er ook aangegeven van dat is er. En dan is het aan jou als raadsleden om te zeggen van
nou dat ga ik eens eventjes lezen of wat informatie over vragen. 2: er wordt toch ook wel gebruik
gemaakt van als het gaat om veranderingen van organisatieadviesbureaus die vooraf wordt
aangegeven van we willen wat gaan inhuren met die vraagstelling wat vinden jullie ervan en dan
worden jullie ook geïnformeerd over het resultaat. En regelmatig op allerlei terreinen verschijnen er
informatie nota’s eh bijvoorbeeld recent over de 18- 18+, bijvoorbeeld over beschermd wonen, de
decentralisaties. Bijvoorbeeld over het sociaal domein de cijfers en dan ook een uitleg van de cijfers
dat gaat door middel van informatie nota’s en verder gaat je vrij als raadslid op het moment dat je
geconfronteerd wordt soms als verenigingen soms door iets maar ook door burgers dat mensen
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zeggen van joh ik ben daar tegenaan gelopen dan stel je vragen en eh dan krijg je over het algemeen
krijg je daar ook antwoord op. Dus die ruimte die is er maar dat vraagt toch wel een hele ja eh
actieve rol als raadslid en daarom ben ik ook wel gelukkig met die werkgroepen sociaal domein
omdat je elkaar dan ook een beetje kan over informeren zo van joh heb jij dat gezien heb jij dat
gezien en wat de ene oppakt dat hoeft de ander niet te doen. Maar daar kan je elkaar wel over
informeren.
I: oke dus er zijn meerdere externe actoren die zegmaar ondersteuning in dat soort onderzoeken en
dat soort zaken
R4: ja ja
I: om dat allemaal te verhelderen. Oke eh merk je er nog wat van bijvoorbeeld vanuit de burgers als
je bijvoorbeeld is er veel gesprek over zorg onderwerpen?
R4: nou ehm je ziet natuurlijk eh nou weetje als het gaat om de jeugdzorg ja dat is natuurlijk een eh
kleine doelgroep en daar merk je niet van dat dat nouja in de samenleving speelt. Je merkt wel dat
er bijvoorbeeld vanuit het onderwijs en op gezette tijden wel vraag is van goh hoe komen we daar
nou wat gemakkelijker binnen. En dat gaat ook om de wereld van de GGZ. Dus dat is wel aan de
orde. Je ziet op het terrein van de wmo dat met name natuurlijk als het gaat om zaken als thuiszorg
en vanuit de burger en ook vanuit met name ouderenorganisaties dat wel eens vragen zijn. En eh ja
bijvoorbeeld rondom dat hele corona verhaal zie je ook wel dat professionals de weg weten te
vinden zo van eh hoe moet het nou ik kom bij dat gezin en die (onverstaanbaar). In dat corona gezin
zorg te leveren. Maar daar word je dan wel mee geconfronteerd als raadslid. En eh laatst hebben wij
de afgelopen jaren regelmatig thema bijeenkomsten gehouden als raadsleden en eh thema
bijeenkomst bijvoorbeeld rondom schulden problematiek maar ook op het terrein van de jeugdzorg
en dan doen we allerlei interviews met organisaties en dan nodigen we via die organisatie ook
(onverstaanbaar) uit om van hen te horen hoe ze het een en ander zien en dan eh doen we… we
iedereen uitnodigen een thema bijeenkomst houden waarbij we dan ook eerst geïnformeerd
worden over hoe de stand van zaken is. Maar alles is wel heel erg afhankelijk van ja zegmaar de
wijze waarop je zelf actief bent als gemeenteraadslid en op basis daarvan dat ze je ook weten te
vinden. Ja dan eh kunnen er ook wel de vragen over stellen.
I: oke ja en hoe zit het met de verhouding tussen Gouda en de anderen gemeenten. Wat ik heb wel
eens gehoord dat Gouda misschien wel wat meer invloed heeft dan andere gemeentes?
R4: ja Gouda is natuurlijk de centrumgemeente en ook de grootste gemeente en eh waar inmiddels
zegmaar is ja een aantal taken natuurlijk van je centrumgemeente die worden ook gedecentraliseerd
he. Bijvoorbeeld wat ik net zei rond inburgering en rond beschermd wonen. En eh ja dus wat dat
betreft denk ik dat Gouda doordat het een centrum gemeente is en een grote gemeente dus eh
meer raadsleden meer ambtenaren, ja dat ze toch een wat centralere positie maar ik eh in de sfeer
van ondergeschikt en bovengeschikt vind ik dat allemaal wel meevallen en ik denk dat die
decentralisatie dat daar ook wel een bijdrage aan.. ja dat het allemaal wat meer op gelijk niveau
aangesproken worden. En dat ligt ook in de verhoudingen tussen wethouders volgens mij en ook
tussen burgermeesters dat dat allemaal wat ja nouja wat ik wel mee heb gemaakt de afgelopen
twee jaar vind ik dat allemaal wel meevallen.
I: oke en hoe zou je dan kort samengezegd jouw algemene visie geven op de verhouding tussen zo’n
regionaal verband en de democratische legitimiteit denk je dat die daar sterker van wordt of
verzwakt door wordt?
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R4: eh op het moment dat je het goed organiseert dan denk ik dat dat sterker wordt maar waarbij ik
inderdaad wel regelmatig inderdaad de vraag moet stellen van willen we dit vooral op gemeentelijk
niveau waar het nu is blijven organiseren want dan heb je he de verbinding met de gemeenteraad is
dan toch het stevigst. Maar soms is het gewoon naar de inhoud toe beter om het regionaal te
organiseren. En dan moet je afspraken maken over hoe je de verantwoording als gemeenteraadslid
toch kan waarmaken. En daar maken we afspraken over ja dat vind ik dat dat toch steeds beter gaat.
I: ja dus je zou zeggen dat de enige reden waarom eigenlijk ingeboet zou kunnen worden op
democratische legitimiteit is omdat er een noodzaak is om de effectiviteit te verhogen.
R4: ja precies precies. En dan moet je er ook als dat aan de orde is moet je er ook qua legitimiteit
goede afspraken over maken.
I: oke dan ben ik denk ik onderhand wel door al mijn vragen heen.
R4: nou
I: heb je misschien zelf nog iets waar je van tevoren dacht of tussendoor dacht dat je het er over zou
willen hebben maar nog niet gehoord hebt?
R4: nee hoor, nee, ik denk dat wat mij betreft dit thema alles aan de orde is geweest.
I: oke top. Dan hartelijk bedankt en eh zou je misschien via de mail nog eventjes je toestemming
willen sturen voor het informed consentformulier
R4: ja!
I: dan kan ik dat op papier zegmaar.
R4: ja is goed dat doe ik. Dat had je gevraagd en dat zal ik doen.
I: top hartstikke bedankt.
R4: en eh dit levert een verhaal op he,
I: ja
R4: niet mijn interview maar het totaal
I: ja
R4: mag ik je vragen om dat wanneer dat klaar is tzt eh dat ik dat zou mogen krijgen?
I: o ja hoor zeker dat is geen probleem, de inleverdatum is 1 juli, ik weet niet of ik die ga halen want
het is nogal kort dat maar als ik ermee klaar ben dan krijg je hem sowieso op de mail.
R4: oke oke nee dat zou ik prettig vinden! Want ik hou daar dan in mijn huidige werk daar ook iets
mee te kunnen dus wat dat betreft zou ik het prettig vinden om dat te kunnen lezen.
I: ja hoor is geen probleem dan komt die jou kant op als het zover is
R4: oke afgesproken!
I: top! Had je verder nog iets of?
R4: nee hoor nee
I: oke top dan zou ik u graag hartelijk willen bedanken.
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R4: ik wens je in ieder geval veel succes.

Bijlage 8: Respondent 5
Respondent 5
Datum: 19-6-2020
Locatie: Zoom

R5: de commissie samenleving ehm gedaan dus dat heeft allemaal in mijn belangstelling. En nou ik
wil graag meedoen met je interview. Maar ik heb altijd ook een beetje een aarzeling of een reserve
van is dit wel waar ik genoeg van af weet. Misschien wil je vooraf even toelichten wat je precies met
je vraagstelling benoemd. Even toespitsen. We hebben natuurlijk wel te maken met die regio maar
ik merk wel in gemeenteverband dat je toch wel heel erg lokaal ook bezig bent. Dus ehm dat zou
mijn eerste vraag eigenlijk aan jou zijn van kun je je onderzoeksvraag iets duiden?
I: ja hoor! Het gaat dus specifiek over ehm de invloed van het regionale samenwerkingsverband op
de legitimiteit van de gemeenteraad. En met de legitimiteit van de gemeenteraad wordt natuurlijk
bedoelt dat de gemeenteraad een vertegenwoordigend orgaan is dat gekozen wordt door de
inwoners van een bepaalde gemeente. Omdat die natuurlijk ook daarom de belangen van die
inwoners behartigd. En nu is het natuurlijk zo dat in zo’n regionaal samenwerkingsverband meerdere
gemeenten betrokken raken bij zo’n regionale samenwerking. Dat heeft natuurlijk ook invloed op
hoe een gemeenteraad functioneert. En het is natuurlijk ook zo dat als je zo’n regionaal
samenwerkingsverband wordt opgericht dan bestaan er bepaalde nieuwe organen of een nieuw
bestuur dat niet of niet geheel of deels bestaat uit volksvertegenwoordigers ja en dat doet natuurlijk
ook iets met die legitimiteit. Ze zijn natuurlijk niet gekozen door inwoners. Dat zijn vaak ambtenaren
of wethouders die aangesteld worden. Daar wordt heel veel beleid op gemaakt en dan is het
eigenlijk de vraag: welke rol speelt de gemeenteraad daarin en wat betekent dat dan ook voor de
gemeenteraad. Dus dat is eigenlijk waar het onderzoek over gaat.
R5: ja interessant en ik denk een hele goede vraagstelling, ja. Nou ik zou zeggen ik weet niet wat je in
gedachten had, vragen stellen.?
I: ik denk dat het voor dit onderzoek handig is om de drie rollen van de gemeenteraad mee te
hanteren als startpunt, ik neem aan dat je daar inmiddels wel mee bekend bent. Dus de
kaderstellende rol, controlerende rol, volksvertegenwoordigende rol. Maakt het misschien wat
makkelijker om de vragen dan te beantwoorden. Ik stel voor dat we de kaderstellende rol als
startpunt nemen. Is misschien wel logisch ook in die volgorde. Welke gelegenheden zijn er eigenlijk
voor de gemeenteraad om input te leveren met betrekking tot de jeugdzorg, zij het regionaal, zij het
lokaal. Welke momenten welke vergaderingen worden er geagendeerd om de gemeenteraad de
gelegenheid te geven om hun visie daarop te geven? Wat willen zij met betrekking tot de jeugdzorg?
R5: dat is een hele interessante vraag vooral omdat we er als gemeente Bodengraven Reeuwijk
middenin zitten. Wij hebben werken met kwartaal rapportages in de commissies waar het sociaal
domein en jeugd onderdeel van uitmaken. Dus dan heb je echt cijfers he van hoeveel jeugdigen zijn
er nou in behandeling en met het sociaal team hoe werkt het nou allemaal precies enz. ehm en de
kaders die wij kunnen stellen ja daar zijn we eigenlijk helemaal niet zo goed over uit. Tot nu toe
worden we wel meegenomen als commissie. Dat we het in de raad erover hebben dat is eigenlijk
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heel weinig. Het zijn vaak opiniërende besprekingen in de commissie samenleving en daar he geven
de wethouder natuurlijk wel suggesties mee enzovoort. Maar de kaderstellende rol ja dat is eigenlijk
ook meer bij de kadernota en bij de begroting dat is natuurlijk een financieel ding en dat je daar ook
door middel van moties ook een richting kunt geven. En het is een beetje zoeken juist ook omdat nu
natuurlijk in onze gemeente de uitgaven, de kosten voor de jeugdzorg zijn er de plan uit. En er net
een wethouder wisseling hebben die zich helemaal moet inlezen en die heeft aangegeven juist
gisteren van in juli kom ik met een plan. Dan leg ik een aantal scenario’s voor en dan kunnen de
fracties ook vanuit hun volksvertegenwoordigende rol hun mening over geven. En aangeven van nou
daar willen we de accenten op leggen. Dus ik denk eigenlijk dat daarvoor ons gaat het beginnen ehm
van ja hoe kunnen we sowieso die kanteling krijgen. Dat die kosten naar beneden gaan want we
hebben altijd aangegeven onze fractie van ehm ja ons hart ligt bij de jeugd en hoe komt het nou dat
de jeugd zo ehm ja dat er zoveel jongeren zijn die hulp nodig hebben. Ehm wij hebben daar als
fractie van de ChristenUnie ook een initiatief voorstel voor ingediend Dat zegt natuurlijk ook wel wat
als je als coalitiepartij een initiatiefvoorstel in moet dienen om wat meer sturing te geven richting
mee te geven. Ehm en ik hoop ehm ja dat ook met de komst van de nieuwe wethouder die zit er ook
wel wat strakker in in die zin dat hij heeft gezegd van jullie moeten als raad inderdaad goed je rol
pakken van ehm kaderstellen ehm controleren en volksvertegenwoordiger zijn maar niet teveel op
de uitvoering gaan zitten en dat is wat we nu misschien wel teveel ehm doen. En dat heeft natuurlijk
ook wel een beetje te maken met hoe de stukken worden aangeleverd en dat het steeds
opiniërende besprekingen zijn. Dan ben je ook wat meer geneigd om op de details in te gaan. En
ehm ja nouja goed dat eerst even over die rol ja. Want als commissie stel je natuurlijk niet geef je
niet echt kaders mee he dat is meer voor de raad en ehm ik heb het idee dat op het sociaal domein
ehm dat daar te weinig ehm ruimte voor is op dit moment.
I: en met te weinig ruimte waar bedoelt u dan te weinig ruimte voor?
R5: omdat het te weinig op de agenda staat echt van de raad. De momenten waar we echte kaders
kunnen stellen maar dat zijn eigenlijk meer bij de kadernota bespreking en bij de begroting. Ehm en
het de vraag vanuit de commissie is ook bij ons van he we willen als raad ook goed meegenomen
worden zodat we ehm ja ook in de raad kunnen houden en ook beter kunnen controleren.
I: als ik het dus kort moet samenvatten zegt u eigenlijk dat het vooral wordt besproken in de
commissie
R5: ja
I: en als het aan bod komt in de gemeenteraad dat het dan vooral een financieel verhaal is.
R5: ja ja
I: oke en u noemde ook interessant een initiatiefnota
R5: ja
I: waar wat voor zaken worden daardoor dan aangekaart zegmaar, in plaats van financiën?
R5: wij hebben in het initiatiefvoorstel dat heet wijkgericht werken hebben wij een voorstel gedaan
over wijkgericht werken, dat is ook unaniem aangenomen, om een pilot te starten in een van de
wijken van bodengraven, daar is een onderzoek gedaan door (onverstaanbaar), juist ook over die
problemen in de jeugd, om meer grip te krijgen op de kosten maar ook op de jongeren he hoe komt
het nou dat er zoveel jongeren in de problemen zitten. En ehm daarvan was een van de
aanbevelingen van nou ga meer wijkgericht werken. En dat hebben wij opgepakt omdat wij ehm wij
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zijn met de ambtelijke ondersteuning in gesprek gegaan, ook met de wethouder. Als gemeente heb
je zoveel data tot je beschikking en als je die op elkaar legt en tot zorgpaden komt dan zie je ook
hoeveel voorzieningen er in een ehm gezin zijn op wijkniveau maar je kan ook op gezinsniveau doen.
Nou wij hebben dat als fractie moesten we dat loslaten want er kwamen nieuwe problemen met de
avg wetgeving. Dat je daar te diep induikt. Maar de ambtelijke ondersteuning kan dat wel inzichtelijk
maken. En dan zie je dus bijvoorbeeld ik noem maar wat dat er in een gezin ehm 41 trajecten
gevolgd worden en toen hebben wij gezegd van nouja dan is het dus van belang om met het sociaal
team ehm te gaan kijken van vanuit die visie van een gezin een plan een aanpak ehm hoe kunnen we
nou interveniëren in dit gezin ehm dat die 41 trajecten niet nodig zijn maar dat je die terug kunt
brengen naar een minder aantal en dus ook efficiënter kunt gaan werken. En dan is er ook een
kostenbesparing te verwachten. Net als wijkgericht werken dat doen we ook van he kijk dan door die
zorgpatronen kun je zien welke trends zijn er in een wijk zichtbaar. Dat je daar doelgericht op kunt
gaan anticiperen. Dat je daar ook je aanbod op kunt gaan richten. Ehm dus bij Bodengraven
Reeuwijk van alles, ontmoetingsplekken waar de mensen laagdrempelig naar binnen komen en in
die wijk waar juist die problemen ehm heel groot zijn grote zorgdruk is. Is eigenlijk zo’n huis ehm
precies niet. Dus dat was ook een van de voorstellen he van nou college ga eens kijken of je juist op
die plek in die wijk wel zo’n huis van alles kunnen realiseren. Ehm daar dus ook gerichte hulp
laagdrempelige hulp aan kunt bieden in de vorm van bepaalde loketten waar mensen vragen kunnen
stellen over financiën eh over huisvesting enzovoort.
I: dus als ik het dan weer moet samenvatten dan komt het eigenlijk neer op een doel om de kosten
te beperken en de toegankelijkheid te verbeteren. Zijn dat doelen die je als gemeenteraad voor ogen
hebt?
R5: en ehm ja ehm de zorg op de juiste plek bieden he want dat is dan toevallig iets wat ik dan lees
in zo’n nieuwsbrief van die regio Midden Holland. Dan blijkt dat ze daar een bespreektafel hebben
en dan bespreken ze de complexe casussen en daaruit lees ik ook letterlijk van ja in heel veel
gezinnen ehm zijn trajecten die eigenlijk maar heel matig ehm resultaat opleveren. Dus dat is dan
voor mij ook gelijk de vraag van ja waar zijn we dan eigenlijk mee bezig he. Dan worden gezinnen
ehm die volgen verschillende trajecten over de jaren gezien levert het eigenlijk heel weinig op. Dus
het kost heel veel geld, het kost heel veel inspanning. En de vraag is: zijn uiteindelijk het gezin en de
jongeren er mee geholpen. Daar zit wat mij betreft ook gelijk een beetje die disbalans tussen de
regio en tussen de gemeenteraad. Ehm in die regio zit inderdaad de wethouder he die neemt eraan
deel en die koppelt dan dat terug van ik ben daar geweest en je kuan het verslag daar en daar lezen
maar het staat nog tever af van de gemeenteraad. Het wordt te weinig, hoe moet ik het nou zeggen,
meegenomen op lokaal niveau. Want we hebben ook wel gezegd, we zijn nu bezig en we moeten
het inkoop model veranderen en ja er wordt gezegd van ja we zijn er van afhankelijk van de andere
gemeentes die van die regio deel uitmaken. Je kan daar wel uitstappen maar dat heeft natuurlijk ook
allerlei gevolgen en dat maakt het voor ons als gemeenteraad wel lastig! Want dan kun je met
allerlei ehm voorstellen komen of van nou we gaan dingen in het model aanpassen of we gaan
andere keuzes maken maar in hoeverre ehm loop je dan die regionale samenwerking ehm voor de
voeten. Dus dat vind ik wel een dilemma en daar ben ik ook nog niet helemaal in uit. Over uit.
I: ja ik heb van een ander raadslid begrepen dat de inkoop wordt gedaan op regionaal niveau, en dat
de gemeenteraad zich daar vooral niet mee moet bemoeien, het kan wel. Ziet u dat ook zo dat je
eigenlijk ook wel inspraak hebt op de inkoop. Wat wordt er ingekocht of aan welke eisen dat moet
voldoen?
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R5: nou je moet uitkijken dat je inderdaad niet teveel op gedetailleerd niveau gaat zitten maar ja als
de vraag is van ja ons model of ons inkoop de contracten die lopen binnenkort af of weetje we willen
dat veranderen want we zijn niet tevreden over hoe dat nu gaat ehm en je krijgt vanuit het college
daar te weinig handvatten in van nou jongens oke zo gaan we het doen dan wordt je een beetje in
die hoek gedreven van nou dan gaan we zelf maar kijken van wat zijn de mogelijkheden en we
hebben daar ook verschillende presentaties over gehad met bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit
Utrecht en uit hollands kroon en oudenwater (onverstaanbaar) van he wat kun je daar nou uit
meenemen. En ik ben wel van mening dat je daar als gemeenteraad ehm wel iets over te zeggen
hebt he want je kunt ook wij kunnen als gemeenteraad ook aangeven van ehm we moeten bepaalde
ehm dingen wel aanbieden? Bijvoorbeeld dyslectiezorg enzovoort dat is wel degelijk waar de
gemeenteraad natuurlijk wel iets over heeft te zeggen. En ehm ja wat het een beetje lastig maakt is
dat we nu echt eventjes op een soort ehm kruispunt zitten dat de wethouder juist gisteren heeft
aangekondigd van ik kom met een nieuw plan en dat we er dan echt gedetailleerd op in kunnen
gaan. En daar ook die volksvertegenwoordigende rol in mee kunnen nemen he van wat kunnen we
vanuit onze achterban maar ook vanuit de mensen die daar contact mee hebben, wat kunnen we
daaruit meenemen?
I: dus u kunt als gemeenteraad bijvoorbeeld ook zeggen: we willen deze zorgaanbieders niet meer
contracteren omdat er te weinig vraag naar is, omdat het te duur is of omdat ze niet de kwaliteit
zorg hebben geleverd die we hadden verwacht?
R5: ja volgens mij ja. Ja.
I: oke interessant. En gebeurt het dan vooral vanuit iedere gemeenteraad individueel dat ze zeggen
wij hebben als gemeente hier behoefte aan dus we hoeven wat ons betreft deze zorgaanbieder niet
meer in te kopen of is er ook een zekere mate van overleg tussen 5 gemeenteraden die zeggen:
gezamenlijk hebben we dit allemaal nodig en de rest doen we individueel?
R5: ja dat weet ik ja dat vind ik een lastige ehm dat weet ik niet in hoeverre want ik weet wel dat er
al minder zorgaanbieders gecontracteerd zijn in vergelijking met het verleden he nouja dat is wat het
college heeft bepaald en we hebben wel een overzicht gekregen he van alle zorgaanbieders en ehm
er wordt nu ook gekeken door die ambtelijke ondersteuning die bezig is met die zorgpaden van he
wat wordt er afgenomen bij welke zorgaanbieders. Maar in hoeverre dat wordt afgestemd met de
regio dat ehm dat weet ik niet.
I: oke en zou u daar wel behoefte aan hebben?
R5: nouja je moet ehm ik zou wel behoefte aan hebben aan die informatie en van ehm wat wordt er
dan precies van ons als gemeenteraad verwacht inderdaad. Heb je daar invloed op of is dat een taak
die aan het college overgelaten moet worden. Ehm want tot nu toe ehm ja omdat we eigenlijk
steeds een beetje de visie vanuit het college hebben gemist hebben we heel erg op die inhoud
gingen we daar zelf op zitten en de vraag is of dat een plek is waar we van thuis horen. En ehm dus
vandaar ja dat werkt weer even terug op dat verhaal van een wethouder gisteren van eh neem toch
even woensdag was dat, neem toch even iets meer afstand. Laat mij maar even dat plan maken en
dan he en dan leg ik jullie scenario’s voor en daar kunnen we op verder gaan. Want er zijn vanuit die
andere gemeente bijvoorbeeld wel handreikingen of tips gegeven van bijvoorbeeld met betrekking
tot ambulante begeleiding van nou gemeente bodengraven als je die ambulante begeleiding meer
naar voren halen dus lokaal gaan aanbieden bij het sociaal team betrekken dan kunnen jullie daar
winst behalen. En daar wordt dus ook naar gevraagd van wat gaan we daar dan mee doen met die
aanbeveling en nouja dat komt allemaal nog. In dat proces zitten we nu eigenlijk.
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I: misschien ook wel een leuk bruggetje om te maken. Er is natuurlijk wel een wezenlijk verschil
tussen de zorg die regionaal wordt ingekocht en de zorg waar je als gemeenteraad wat meer invloed
op hebt, die lokaal wordt ingekocht. Klopt dat in bodengraven ook?
R5: ja ja.
I: en hoe is die verhouding? Hoeveel ehm nou hoeft niet in getallen maar wat zou den ongeveer de
verhoudingen zijn van de zorg die regionaal wordt ingekocht en die lokaal wordt ingekocht.
R5: haha
I: gewoon korte beschrijving en of het meerdere deel regionaal besteedt wordt of dat dat lokaal
blijft.
R5: dat heb ik niet zo
I: oke ja geeft niks
R5: niet zo paraat, nee sorry. Dat weet ik niet nee.
I: ik weet in ieder geval wel dat gespecialiseerde zorg wel regionaal niveau wordt ingekocht en dat er
preventief wordt ingezet op lokaal niveau. Herkent u zich daar ook in?
R5: ja want preventief dat zijn de samenwerkende partners bijvoorbeeld welzijnsorganisaties en
ehm VOTA bijvoorbeeld dat is een organisatie die helpt met mensen met financiële problemen of die
het overzicht daar kwijtraken. En we hebben een bureau DOEZA (?) die helpt bij ondersteuning van
leerlingen die ehm nouja thuis in een moeilijke situatie zitten en niet altijd voldoende middelen
hebben bijvoorbeeld nu ook in deze tijd met laptops enzo met thuiswerken. Die helpen om gezinnen
van laptops te onderzien. Die helpen bij ondersteuning bij lezen en daar gaat natuurlijk wel ik weet
het niet uit mijn hoofd maar daar gaat wel een aanzienlijk deel ehm subsidie naartoe vanuit de
gemeente.
I: hmm hmm en hoeveel invloed heb je daar dan op als gemeenteraad op dat lokale zorgaanbod.
Dan heb ik het over vooraf, voordat dat ingekocht wordt.
R5: ehm nou dat is bijvoorbeeld bij die ehm momenten van de kadernota ehm dat je aangeeft van
nu worden er bijvoorbeeld bezuinigingen voorgesteld, binnen het sociaal domein en ook op
preventie gebied en daar kun je natuurlijk wel op aangeven van ehm ja gemeenten ehm is dit nu wel
ehm verstandig dat je dan en die subsidies gaat afbouwen want dat betekent dat ook ehm die lokale
partners er minder goed hun werk kunnen doen dus daar kun je dan wel je invloed laten blijken van
wij vinden als fractie als gemeenteraad belangrijk ehm dat die partners ehm betrokken blijven ook
financieel gesteund worden om hun werk te kunnen blijven doen. Ehm daar is ook afgelopen jaar
een motie voor aangenomen, om SAM (?) dat is een grote welzijnsorganisatie wel die financieel te
blijven steunen omdat ze anders gewoon hun werk niet kunnen doen en dan ja ook de doelen die
we met elkaar hebben gesteld op dat sociaal domein ehm niet gehaald dreigen te worden. Als je die
preventie weghaalt dat is natuurlijk wel gevaarlijk want preventie activiteiten die werken niet
meteen die hebben wat meer tijd nodig voordat ze resultaat opleveren.
I: en die lokale zorgaanbieders worden ook gefinancierd vanuit de gemeentepot om het zo maar te
zeggen?
R5: ja.
I: oke
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R5: dat werkt vanuit de subsidie regeling ja ja. Kijk en dat die subsidie regeling dat is natuurlijk een
college verantwoordelijkheid maar wij kunnen het natuurlijk wel in die zin op aangeven van ehm ja
wat we belangrijk vinden en wat we echt wel gehandhaafd willen zien worden en daarom wordt dus
die komende kadernota is zo van belang omdat dat echt ruggengraad (?) krijgt als de bezuinigingen
zoals ze voorgesteld worden voor die lokale partners, om dan die he er zijn natuurlijk nog meer
dingen maar ja.
I: en u noemde eerder al bijvoorbeeld wijkgericht werken en het meer eigenlijk het terugdringen van
allerlei verschillende trajecten die wel aan elkaar lopen om dat wat meer te combineren. Dat wordt
natuurlijk in andere worden ook wel integraal werken genoemd. Hoe is uw zicht op de mate waarin
dat goedgaat zowel op regionaal als lokaal niveau?
R5: ik heb de indruk dat het op lokaal niveau komt het wordt het wel steeds meer genoemd.
Woensdag ook bij de bespreking van de kwartaal rapportage ehm en we hebben het onderwerp
armoede beleid en schuldhulpverlening besproken ehm daar werd het ook nadrukkelijk benoemd he
dat heeft natuurlijk met meerdere terreinen ook te maken. Ehm en wat mij betreft die integraliteit
die heeft ook te maken met wat ik al eerder noemde he dat een 1 gezin 1 plan 1 regisseur. En dat
komt naar ons idee nog niet genoeg ehm tot uiting. Er is wel aandacht voor het wordt wel genoemd,
ehm maar daar is echt nog wel een slag te maken met name op dat onderdeel ehm wie heeft dan de
regie he wie houdt dat bij elkaar. Als je bijvoorbeeld merkt van wij hadden als fractie werden we
benaderd door een gezin die wilde een kind bij ons in bodengraven reeuwwijk in een gezinshuis
plaatsen en ehm nou dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Waar diverse redenen voor vanuit de
gemeente om dat niet toe te staan. Maar tegelijkertijd kregen ouders bericht van ehm ze hadden
ook vervoer aan dat kind had vervoer nodig naar school kregen de ouders bericht van het vervoer is
geregeld, uw kind kan met de bus mee zal ik maar zeggen. Dan denk ik dan gaat daar dus iets heel
erg mis, dan is er dus geen overzicht van he er ligt hier een aanvraag van iemand die een kind in een
gezinshuis wil plaatsen. Er zit vervoer aan gekoppeld er zitten meerdere dingen aan gekoppeld. Door
de ene ambtenaar wordt het gezin dan gebeld van he sorry het kind kan niet geplaatst worden, door
de andere ambtenaar wordt gebeld van het vervoer is rond. Dan denk ik van dan gaat er iets echt
fout met de regie. Er is dan dus niet iemand die zegt van oke ik heb hier alles bij elkaar en dit zijn de
lijnen die we uitzetten en dat bedoel ik met het voorbeeld van het staat wel op papier er is aandacht
voor, maar er gaan echt nog dingen fout.
I: oke ja, hoe zit het eigenlijk met het ambtelijk apparaat. Hebben de vijf gemeenten in midden
holland een eigen ambtelijk apparaat of is dat regionaal georganiseerd?
R5: ehm ik snap niet helemaal wat je bedoelt, qua ambtelijk apparaat sociaal domein is in
Bodengraven Reeuwwijk is een apart ambtelijk apparaat.
I: ah oke
R5: ambtenaren kunnen zelf, we hebben een open structuur ambtenaren kunnen zelf inschrijven op
onderdelen waar ze zich mee bezig willen houden, maar dat is niet altijd overzichtelijk, want dat kan
betekenen dat je met verschillende ambtenaren te maken hebt. En de regionale
samenwerkingsverband ja ik weet in ieder geval dat de wethouder daar ehm bij aansluit maar ik heb
geen idee of daar een apart ambtenaren apparaat achter zit. Maar ik vermoed dat wel.
I: oke
R5: ik weet niet of anderen die je daarover heby gesproken of die daar ook…
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I: ik heb van wat anderen gehoord dat de regio een algemeen en dagelijks bestuur hebben wat
bestaat uit wethouders en ambtenaren. Ehm dat zijn ambtenaren die ik neem aan op regionaal
niveau functioneren en niet op lokaal niveau. Ehm dus als het gaat om lokaal niveau is er vooral nog
gebrek aan integraliteit binnen de ambtelijke afdelingen dan?
R5: ja dat mis ik wel. Ja ja. Maar nogmaals daar is wel aandacht voor en met het indienen van onze
initiatiefvoorstel is dat ook nadrukkelijk genoemd he en ehm er is nu met de benoeming van de
nieuwe wethouder ehm hij heeft ook jeugd en wmo onder zijn hoede dus dat is al wat meer
coördinerend. En ehm de participatie wethouder dat is een andere wethouder die is er wel nauw bij
betrokken maar dat is dus nog wel gescheiden gehouden, maarja ik heb dus gister ook aangegeven
van om die integraliteit te bevorderen van maken wij dan de keuze om als gemeente ook die
financiële pot op een hoop te gooien met de jeugd en wmo bij elkaar doet. Nouja daar is nog geen
reactie op gekomen, dat wordt allemaal nog uitgewerkt. Ehm maar ik die integraliteit dat is gewoon
wel een heel belangrijk woord in combinatie met dat 1 gezin 1 plan 1 regisseur en ik denk dat wij als
gemeente qua data heel veel zelf in huis hebben ehm waar we heel veel mee konden doen en dat
vergt natuurlijk veel tijd ook van de ambtenaren. Ehmm maar dat we op lokaal gebied ehm echt wel
stappen kunnen zetten en nogmaals wij hadden dat graag als fractie zelf willen doen, maar dan loop
je tegen die avg wetgeving aan maar het is al heel belangrijk dat de uitvoeringsorganisatie dat die
ook gegevens beschikbaar heeft gesteld, niet aan ons maar aan de ambtenaar. Dan kun je dus zien
op wijkniveau van ehm hoe het zit met inkomen met bijstand uitkeringen dat heeft ook gevolgen eh
met voor de financiën en dat is natuurlijk wel super interessant als je dat dan op gezinsniveau ook
zichtbaar krijgt. Ehm en dan kom je weer bij die trajecten want met name ook de duurdere ehm
trajecten dat zijn natuurlijk de uithuisplaatsingen die jeugdbeschermingsmaatregelen ehm ja die
zorgen met name ook voor de enorme kosten stijging en dus het is natuurlijk de vraag van hoe
kunnen we die jeugd ehm lokaal ondersteunen zodat ze niet in jeugdbescherming terrecht komen.
En dan moet je echt aan de voorkant zitten bij de preventie en moet je kunnen interveniëren in de
gezinnen. Omdat het heel vaak met elkaar verweven is. We hebben het gisteren over die schulden
problematiek gehad. Ja als de schulden in een gezin zijn dan is dat ook vaak oorzaak voor spanningen
in de relatie en dat heeft weer zijn weerslag op de kinderen die school problemen enzovoort
ervaren. Dus de clue is he wat ga je dan ehm aanpakken en daar heb je dat brede beeld voor nodig
van iemand die daar de regie over houdt.
I: ja en die rol mist u dus eigenlijk op dit moment?
R5: wat zei je?
I: en die regierol mist u eigenlijk nog een beetje op dit moment daarin?
R5: ja ja
I: denkt u dat de gemeenteraad die regierol kan pakken.
R5: nee dat is niet aan de gemeenteraad dat is iets wat ehm het college moet bepalen maar ehm ik
denk dat binnen het sociaal team ehm dat daar moet gekeken worden he van wie neemt dan in zo’n
geval eh de regie over zo’n ehm gezin. En ehm ja we hebben het ook wel over waar ehm de discussie
is al een paar keer ook al geweest van wie pakt dan de regie ook omdat dat met die open constructie
binnen het ambtelijk apparaat is dat ook een beetje lastig van ehm ze werken niet met ehm
afdelingshoofden of met teamleiders enzovoort maar de vraag is van ehm ja misschien is het juist
wel heel erg nodig om het met name op het sociaal domein en daar speelt natuurlijk ja de gemeente
secretaris die gaat over het personeel en ehm nouja zij zijn nog wel ook gesprekken over gaande van
hoe kunnen we dat beter structuur geven.
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I: oke ja. En als we het dan even gaan hebben over de controle achteraf dus de controlerende rol van
de gemeenteraad, ehm je zegt dat dat voornamelijk een beetje op afstand gebeurt en dat je graag
met name informatie voorziening krijgt klopt dat?
R5: ja! Ja. Die controlerende rol we krijgen die kwartaal rapportages maar die lopen vaak heel erg
achter want we hebben afgelopen woensdag dan de eerste kwartaal rapportage besproken naja en
dan zit je al half juni. Dat zijn dan wel de getallen dan zie je wat de resultaten zijn dan zie je hoe het
met de instroom en uitstroom staat. Wat er de bijstandsuitkeringen betreft. En ja nogmaals dat blijft
bij die commissie dus in de controlerende rol van de raad, ja die mag wat mij betreft dan nog wel
wat meer in de raad ook plaatsvinden en dat zijn tot nu toe ja toch meer de financiële momenten
zoals bij die kadernota en bij de begroting.
I: oke en ja dat is toch wel apart waarom dat dan niet gebeurt, gaat het presidium daar dan
misschien over? Dus de fractie voorzitters van de partijen in de gemeenteraad. Kun je daar
misschien iets aan doen?
R5: ja daar hebben we het ook al in aangegeven dat we als raad ehm meer willen worden
meegenomen en dat is ook toegezegd. Ehm dus ja ik hoop inderdaad dat dat wordt opgepakt. En
ehm nouja er is ook gevraagd van dat we ook maandelijks een rapportage willen zo’n dashboard,
een beetje een mode woord maar daar waren we al mee bezig dat we maandelijks die cijfers krijgen.
Nou dan zit je weer met de ambtelijke capaciteit. Dat is echt wel ook een ding he. Dat er grote
dossiers en ehm daar regionale energie strategie enzovoort en door dat ehm ambtenaren kunnen
kiezen van waar ze zich mee bezig willen houden he kan dat dus zijn dat ze met meerdere grote
projecten bezig zijn ja en dan loop je dus gewoon vast en ook daar hebben we met name in de raad
ook wel aandacht voor gevraagd van hoe zit het met die ambtelijke capaciteit en moet daar niet
moet daar niet eens goed naar gekeken worden. Ze zijn nu ook bezig met een medewerkers
tevredenheid onderzoek vanwege die open structuur ook van is dit een goede manier hoe we nu
werken?
I: ja en kun je niet via bijvoorbeeld de griffier een soort gestroomlijnde versie van ja de
werkzaamheden van het ambtelijk apparaat ehm krijgen als gemeenteraad zijnde dat je toch inzicht
hebt in de huidige stand van zaken? Dus in plaats van dat je helemaal afwacht tot ze helemaal klaar
zijn met het project dat je via de griffier toch een soort samengevatte versie daarvan verkrijgt?
R5: ja je bedoelt dan een overzicht van ehm wie zich met wat bezighoudt?
I: bijvoorbeeld. Als dat is waar je om vraagt als gemeenteraad.
R5: ja ik denk dat dat wel ehm een mogelijkheid is omdat via de griffier te doen, ik ben geen
fractievoorzitter ik zit niet heel soms vervang ik hem bij het presidium dus ik weet niet of er van die
mogelijkheid gebruik is gemaakt maar ja dat is een interessante om mee te nemen. Haha.
I: nou ik vroeg het eigenlijk eerder aan u als u er helemaal niks over kunt zeggen dan geeft dat niks
hoor.
R5: nee nee.
I: is het anders misschien niet een idee om als 5 gemeente bij elkaar te komen en zeggen van we
gaan de agenda stroomlijnen of overeenstemmen zodat je allemaal op hetzelfde moment dezelfde
informatie krijgt, dat je de agenda op elkaar afstemt. Gebeurt dat wel eens dat soort dingen of ook
niet?
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R5: nee. Nee. Dat gebeurt niet. Weetje wat ik eigenlijk al zei ehm ik zit ook zelf niet natuurlijk in die
regio Midden Holland maar hoe ik het als gemeenteraadslid ervaar ehm er staat gewoon nog tever
van ons af en worden we te weinig ehm meegenomen ik begrijp dat de wethouder daar heel druk
mee is en we krijgen dan zo’n nieuwsbrief nouja daar moet je eigenlijk om vragen die heb ik van de
week ook opgevraagd. En dan denk ik ja daar staan gewoon hartstikke interessante dingen in waar
ze op regionaal gebied mee bezig zijn, maar je bent als gemeenteraadslid zo druk om de lokale
stukken te lezen en te volgen ehm dat je ook niet zelf ehm nog een keer het initiatief wil nemen van
joh laat ik eens een keer kijken waar zijn we nou eigenlijk in de regio mee bezig. Eigenlijk vind ik dat
dat vanuit de wethouder denk ik in dit geval bij de raad gelegd moet worden van jongens kijk eens
hier zijn we in de regio mee bezig. En daar wordt heel summier naar verwezen in de
kwartaalrapportages, maar ja wat ik net zei dan ben je eigenlijk een half jaar verder en dan lees je
van ehm met welke projecten zijn ze bezig. Dus ehm ja eigenlijk samengevat merk ik soms tot nu toe
een te grote afstand tussen de regio en tussen lokaal ehm bezig zijn.
I: oke. Ja het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als gemeenteraad op de inhoud zit. Dat is eigenlijk
niet de bedoeling dat hoort eigenlijk bij het ambtelijk apparaat en de wethouder te liggen inderdaad.
R5: ja
I: de gemeente wordt wel eens het hoogste bestuursorgaan genoemd dus eigenlijk is het de
bedoeling dat je als gemeenteraad kunt afdwingen dat je toch voldoende inzicht krijgt in waar de
wethouder dan mee bezig is.
R5: ja.
I: dus voor uw gevoel ontbreekt dat nog teveel?
R5: ja zeker, ja ja. En wellicht naja dat een nieuwe wethouder dat die daar heb ik ook want hij is pas
twee weken bezig dus ik heb ook nog geen persoonlijk gesprek met hem gehad. Maar ehm nee ik ga
dit zeker ook aankaarten he dat dat gewoon van belang is want anders heb je het idee van ja dan
ben je lokaal maak je je heel erg druk terwijl misschien door een regio er wordt tegengehouden of
dat die daar juist andere beslissingen in hebben genomen en dat is natuurlijk juist het zou elkaar
moeten versterken. Ehm zodat je uiteindelijk ook die rollen beter uit kunt voeren.
I: ja die invloed wordt wel eens bestuurskracht genoemd.
R5: ja
I: denkt u dat het beter is als individuele gemeenteraad te blijven acteren of dat er ook regionaal
misschien meer bestuurskracht bevorderd kan worden door meer samenwerking, zij het formeel, zij
het informeel?
R5: ik denk dat juist gezien de problematiek en de complexiteit van het sociaal domein, dat we die
regio gewoon keihard nodig hebben. Want we kunnen het niet als gemeente alleen. Dus ik ehm ja ik
denk dat die samenwerking dat die ehm alleen maar meer verstevigd moet worden. En ehm dat dat
ons als gemeenteraad dat dat dan misschien ook meer in positie brengt. Maar daar hebben we dus
wel goede informatievoorziening voor nodig vanuit de wethouder.
I: denkt u dan dat regionale samenwerking vooral moet blijven bij de uitvoering of ook dat
kaderstelling en controle meer regionaal georganiseerd kan worden?
R5: ehm nee want die rollen zie ik toch wel voor de gemeenteraad maar ehm het is denk ik wel
belangrijk dat de lijnen die de er in de regio worden besproken en de projecten die daar worden
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besproken dat die aansluiten op wat de gemeenteraad daarvan op de hoogte zijn en dat die zich
daarbij ook kunnen aansluiten. Ja maar ik hecht er wel aan om die rollen inderdaad die nu van de
gemeenteraad zijn om die ook bij de gemeenteraad te houden ja.
I: oke ja. En als het gaat om de volksvertegenwoordigende rol. Een misschien wat unieke rol als het
gaat om het sociaal domein, hoe kijkt u daar tegenaan?
R5: ja wij krijgen heel veel input vanuit onze achterban ehm wat betreft het sociaal domein het
opkomen voor de minderheden, mensen die gewoon vastlopen in die met betrekking tot
participatiewet die bijvoorbeeld met minima regelingen dat ze daar niet uitkomen of allerlei
formulieren die ze moeten invullen ehm nou daar hebben we het ook woensdag over gehad dat
moet gewoon versimpeld worden. En die volksvertegenwordigende rol vind ik persoonlijk wel het
leukst van die drie rollen omdat je daarbij natuurlijk het dichtst ook bij die burger staat. En dat
hoeven echt niet altijd (onverstaanbaar) te zijn. Ehm maar als mensen voelen zich soms zo
machteloos en lopen tegen muren aan. En dan is het alleen maar prettig als ze je weten te vinden als
fractie en dat je dan ook je rol op kunt pakken en dat aan kunt kaarten en daar ook werkelijk mee
aan de slag kunt gaan.
I: denkt u dat die regionale samenwerking een wezenlijk verschil ehm heeft bewerkstelligd in die
verhouding tussen volksvertegenwoordiger en achterban?
R5: nee, nee.
I: en zou u zeggen dat met name de politieke partij individuele partijen vooral het doorgeefluik zijn
voor dat soort standpunten of de gemeenteraad als geheel?
R5: ik denk toch wel de individuele partijen. Ja. Ja. Ja.
I: en…
R5: en dat is ook wel een beetje de discussie he van ehm soms wordt er gedacht van
volksvertegenwoordiger van ja de fractie spreekt alleen maar voor hun eigen achterban. Ehm dat is
natuurlijk niet zo. Je bent er voor de hele bevolking dan moeten ze je natuurlijk ook wel weten te
vinden maar daarin is natuurlijk samenwerking met andere fracties wel heel erg belangrijk. Als je
merkt van (onverstaanbaar) en onze mail adressen die staan openbaar dus er zijn ook vaak mensen
die dan alle gemeenteraadsleden aanschrijven. In zo’n geval kun je het natuurlijk ook met elkaar
oppakken. En mensen die vanuit je eigen achterban je fractie benaderen, dat pak je dan in
fractieverband op. Maar je wil juist dat die afstand tussen bevolking en politiek dat die kleiner wordt
he want er wordt natuurlijk heel snel gezegd van ja jullie zitten daar allemaal maar en jullie regelen
het allemaal maar, en jullie spreken over ons maar niet met ons. Dat vind ik juist de kracht om je
volksvertegenwoordigste rol, dat je met de mensen spreekt en dat daar dus ook concreet mee kunt
doen.
I: ja en de wethouders komen natuurlijk in de meesten gemeenten dan vooral vanuit de coalitie die
geformeerd wordt. Heeft dat misschien nog invloed op die verhouding? Dat je vooral als coalitie
bepaald wat er gebeurd en dat je eigenlijk een beetje de individuele partijen als invloed verliest?
R5: ehm nou interessante vraag we hebben een hele rare verhouding he in bodengraven reeuwwijk.
17 coalitie moet ik het even goed zeggen hoor, nee 18 coalitie tegen 5 oppositie.
I: oke.
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R5: maar we hebben wel een dan 5 wethouders we hebben wel een raadsbreed programma en hoe
wij erin staan is wel dat we proberen zoveel mogelijk ook vanuit dat raadsbrede programma op te
treden en dat is volgens mij ook hoe de wethouders erin staan. Maar je hebt natuurlijk altijd ja dat
oppositie zich niet kunnen vinden in de voorstellen die gedaan worden. Wat dat dan ook mag zijn
maar daarin vind ik juist ook wel het dualistische stelsel wel van belang. Dat ongeacht.. we hebben
dat zelf ook dat als er een plan wordt voorgesteld vanuit de coalitie ja en je meent als fractie van nou
hier kunnen we niet achterstaan dat je daar dan inderdaad ook gewoon een andere mening over
kunt hebben dan wat de coalitie voorstelt dus dat die kracht van het dualisme vind ik wel erg
belangrijk en ik merk wel vanuit de oppositie dat dat ook wel heel erg gewaardeerd wordt he dat het
niet zo is van nouja de coalitie komt met een plan dat is allemaal al van tevoren uitgekookt en wij
moeten eigenlijk maar tekenen waar zij het kruisje hebben gezet. Dus ja dat vind ik wel belangrijk
om ieder voorstel op zich te bekijken en ook natuurlijk altijd in gesprek te blijven met elkaar juist
vanwege dat raad brede programma.
I: ja ik hoorde inderdaad wel zeggen dat je eigenlijk als gemeenteraad heel weinig keuzemogelijkheid
geboden krijgt vanuit het college omdat zij eigenlijk met een plan komen en dat jij dan kan zeggen ja
of nee. Welke keuzemogelijkheden worden er dan in de gemeenteraad aangeboden bijvoorbeeld?
Waar heb je nog de ruimte om verschillende opties af te wegen en dan iets te kiezen wat jou het
beste lijkt?
R5: nouja meestal kijk als de voorstellen vanuit het college worden gedaan door dan gebeurt het ook
wel dat er verschillende scenario’s worden voorgelegd dus dan heb je wel degelijk een keuze als
gemeenteraad van welk scenario kies ik dan? En het college is natuurlijk vooral bezig om de punten
vanuit dat raad brede programma om die op te pakken en daarmee aan de slag te gaan en dat zijn
ook punten die door de oppositie partijen ehm zijn onderschreven. Maar als er naar mijn idee is er
wel ruimte voor als partijen zeggen van nou er is iets wat speelt en daar willen we dat willen we op
de agenda zetten en dat vinden we belangrijk dat daar een besluit over wordt genomen, die ruimte
die is er, maar ik heb het idee dat dat gebeurt niet zo heel vaak omdat de plannen die voorliggen ja
die vragen gewoon al heel veel tijd en de agenda’s die lopen over. Maar ja weetje het verschilt per
voorstel soms heb je het idee van nou het college stuurt hier wel heel erg naar een bepaalde richting
toe en bij een ander voorstel heb je wat meer keuze mogelijkheden maar ik heb wel het idee dat alle
fracties wel mondig genoeg zijn laat ik het zo zeggen om aan te geven als ze zeggen van nu worden
we teveel een bepaalde hoek in gedreven.
I: en denkt u dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de uitvoering dat de ambtenaren eigenlijk heel veel
invloed krijgen in wat er allemaal gebeurt, denkt u dat dat afdoet aan de democratische legitimiteit
of heeft u dat gevoel niet?
R5: ja ik denk wel dat de ambtenaren een belangrijke stempel drukken op de inhoud van de
voorstellen dat denk ik wel inderdaad ja. Ik mis daarin wel niet bij alle voorstellen natuurlijk maar
soms denk je wel in hoeverre heeft het college nou hier dingen geschreven of is het de ambtenaar
die zich erin verdiept heeft en die de lijn een beetje voorschrijft ja.
I: oke en dan heb ik eigenlijk als laatste vraag nog gaat een beetje over de verhouding tussen de
rijksoverheid en de gemeente: in hoeverre heeft u het gevoel dat de gemeente een beetje
gereduceerd is tot een soort uitvoeringsorgaan van de rijksoverheid?
R5: oei haha
I: dat kun je bijvoorbeeld terugzien in wetgeving die mee wordt gegeven bij de decentralisatie of de
wijze van financiering van het sociaal domein, kunt u daar misschien iets over zeggen?
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R5: nou dat is natuurlijk een discussie apart het dat er dan in 2015 besloten is van ja we gaan het
decentraliseren en de gemeentes die moeten de jeugdzorg oppakken en dan vervolgens een flinke
korting ook nog eens een keer erbovenop en je ziet nu dat heel veel waaronder die van ons ook ehm
ja daardoor in de problemen dreigen te komen. En ehm ja dat vind ik wel een hele kwalijke zaak dat
we eigenlijk onvoldoende middelen krijgen om die taak dan ook goed te kunnen doen en dat blijft
natuurlijk maar doorgaan. En er zijn natuurlijk discussies over dat verdeelmodel waarbij er nadeel
gemeentes zijn. Nou het is niet te verwachten dat dat heel veel beter zal gaan worden. En dan denk
je weleens van ja waar zijn we nu mee bezig. Het probleem wordt op ons bordje gegooid maar er
volgt niet een zak met geld bij, in ieder geval niet voldoende en ja dat is natuurlijk ook een beetje als
je kijkt naar dat abonnementstarief op wmo, voor hulp in de huishouding, ja daar hebben we lopen
we gewoon vast. Dat de dingen die vanuit de rijksoverheid worden bepaald ja daar moeten wij als
gemeente dan maar mee zien te dealen en dan zie je dat het gebruik heel erg gaat toenemen en
komen wij gewoon nog meer in de financiële problemen. Dus in die zin ja zou het vanuit de
rijksoverheid wel wat meer steun verwachten van als we jullie deze taak geven dan moeten we jullie
daar ook voldoende voor gefaciliteerd worden.
I: denk je dat dat voldoende gefaciliteerd kan worden door meer geld bij te storten of moeten er dan
nog iets wezenlijks anders veranderen?
R5: nou het is niet alleen een kwestie van geld denk ik maar ook dat er dan toch nog wat meer
meegedacht wordt met de gemeentes he van dat je minder het idee hebt van ja wij willen er als
rijksoverheid vanaf en zoeken jullie het maar uit en dat dat wel wat meer ja in fasen gedaan wordt,
wat meer gestructureerd wordt ook.
I: en hoe bedoelt u dat het wat meer in fases wordt georganiseerd? Kunt u dat een beetje
toelichten?
R5: ja het is nu natuurlijk best wel heel rigoureus gegaan en ja dat er misschien een wat meer tijd
wordt gegeven aan de gemeentes om het als dat om grote veranderingen gaat om die ook uit te
denken en toe te passen. En dat ja dat er toch ook misschien vanuit dat rijk ook wel meer
meegekeken wordt van ja hoe loopt dat nu in de praktijk. Er zijn al diverse noten gestuurd naar het
rijk van financiën over jeugd en je hebt niet het idee dat je doordringt he het lijkt net alsof je tegen
een muur aanpraat en dan denk ik van een stukje toenadering vanuit het rijk alleen al om het
gesprek eens aan te gaan en om je erin te verdiepen van joh waar zitten dan die problemen? Hoe
komt het dan dat jullie vastlopen? Want je hoeft natuurlijk maar een aantal kinderen te hebben die
hieronder de JB regeling vallen ja dan gaat het al heel hard met de kosten. Dus ik denk dat die
afstand tussen rijksoverheid en gemeenten dan te groot is. Daar zou nog iets tussen moeten zitten.
I: en dus misschien is dan toch daar een rol weggelegd voor de regio wellicht?
R5: ja!
I: waar denkt u dan aan?
R5: er is nu ook vanuit de regio een brandbrief verstuurt, dus daarin trekken ze ook zeker met elkaar
op, en ik heb van de voormalig wethouder begrepen dat het had wel even tijd nodig voordat dat
doordrong bij de andere regiogemeenten van dit gaat echt niet goed. Ze zitten natuurlijk ook in dat
regionale samenwerkingsverband. Niet iedere gemeente heeft dezelfde problemen. En ja als je dan
gewoon Bodegraven Reeuwwijk zegt als we nu niks doen dan gaat het echt financieel fout dat zegt
natuurlijk ook al iets he dat je daar dan je best voor moet doen en dan uiteindelijk op hoge poten
een brief gaat sturen dus ja ik denk wel dat daarin die regio een belangrijke rol speelt.
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I: dus je ziet eigenlijk dat ondanks de verschillende gemeentes ook eigen problemen hebben, dat ze
door zo’n situatie toch tot overeenstemming komen in dit geval?
R5: ja ja.
I: oke
R5: en daarom zei ik hoor wat ik eerder zei, we zijn als lokale gemeente ben je gewoon te klein om
de problematiek van het sociaal domein op te lossen. Daar moet je in de regio meer mee
samenwerken. En misschien nog wel breder dan dat er op dit moment gebeurt. Maar tegelijkertijd is
dan wel noodzakelijk dat je dat wel goed terugkoppelt naar de gemeenteraad dat die goed weet van
ja maar wat wordt er nu dan inderdaad op regionaal niveau precies gedaan?
I: oke dan ehm ben ik denk ik wel door al mijn vragen heen inmiddels. Heeft u zelf misschien nog iets
waar u vooraf aan dacht of tussendoor bij u opkwam wat nog niet aan bod is gekomen?
R5: nee nouja ik hoop dat je er wat mee kunt.
I: jahoor zeker
R5: dat je er wat aan hebt. Ik vind het ook lastig he omdat je zelf heel erg gefocust bent op die lokale
situatie en ikzelf kijk als je ook bijvoorbeeld in het algemeen bestuur zou zitten van zo’n regionaal
samenwerkingsverband denk ik dat je ook wel iets meer vanaf weet zegmaar dus ik moet het
gewoon doen met de nieuwsbrieven en wat de wethouder terugkoppelt. Is voor mij ook wel weer
een punt he naar aanleiding ook wel van je eerdere mail van he laten we ik moet daar ook alerter op
zijn van wat gebeurt er nou precies in die regio omdat je het anders teveel apart ziet terwijl je elkaar
juist zo nodig hebt.
I: ja dat is natuurlijk juist het hele eieren eten van mijn onderzoek.
R5: precies precies
I: dat dat eigenlijk niet zo hoeft te zijn.
R5: ja ja. Want hoe ben je er zo op gekomen om dit inderdaad als onderwerp van je onderzoek te
nemen? Kreeg je signalen dat daar dingen fout gaan?
I: ja ik ben zelf ook een tijdje actief geweest in de lokale politiek, ik ben vice voorzitter geweest van
een politieke partij een aantal jaar. Zo kom je toch wel, zo verdiep je je toch wel in allerlei issues die
er spelen en regionale samenwerkingsverbanden. En vanuit mijn opleiding zijn er natuurlijk ook veel
actualiteiten die besproken worden en die aan bod komen. Regionale samenwerking is daar een van.
Netwerk management noemen ze dat dan. Maar zodoende leek het sociaal domein mij toch wel een
heel interessant onderwerp om te belichten. Is natuurlijk ook een hot topic op dit moment.
R5: ja.
I: dus zodoende vanuit allerlei verschillende perspectieven ben ik toch maar op dit onderwerp
terecht gekomen.
R5: ja ja
I: dus ik heb er inmiddels wel al aardig kennis van opgedaan.
R5: ja ja. Ja het is interessant en boeiend domein maar ook heel complex. Er komt zoveel bij kijken
ja.
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I: ja zeker.
R5: ja
I: maar ja hartelijk bedankt voor het interview. U had al antwoord gegeven op het informed consent
formulier als het goed is he?
R5: ja klopt.
I: inderdaad dan had ik het toch goed.
R5: die heb ik verstuurt ja prima
I: hartstikke bedankt.
R5: bedankt en heel veel succes met je uitwerking van je onderzoek.
I: ja dankjewel
R5: en prima, goed.
I: nou fijne dag verder nog ik weet niet of u nog gaat werken ofzo.
R5: hetzelfde. Ook! ja tot ziens goed
I: tot ziens!
R5: doeg!

Bijlage 9: Respondent 6
Respondent 6
Datum: 19-6-2020
Locatie: Telefonisch

I: dan eh kunnen we van start gaan. Ik neem aan dat je bekend bent met de drie rollen van de
gemeenteraad: de kaderstellende rol en de controlerende rol en de volk vertegenwoordigende rol?
R6: ja
I: ik denk dat dat een goed startpunt is om het interview mee te starten. Laten we dan beginnne met
de kader stellende rol. Het is natuurlijk zo dat in het regionaal verband 5 gemeenten samenwerken
en voorafgaand aan ehm het vaststellen van nieuw besluit of en ehm nieuw inkoop contract dat
soort dingen in hoeverre heb je als gemeenteraad de mogelijkheid om daar input in te leveren?
R6: als het over het sociaal domein gaat: bijzonder weinig. Zeker als we het over overkoop
contracten regionaal hebben dan uh sterker nog we weten niet eens wie er ingekocht worden. Ehm
dat stukje maargoed dat is misschien niet zozeer kaderstellend als dat de eerste vraag is. Ehm als ik
ik doe gelijk mijn oortjes in dat is voor mij makkelijker.
I: ja dat is goed hoor.
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R6: als ik kijk naar de kader stellende taak dan ehm dan denk ik eerder ja aan zaken als
beleidsplannen of ehm verordeningen.
I: ja.
R6: en die zijn eigenlijk met het landelijk team van de jeugdzorg heel erg summier. Dus dan komt het
echt over het stukje lokale zorg. Maar als we gaan kijken naar de kosten van het sociaal domein en
van de jeugdzorg en dat soort dingen dat zit natuurlijk grotendeels in de regionale samenwerking
van de jeugdzorg daar zit echt de grote knaller.
I: hmm hmm
R6: en daar hebben wij nagenoeg geen invloed op en op het moment dat we dat wel proberen door
middel van moties en amendementen dan worden ze over het algemeen sterk afgeraden door het
college.
I: oke en welke grond heeft dat dan?
R6: ehm eigenlijk in wat we in het algemeen in ieder geval waar het ons college, we hebben er geen
invloed op dat wordt zelfs door de rechter bepaald die zien zelf naar mijn idee weinig mogelijkheden
om grip te krijgen op de kosten en op de zorg. De manier waarop het verloopt, hoe jongeren
ernaartoe stromen. Echt met name de zware jeugdzorg. Dat is voor ons het knelpunt. We hebben
een breed sociaal domein maar het knelpunt zit daar. En uhm tuurlijk hebben ze het over een stukje
preventie, allemaal hartstikke belangrijk en je hebt een stukje jeugd jongeren werking en laten we
met zorg busjes door de wijk heenrijden, maar als het gaat over de echt zware jongeren, we weten
eigenlijk niet zo goed wat we er mee moeten. Dan lijkt het alsof we als gemeente overgeleverd zijn
aan instanties die daar volop gebruik van kunnen maken want we hebben zelf geen flauw idee. Hoe
ze zich moeten verantwoorden, wat ze moeten kosten. En dat is dus (onverstaanbaar) dus daar is
moeilijk kaders op te stellen.
I: oke en hoe komt dat dan? Ik neem aan dat je elk kwartaal wel een overzicht krijgt van wat er
wordt ingekocht of niet?
R6: nee. Niet.
I: oke.
R6: helemaal niet. Ehm er zitten wel over inkoop dan wordt er ehm een in de vier jaar volgens mij
regionale inkoop gedaan daar krijgen wij in principe niet zoveel inzicht in. Wij zien dus ook niet hoe
het geld wordt verdeeld. Sterker nog we zien niet eens als we er specifiek om vragen hoeveel geld
we hebben voor die regionale samenwerking. Daar moet je echt heel specifiek naar vragen en ehm
we hebben iets meer zicht op onze lokale processen dus hoe worden de ehm preventie teams en
jongerenwerk en het CJG ehm bij ons noemen ze dat het (onverstaanbaar) team, een soort wijkteam
maar dan de lichte versie ervan. Daar zien we wel waar het geld naartoe gaat en wat voor manier
het geld ernaartoe stroomt. Dus op basis van beschikkingen en op basis van subsidies. En wij krijgen
2x per jaar krijgen wij een monitor sociaal domein en daarin staat wel hoeveel kinderen er vallen in
bepaalde categorieën van zorg. Ehm en hoe groot de instroom is, hoe mgroot de uitstroom is.
Hoeveel jongeren er in de preventieve zorg vallen. Die monitor sociaal domein gaat ook over het
brede aspect. Over de WMO en over de naja het hele gesprek. Maar dat is wat we krijgen. Dat gaat
dus niet zozeer over het geld maar over het in en uitstromen van zorg cliënten.
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I: ja. Dus dat is wat je 2x per jaar krijgt met betrekking tot onder andere jeugdzorg ehm maar er
wordt niet expliciet in vermeld welke ehm ja welke soort zorg daar wordt ingekocht dus je kunt ook
niet daarop sturen als gemeenteraad dan?
R6: nee. Nee. Je ziet wel en je ziet er is een cluster GI’s. De gecertificeerde instellingen. Dan gaat het
over jeugdreclassering en bescherming. En er is ook een apart kopje gesloten jeugdzorg. We weten
dus ook wat dat is.
I: ja.
R6: want als je daarin zit dan ben je meteen goud geld kwijt. En verder vallen het gewoon allemaal
onder een kopje dus dan staat er bijvoorbeeld dat er 40 jongeren vallen onder de GI’s, maar ik kan
dus niet zien of daar gezinnen bijzitten of dat het allemaal individuelen zijn. Ik kan niet zien hoelang
ze daar al zitten. Als jongeren bijvoorbeeld al 5 jaar onder een gi zitten of net 1 jaar. Ik kan niet zien
welk deel jeugdreclassering is en welk deel onder toezicht staat. Zulke specifieke informatie hebben
wij niet. Dat is lastig in onze kader stellende taak. Als wij bijvoorbeeld zien dat daar ehm dingen 80%
onder de jeugdreclassering valt dan kan je zeggen van he er is een probleem of iets van jongeren die
hier blijkbaar strafbare feiten pleegt. En iets van 80% valt onder gezinnen die onder toezicht gesteld
zijn. Dan zouden we kunnen zeggen van he er zit blijkbaar iets in de opvoeding. Maar die informatie
hebben we niet.
I: oke en kun je daar dan ook niet achterkomen middels bijvoorbeeld de rekenkamer of de griffier?
R6: rekenkamer heeft een keer onderzoek gedaan dat is nu ehm 1.5 jaar geleden volgens mij. En die
zijn wel met rapport gekomen waarin ze aangaven dat de gemeenteraad te weinig kon sturen en
heeft daar ook tips in gegeven over hoe dat beter zou moeten kunnen. Ehm wij hebben daar actie op
proberen te ondernemen onder andere dat we werkgroepen moesten zijn van de woordvoerder
sociaal domein die eens in de zoveel tijd met de wethouder in gesprek gaat over ja inhoudelijke
informatie van het sociaal domein dus niet zozeer over persoonlijke informatie maar wel over
informatie waar je wat aan hebt. Dat is niet echt van de grond gekomen. Wethouders staan niet te
trappelen en die zeggen: we hebben er toch geen invloed op. Het is een open eind regeling van
jongeren die door een rechter naar deze zorg wordt begeleid dus we kunnen er toch niks aan doen.
Ehm. Dus waarom zouden we het er verder over hebben.
I: ja.
R6: dus dat is gewoon niet van de grond gekomen. Het groepje is op een gegeven moment wel met
staande moties ingezet. Dat was een raadsbesluit, we hadden als raad besloten om achter de
aanbevelingen van het rekenkamer rapport te staan en die ook na te leven maar dat is niet
gekomen.
I: oke en welke kaders zou je dan bijvoorbeeld willen stellen als gemeenteraad. Zou je iets willen
zeggen over de kwaliteit van de zorg? Welke eisen een zorgaanbieder aan moet voldoen? Dat soort
dingen?
R6: ja dat kan alleen daar is ons inkoopstelsel niet zozeer op gericht want wij hebben een zorgstelsel
dat als we het hebben over de geïndiceerde zorg waarbij dus de regio ehm breedschalig contracten
aflevert bij zorgverleners en wij weten niet waarop ze dat doen. Dat zijn inschrijvingen dat is
duidelijk maar wij gaan gewoon kijken naar wie er het beste uitkomen qua prijs kwaliteitsverhouding
dat zien we niet als gemeenteraad vervolgens hebben wij een kind dat hulpverlening nodig heeft en
dan mogen wij kiezen. Dat is allemaal uitvoering. Maar die kaders die zijn moeilijk mee te geven
omdat dat een regionaal verband is. En dus dan zouden alle 5 de gemeentes eigen kaders moeten
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hebben ehm… ja dat is gewoon sowieso een lastige en we hebben er ook slecht inzicht in. De
contracten lopen natuurlijk zo’n vier jaar en nu of je echt kan sturen in het borgen kwaliteit is
natuurlijk altijd een lastig punt. Ik denk dat we daar meer op zouden moeten kunnen sturen is om
binnen de gemeente regie te houden op onze eigen jongeren door dus gewoon te weten wat er met
die jongeren speelt. Dus als jij dus inderdaad heel veel (onverstaanbaar) hebt in je dorp of in je
gemeente dat je kijkt hoe komt dat en kunnen wij dus vanuit ons preventieve veld meer inzetten op
ongedwongen ondersteuning. En ontlasting van ouders die bijvoorbeeld de opvoeding niet
aankunnen. Dus op die manier op je eigen gemeente in te spelen.
I: oke ja en voordat ik dan wat vragen ga stellen over preventieve zorg… is er dan bijvoorbeeld een
wettelijk kader wat al bestaat waardoor die regionale zorg eigenlijk zo vaststaat?
R6: nee geen wettelijk kader, er zijn natuurlijk verschillende regio’s die verschillende zorginkopen
hanteren. We kennen natuurlijk gewoon het kwaliteit inkoop proces. Dus ehm dat inkoop proces
gaat echt op basis van ehm prestatie dus prestatieleveringen. Dus een client moet dit en dit behaalt
hebben en daar staat zus en zo bedrag tegenover. En dan moet de zorgverlener zelf bekijken
hoeveel sessies daarvoor nodig zijn. Maar ze moeten het doen met het bedrag dat de gemeente
heeft gegeven en de taak leveren die de gemeente heeft gegeven. Volgens mij werkt Amsterdam
daarmee. Rotterdam heeft volgens mij weer een heel ander systeem. Die heeft gewoon 2
hoofdaanbieders aangenomen en betaald daar een hele zak met geld aan en zeggen wij willen
gewoon dat jullie de juiste therapie geven en hoe je het doet zo doe je het en dat doen ze via
onderaanbesteding. Dus die zorgaanbieder neemt kleinere zorginstellingen aan om therapie te
leveren, hulpverlening te leveren. Dat is ook een optie en wij hebben dus de optie waarbij we
regionaal inkopen dus niet door zorginstellingen te doen. Ja er zitten allemaal voor en nadelen aan.
Als je natuurlijk een aantal grote instellingen inhuurt dan zit er een monopolie op die grote
instellingen. Als je het doet zoals wij het doen dan heb je een enorme overhead. (?)
I: hmm
R6: dan heb je heel veel gemeente ambtenaren die zich daarmee bezig moeten gaan houden. Een
groot deel van de kosten die naar de zorg moet gaan die gaan naar de ambtenaren die zich allemaal
bezig moeten houden met de inkoop.
I: ja.
R6: dusja er is dus geen wettelijk kader want iedereen doet het op zijn eigen manier.
I: oke maar waarom is er dan nog steeds eigenlijk zo’n gesloten regio? Als het niet wettelijk vastligt
dan kan ik me haast niet voorstellen dat je daar als gemeenteraad niet tussen kan komen.
R6: ja we hebben, er is trouwens wel een wettelijk kader, we moeten contracten hebben met een
gecertificeerde instelling. Dat is natuurlijk logisch dan gaat het over de jeugdwet en
ondertoezichtstellingen. Ja waarom is dat omdat ehm de wereld van het sociaal domein is enorm
complex en de aantal contracten met instellingen die we op dit moment alleen in Waddinxveen al
hebben lag volgens mij rond de 250 of 300.
I: oke.
R6: en dat zoveel cliënten hebben we niet eens. Maar dat komt omdat wij natuurlijk in het voorveld
hebben gezegd wij gaan eerst met ehm zorgverleners in overleg van wat kunnen zij bieden, daar
gaan we een contract mee aan van naja voor die hulpverlening krijg jij zoveel per uur en daarnaast
gaan we per jaar kijken of we cliënten kunnen plaatsen die ook daadwerkelijk die hulpverlening
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nodig hebben. Dus we gaan niet eerst naar de client kijken en een contract met een instantie. We
doen het andersom.
I: dus het is vooral aanbod gericht?
R6: wat zei je?
I: dus het is vooral aanbod gericht en niet zozeer dat de vraag naar zorg het uitgangspunt is?
R6: eh ja dat klopt dat klopt want het ehm inzetten van zorg die niet al is ingekocht door de regio of
de gemeente gaat via de pgb en daar zijn we natuurlijk geen fan van. Pgb is fraude gebeuren en
daarmee zijn we heel voorzichtig he. Dus we hebben inderdaad aanbodgericht. We gaan kijken welk
aanbod we hebben en wat de hulpvraag is en of we matchen en daar is op het voorveld vanuit de
gemeente heel lastig in sturing. Op het moment dat wij zeggen van de hulpverlening moet in ieder
geval hier en hier en hier aan voldoen dan kunnen zij altijd wel zeggen van ja we hebben daar altijd
wel ergens een hulpverlener die daar wel aan voldoet.
I: oke.
R6: maar die hulpverlener is misschien wel nooit betrokken omdat wij die cliënten niet krijgen.
I: ja.
R6: het is niet het meest optimale systeem dat is in ieder geval duidelijk.
I: hmm hmm dus als je wilt sturen in de zorg dan moet je vooral kijken naar het lokale zorgaanbod?
R6: dat is natuurlijk de hele reden van de decentralisatie.
I: ja zeker.
R6: we hebben het natuurlijk altijd over ja het is niet fijn in de jeugdzorg en dat komt door de
decentralisatie maar dat is niet helemaal waar. De stijging in de jeugdzorg was er al, daarom kwam
de decentralisatie. Het idee was natuurlijk dat wij als gemeente beter zicht hadden op de
problematiek in onze gemeente en dat we daarop lokaal op zo’n manier konden inspelen dat de
geïndiceerde zorg minder nodig was. Maar die vertaalslag is nooit gebeurt. De gemeentes zijn zo erg
bezig geweest met hun inkoop van geïndiceerde zorg waarbij de niet-geïndiceerde zorg als een soort
van ondergeschoven kindje eronderdoor ging.
I: ja. Ik heb begrepen dat het lokale zorgaanbod gefinancierd wordt vanuit subsidie regelingen vanuit
de gemeente, klopt dat?
R6: voor een bepaald deel, niet helemaal.
I: oke zou je dat dan misschien kunnen toelichten?
R6: we hebben natuurlijk wel de subsidies die zitten in de tas van het subsidie beleid en wij hebben
een potje laat ik het een potje met geld noemen voor het onderdeel samenleving en daar zit ook 18zorg in.
I: oke.
R6: Dus daar wordt via twee stromen wordt daar eigenlijk jeugdzorg geïndiceerd. Daar zijn we niet
super blij mee, we proberen als gemeenteraad ook wel wat recht te trekken maar er zijn dus 2
geldstromen naar het sociaal domein binnen de gemeente.

P a g e 102 | 166

I: ja en als gemeenteraad hoeveel invloed heb je dan op ehm de zorgleveranciers ehm die lokale zorg
leveren? Of eigenlijk welzijnsorganisaties breder genomen.
R6: in theorie meer ehm maar wij zijn dan wel afhankelijk van de informatie die wij krijgen. Als ik een
voorbeeld neem, stichting jongerenwerk in Waddinxveen biedt jeugdzorg en krijgt behoorlijk veel
geld. Dan hebben we het over besta-coaches en de cultuur coaches en jongeren coaches. Dat soort
hulpverleners. Wij hebben bij het coalitie akkoord twee jaar geleden al ehm erin gezet dat wij willen
dat die hulpverlening wordt eh geëvalueerd. Maar dat gebeurt niet. Dat wordt elke keer vooruit
geschoven omdat andere dingen in het sociaal domein prioriteit krijgen en dan blijft het ook wel
heel lastig sturen. Maar we vragen er wel herhaaldelijk op. Maar zolang het onderzoek niet gaat
starten en wij dus niet kunnen zien of die hulpverlening ook daadwerkelijk deugd (onverstaanbaar)
anders is het heel moeilijk om daarop te sturen. Dan wordt onze controletaak eigenlijk gewoon
belemmerd?
I: oke zou je daar misschien verder op in kunnen gaan want het is mij nog niet helemaal duidelijk
waardoor jij geen inzicht hebt in ook de lokale zorglevering?
R6: wij stellen van tevoren kaders en als kaders vaak kunnen we redelijk goed uitvoeren op lokaal
beleid. Dus daar kunnen we gewoon zeggen van we willen extra geld voor jongeren omdat we willen
dat er meer hangplekken komen of meer activiteiten voor jongeren, coaches.
I: hmm hmm…
R6: dat is dan je kaderstellende taak. Vervolgens gaat daar het college natuurlijk mee aan de slag. En
die komt met een bepaalde uitvoering en onze controle taak zit hem dan in op het moment dat er
nieuw beleid gemaakt gaat worden of op het moment dat bepaalde zaken geëvalueerd worden.
Maar wij zijn dus wel afhankelijk van het college van wanneer zij komen met nieuwe beleidsstukken
of met nieuwe evaluaties. En op dit moment is het dus gewoon zo dat niet alleen vanwege het
sociaal domein maar ook vanwege belangrijkere zaken, er zijn (onverstaanbaar) opgeheven, de
corona crisis, de tekorten op het sociaal domein. Dat eh een heel aantal zaken vooruit worden
geschoven. Dus die evaluatie op bijv. stichting jeugd en jongerenwerk die komt wel die was gepland
voor deze tijd en die is toen gewoon weer een jaar vooruit gepland. Dat betekent dus dat ik mijn
controlerende taak een jaar vooruit moet plannen. Ik kan natuurlijk wel gebruikmaken van mijn volk
vertegenwoordigende taak dus wat ik hoor, maar ik heb geen feitelijke cijfers. Ik kan niet zien ehm
hoeveel jongeren er nou daadwerkelijk ehm onder begeleiding van stichting jeugd en jongerenwerk
staan. Wat voor activiteiten ze hebben uitgevoerd. Ja dat maakt het wel lastiger om…
I: en wat is dan de oorzaak ervan? Dat ze bijvoorbeeld een capaciteitstekort onder het ambtelijk
apparaat of?
R6: ja (onverstaanbaar) gewoon de gemeente kan gewoon de uitvoerende tak binnen de politiek dus
dan heb je het echt over het college en de ambtenaren.
I: ja en hoe ziet dat apparaat eruit? Heeft elke gemeente zijn eigen ambtenarij of is dat vooral
regionaal georganiseerd?
R6: we hebben onze eigen ambtenaren en onze eigen afdeling sociaal domein. Daar vallen ook onze
preventie teams onder en onze beschikkingen en ook voornamelijk vanwege de aanvragen van hulp.
En dan is er ook nog een deel ehm over het in Gouda zit die dan en die pakken dus de regionale
inkoop in en de processen die daaromheen lopen. Het is echt gesplitst in twee delen.
I: oke! Ehm dus zit dat issue dan vooral in de regio of vooral lokaal? Als het gaat om prioritering?
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R6: in principe lokaal, in principe staat of valt het bij het college.
I: oke. Ehm.
R6: dus zij moeten prioritering geven. Op het moment dat zij aangeven dat zij niet-geïndiceerde
jeugdzorg zo belangrijk vinden dat die bovenaan de agenda moet komen, wij gaan die evaluatie nu
starten, dan gebeurt dat. Als zij zeggen van nee wij vinden het eigenlijk veel belangrijker om bezig te
zijn met een andere visie, ja dan kan je zeggen dat zijn natuurlijk andere ambtenaren dat klopt maar
er gaat natuurlijk geld mee gemoeid en het trekt vaak ook externe onderzoeksbureaus aan en het
gaat over hoeveel stukken je in het college behandeld. Ja dus bla die bla die bla.
I: dus je denkt o sorry.
R6: ja prioritering bereikt een andere omzet.
I: dus je denkt dat er wel voldoende capaciteit is maar dat ze andere onderwerpen meer behandelen
op het moment.
R6: ja.
I: oke. En als je dan de controle taak wil uitvoeren waar zou je dan met name op willen letten is dat
een kwestie van output? Is dat een kwestie van uitkomsten of kijk je dan naar het hele proces?
R6: je zou natuurlijk het hele proces moeten nalopen alleen het sociaal domein is natuurlijk wel een
heel dynamisch spel en je kan natuurlijk bijna niet afrekenen op een beleidsnotitie die bijvoorbeeld
vier jaar geleden is gemaakt. Omdat het veld er toen heel anders uitzag. En het heel wat wijzigingen
en er is bijvoorbeeld bijgekomen wettelijk gezien de monitorende taak van veilig thuis. Dat doet iets
in onze kosten en dat doet ook nog iets in de manier waarop ons sociaal team moet melden. Dus je
kan zeggen: ja er zijn op deze manier meldingen, en dat klopt maar die meldingen die hadden wel te
maken met het feit dat in de tussentijd er een wetswijziging er is gekomen waarbij veilig thuis een
monitor taak kreeg.
I: hmm hmm.
R6: je kijkt uiteindelijk naar het gehele plaatje en dan ehm met name ook de output en wat je daar in
de toekomst mee kan.
I: ja. Ehm. Even denken hoor. Ehm. Zo als gemeente heb je dus volgens de jeugdwet de taak om
vooral preventief in te zetten. Ehm in hoeverre denk je dat dat succesvol is op dit moment?
R6: nou als gemeente heb je de taak om te zorgen voor al je inwoners, dat is gewoon de primaire
taak. Je hebt het meeste controle op inderdaad de niet geïndiceerde zorg. Dat zou je preventieve
zorg kunnen noemen maar er zit daar wel, het hoeft niet. Er zijn ook gemeenten die bijvoorbeeld
een wijkteam hebben die gedwongen ondersteuning geven. Dat is eigenlijk gen preventieve zorg
meer maar dat is dan niet geïndiceerde zorg (?) om het onderscheid daar te maken. Als je kijkt naar
de cijfertjes ehm dan is ehm preventie niet een middel dat perse werkt.
I: oke en
R6: dat klinkt heel hard maar er zijn cijfers waaruit blijkt dat de geïndiceerde zorg en de zware
jeugdzorg bij de GI’s niet minder zijn geworden maar dat we wel heel erg veel meer zorg in het
domein jeugdzorg hebben en daarbij lijkt het erop dat wij dus bij preventieve zorg de zorg intrekken.
Dus niet dat wij de jongeren die normaal in zware jeugdzorg zouden komen eerder hebben gepakt.
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Maar dat we gewoon een hele andere soort jongeren hebben gepakt die normaal helemaal niet in
zorg terecht zouden zijn gekomen.
I: oke en als het gaat over degenen die wel doorstromen? Dat is niet verminderd?
R6: nee.
I: en welke oorzaak denk je dat dat heeft? Of meerdere oorzaken?
R6: dat is een lastige, dat groeit al jaren en daar zijn natuurlijk verschillende redenen voor te
hebben. Ik denk dat een belangrijke is de maatschappelijke opvatting. Dan kan je bijvoorbeeld
denken als iets als schoolverzuim. Waar het vroeger zo was dat op het moment dat jij eh niet op
school kwam en dan weer terugkwam dan werd je aangesproken en dan kreeg je een vierkant
rooster en dan ging je kijken hoe je alles ging inhalen. Tegenwoordig krijg je een melding bij de
leerplicht ambtenaar dat is verplicht. Die leerplicht ambtenaar als die ziet dat je niet genoeg
gemotiveerd bent en veel zorg krijgt dan kan het zomaar zijn dat je straks jeugdreclassering hebt.
Dan zit je meteen in de zware jeugdzorg. Dat gebeurt veel meer dan vroeger. En dat heb je natuurlijk
ook bij: wat is goed genoeg? Iemand uit een kamp bij wijze van de zigeuners ja die voeden hun
kinderen niet op dat ik dat zou doen. Betekent dat dat dat slechter is? Dat is een maatschappelijke
opvatting waarbij wij steeds strenger worden in wat wij verwachten van ouders en wat wij denken
dat goede opvoeding is. En hoe strenger je wordt hoe meer maatregelen je krijgt.
I: oke dat is wel een hele interessante invalshoek die heb ik nog niet eerder gehoord.
R6: haha
I: dat zou zomaar kunnen hoor ik geef je geen ongelijk. Dus je denkt dat er soort maatschappelijke
tendens plaatsvind waarin we als samenleving gewoon inderdaad meer eisen stellen aan ouders en
ook sneller geneigd zijn om alles uit de kast te halen om kinderen te helpen.
R6: ja. Om bij te sturen om te helpen om te denken dit gaat mis. Terwijl nouja als je kijkt naar
bijvoorbeeld onze grootouders en onze ouders en als je kijkt wat voor ingrepen er daar worden
gedaan sommige kinderen die daar hebben gedaan zouden nu echt niet meer door de beugel
kunnen. Terwijl wij ook allemaal goed groot zijn geworden om het zo maar te zeggen. Niet allemaal
natuurlijk maar je ziet dat daar een beweging gaande is op wat we maatschappelijk acceptabel
vinden en wat niet. En dat zorgt gewoon voor jeugdzorg.
I: ja denk je ook dat het te maken heeft met de mogelijkheden die er op dit moment zijn die er
vroeger misschien niet waren. Dat men heel erg gespecialiseerd is binnen de zorg?
R6: ja dat nou specialisaties… ik denk dat ze toen ook dachten dat ze heel erg gespecialiseerd waren.
I: ja.
R6: ehm ik denk wel dat het misschien te maken heeft met onze manier van communiceren. En
misschien ook en dat is wel gewoon mijn invulling in de omgeving op zich dat je bijvoorbeeld heel
weinig ziet zijn kinderen in de jeugdzorg van zwaar christelijke gezinnen. Dat is heel gek want daar
gebeurt natuurlijk hetzelfde, maar die hebben nog altijd de neiging om dat intern op te lossen. Dus
als de moeder overbelast is dan gaan ze even naar een ander gezin die kinderen. Of er komt een
moeder van een ander gezin helpen met de kinderen. Oma komt helpen met de kinderen omdat er
bepaalde dingen spelen. En dat is iets wat in de zwaar christelijke cultuur vroeger nog best wel veel
voorkomt en tegenwoordig wel minder dat laat dan (onverstaanbaar) hulpverlening af.
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I: ja dus als je hem juist andersom neemt dan zou je zeggen dat we als maatschappij steeds opener
en liberaler worden en dan de ook de verantwoordelijkheid voor onze kinderen misschien steeds
meer zien als een collectief probleem?
R6: ja. Maar daarmee dus ook stiekem steeds strenger worden. Dat weet ik niet of het perse
liberaler is als je als mijn buren de kinderen niet zouden opvoeden zoals ik vind dat dat zou moeten.
Dan zou ik ze vroeger een beetje met een scheef oog hebben aangekeken. Nu maak ik misschien wel
een melding. Dan maak ik het wel heel groot hoor.
I: ja maar liberaal in de zin dat het steeds meer bespreekbaar is geworden, dat het geen taboe meer
is?
R6: ja misschien wel, het is inderdaad bespreekbaar buiten je eigen kringen. Hartstikke mooi
natuurlijk, maar het lijkt ook meer meningen met zich mee te nemen.
I: dus omdat het juist bespreekbaar is geworden is er juist heel veel aandacht aan besteedt en dan
zie je juist inderdaad dat er juist weer een hele strenge aanpak krijgen wat misschien niet helemaal
overeen zou komen als je dat in eerste instantie zo denkt. Dan is het juist niet liberaal.
R6: ja ja en ze hebben natuurlijk alle risico factoren leiden perse tot kindermishandeling. Soms
hebben we dat nu wel. Als ouders tegenwoordig gaan scheiden dan denken we meteen: dat is heel
slecht voor de kinderen. Dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Maar daar kijken we minder naar
en daardoor zetten ze in het preventie verhaal heel snel in op scheidende ouders. Of dat altijd zal
leiden tot kinderen die problemen hebben.
I: oke zou je bij wijze van met alleen met alleen de ene variabel al zegmaar in aanmerking komen
voor jeugdzorg of is het dan in combinatie met andere problematiek die je hebt?
R6: nou op het moment dat jij bij een gemeente in gaat zetten op preventie bij ehm ouders die in
scheiding liggen dan vergroot jij automatisch je doelgroep van kinderen met gescheiden ouders. Nu
pak je alleen maar de kinderen die echt problemen krijgen als ouders scheiden. Dat wordt dan
gemeld door school, een sportinstantie of wie dan ook…. en dan ga je eigenlijk actief op zoek of je
gaat heel erg outreachend zijn van kom naar ons als je gaat scheiden, dan groeit je aantal kinderen
met dat soort problemen gewoon.
I: oke dus…
R6: ook met de rechter je weet nooit of dat, er zit altijd een groep kinderen in waar dat beter voor
was, en er zit ook altijd een groep kinderen bij die het eigenlijk ook zonder de hulpverlening gered
zou hebben.
I: is het dan echt zo dat er een nieuwe specifieke hulpverlening is puur voor kinderen met ouders in
scheiding?
R6: jazeker
I: oke
R6: zeker de laatste jaren is dat echt een trend. We hebben altijd trends gehad in de jeugdzorg
bijvoorbeeld dyslectisch, adhd, eh autisme, weetje die diagnoses die spatten eruit in een bepaalde
periode van eh tijdsperiode. Ja en op dit moment is scheiding hot en happening.
I: oke
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R6: daar heb je ook hele programma’s voor kinderen uit de knel of ‘ouderschap na scheiding’ daar
heb je hele trajecten en therapieën in . Booming business.
I: oke dus in die zin zou er zeker sprake zijn van een nieuwe doelgroep die eigenlijk aangeboord
wordt in die zin?
R6: ja en dat zou positief kunnen zijn maar je weet ook dat je gewoon een hele grote nieuwe
doelgroep aantrekt en een grote nieuwe groep in de jeugdzorg.
I: en als we dan teruggaan richting de doorstroom: er is een tendens richting integraal werken. Dus
dat je alle eigenlijk niet meer allerlei aparte zorginstanties hebt die allemaal parallel aan elkaar
maken en niet kijken naar het geheel van een casus eigenlijk. Is daar ehm nog veel aandacht aan?
R6: nee dat heeft natuurlijk nooit gewerkt en dat gaat ook nooit werken ook en zeker niet met de
avg. Die is eigenlijk dwars daardoorheen gegaan. Want dat is niet alleen, dat gaat over het 1 gezin
een plan principe waar je het nu over hebt. Maar in het gezin wonen natuurlijk ouders en kinderen.
Op het moment dat jij zegt van nou deze moeder is bijvoorbeeld deprissief en zij gaat naar mentaal
beter voor therapie. Dan zit zij gebonden aan de avg en dan mag zij dus niet aan de therapeut van de
kinderen of met school bespreken hoe de therapie van moeder gaat. Dat is ten strengste verboden
dat mag niet.
I: oke
R6: dus dat doen ze ook niet. Opzich ik snap het wel maar dat maakt dus ook dat dat helemaal niet
gaat. En je kan natuurlijk niet zeggen dat de therapie voor moeder en de therapie voor de kinderen
allemaal in 1 instelling gebundeld zijn want dan heb je het over wmo of over een nevenbeschikking
en over een jeugdzorgbeschikking. Die zitten in verschillende instanties dus. Dat werkt helemaal
niet. Dat kan niet tenzij je ehm gewoon een grote overheid instelling inricht met alle hulp die er is.
Alle maatschappelijke hulp.
I: zoals bureau jeugdzorg van voorheen?
R6: bijvoorbeeld! Nouja dat was natuurlijk een hele goede integrale systeem, daar hadden we
natuurlijk toegang dat was vrijwillige hulpverlening, daar hadden we een crisis dienst, daar hadden
we een gedwongen dienst, dat ging allemaal onder 1 organisatie en die konden precies met elkaar
overleggen en de regie oppakken, maar dat wilden we niet meer.
I: hmm
R6: ik denk dat we daar eerder verder van weg bewegen dan dat we er dichter naar toegaan!
I: en hoe kijk je daar dan tegenaan, als raadslid?
R6: ja als een leuk politieke one-liner, maar wel eentje die gewoon ehm met het beleid dat we in het
sociaal domein maken terwijl we die one-liner roepen het past gewoon niet bij elkaar.
I: waarom denk je dan dat er toch voor gekozen is?
R6: omdat de grootste klacht binnen de jeugdzorg is dat er zoveel verschillende mensen betrokken
zijn. Vanuit cliënten. Dus de politiek die pakken die klachten wel op, de signalen vanuit jeugdzorg dat
er zoveel verschillende mensen betrokken zijn, dan denken ze o daar moeten we iets aan doen.
Tegelijkertijd vereist dat zo’n grote wijziging binnen de jeugdzorg dat dat bijna niet haalbaar is. Als jij
in de vrijwillige hulpverlening zit dan krijg je misschien een regisseur vanuit de gemeente maar op
het moment dat je naar de zware hulpverlening gaat dan krijg je een andere regisseur. De regisseur
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gaat niet de hele tijd mee. Dus de klachten van de cliënten kunnen gewoon niet opgelost worden in
het huidige stelsel.
I: oke dus je denkt dat het ook niet wezenlijk veranderd is?
R6: nee totaal niet
I: oke. En als je het hebt over de volk vertegenwoordigende rol van de gemeenteraad hoe verhoudt
zich dat tot het sociaal domein? Is dat echt een punt waar je je op profileert of waar je echt sterk
mensen probeert te vertegenwoordigen? Of is het vooral een inhoudelijke kwestie?
R6: het kan wel, het kan wel die jongeren zelf zijn daar een leuk voorbeeld van. We hadden laatst
inderdaad een bijeenkomst met jongeren op het gemeentehuis ehm… en dan geven zij dus
inderdaad aan dat zij vinden dat er niks mist (onverstaanbaar).
I: hmmm
R6: en dan zou je natuurlijk hem kunnen vertegenwoordigen want dan heb je het dus over overlast
gevende jongeren. En dan kan jij hem vertegenwoordigen door je hart te maken voor meer plekken
voor jongeren om die hulp te krijgen zegmaar.
I: ja.
R6: wat we wel vaak merken is ehm dat grote groepen het sociaal domein gaat niet szo heel goed
samen. Jongeren is dan misschien nog wel een leuke groep. Ouderen is dan ook nog wel een leuke
groep, ouders, jonge ouders, dat kan nog een leuke groep zijn. Maar al heel snel daarna gaat het
naar specifieke gevallen. Bijvoorbeeld ouders met 2 kinderen met het syndroom van down. Daar kan
je je als raadslid wel hard voor maken maar dat is natuurlijk een heel specifiek geval die vaak alleen
dat ene gezin geldt.
I: en hoe…
R6: dat is lastig!
I: ja! En hoe kijk je daar dan tegenaan als raadslid van een bepaalde partij als je denkt aan hoe het
landelijke beleid is gevormd?
R6: nou ik ehm vanuit vvd vind ik dus dat er te weinig grip is op de financieren en dat we dat dus ook
uit onze handen laten glippen bijna door gebrek aan ehm kennis en en inzicht en ehm vind gewoon
dat er meer gedaan moet worden om jongeren uit gedwongen hulpverlening te houden en in de
ehm in de vrijwillige hulpverlening dus dat wij ons voorveld goed moeten inrichten om die kosten te
kunnen drukken.
I: ja en hoe zie je dat voor je? Hoe denk je dat dat beter mogelijk is?
R6: door meer je eigen gemeente in kaart te brengen en daarin de zwaarste knelpunten te zien en je
voorveld daarop in te richten dus dat is net wat ik zegt als je merkt dat in Waddinxveen er een grote
groep aan jongeren is die overlast plegen en daardoor in de geïndiceerde hulpverlening komen dan
zal je dus in de niet-geïndiceerde zorg moeten gaan kijken of er mogelijkheden zijn om die jongeren
ook te ondersteunen zodat je niet door hoeft te stromen. Als het gaat om gezinnen ehm die
opvoedondersteuning nodig hebben die nu allemaal geïndiceerd worden, dan moet je dus nu
inzetten op niet-geïndiceerde opvoedondersteuning.
I: ja ik heb bijvoorbeeld eerder de term gehoord wijkgericht werken? Spreekt dat jou ook aan?
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R6: wijkgericht werken in een gemeente zoals Waddinxveen is heel lastig omdat wij niet zulke hele
specifieke verschillen hebben in de wijk. Gezinnen buiten Rotterdam daar zou je kunnen zeggen dat
in de kop van zuid je minder last hebt van jeugdbendes dan bijvoorbeeld oost. Daar zijn dus heel
specifieke… bijvoorbeeld in de kop van zuid gaan we heel specifiek inzetten op scheidingen en
kinderen. Bij wijze van.
I: hmmm
R6: en in oost veel meer op buurt coaches en jongeren coaches omdat die daar allemaal rondlopen
en de boel kapot slaan, dus dan vind ik wijkgericht werken een hele logische optie. In zo’n kleine
gemeente van 30 000 inwoners gaat het allemaal door elkaar heen. Jongeren van noord en zuid die
fietsen natuurlijk met 10 minuutjes heen en weer, dus de effecten die gaan natuurlijk gewoon waar
ze naartoe willen, ook al komen ze uit zuid.
I: oke dus institutioneel, hoe zou je het dan inrichten voor jouw gemeente?
R6: ja dat betekent dus dat het wijkgericht werken niet iets is waar onze focus op zou moeten liggen,
wij moeten gewoon kijken naar het plaatje, de foto jeugdzorg Waddinxveen. Kijken waar ligt het
zwaartepunt op, als we het hebben over jongeren die doorstromen naar geïndiceerde zorg wat zijn
dan de top 3 problemen? Laat ik het zo zeggen en die top 3 problemen aan pakken en proberen om
daar op in te spelen in niet-geïndiceerde zorg?
I: en denk je dat die problematiek dan losstaat van elkaar? Je zei eerder dat integraal werken volgens
jou niet de oplossing is. Of misschien wel maar niet haalbaar is?
R6: ja.
I: hoe zie je dat dan voor je? Als je dan zo’n top 3 eenmaal in kaart hebt gebracht stel dat eruit komt
dat het met elkaar te maken heeft?
R6: Nouja met integraal werken bedoelden we natuurlijk altijd per gezin. Niet zozeer per gemeente,
eh integraal werken per gemeente is denk ik meer mogelijkheden hebt en dan heb ik het dus over de
samenwerking tussen politie, het wijkteam en de niet-geïndiceerde zorg. Die zijn natuurlijk wel eens
in de maand bij wijze van een groot overleg kunnen hebben en dan praten over zorgen die er zijn en
welk aanbod er is en hoe ze dat gaan oppakken. Dan zit je natuurlijk ook met de avg. Mogen ze met
cliënten dingen bespreken, moeten ze daar toestemming voor vragen, geven alle ouders daar
toestemming voor? Wat dat betreft kan het.
I: en voor mijn beeld, wat is dan het verschil tussen zo’n ehm verband en wat er gebeurt bij een
gezin?
R6: een gezin een plan gaat dus echt puur over dat er een hulpverlener was die vrijwel alle
hulpverlening binnen een gezin deed!
I: oke bijvoorbeeld een sociaal team die…
R6: sorry wat zei je?
I: bijvoorbeeld een sociaal team dan waar alle hulpverleners in vertegenwoordigd worden of zoiets?
R6: ik bedoel echt een persoon. Wij hebben dat in Waddinxveen niet maar bijvoorbeeld in het wat
noordelijke daar heb je een wijkteam dat kennen wij niet, daar heb je een wijkteam en dan wordt
een medewerker van het wijkteam wordt gekoppeld aan het gezin en die gaat daar kijken en die
geeft schuldhulpverlening als het nodig is, opvoedondersteuning als het nodig is, die dient als
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jongerencoach als dat nodig is. Dus die is eigenlijk verschillende hulpverleners in een. En echt als het
dan echt om hele gespecialiseerde zorg is dan trekken ze er misschien iemand bij. Maar in principes
zijn zij dus casusregisseur en hulpverlener in een. En dat is de bedoeling van een gezin een plan dus
dat je in principe ook met een of twee hulpverleners te maken hebt in een gezin.
I: en dat werkt volgens jou niet?
R6: dat werkt op dit moment niet omdat dat dus betekend, omdat ten eerste doet dat wat met de
scholing van je personeel. Je hebt heel erg breed geschoold personeel nodig. En ten tweede merk je
dat heel veel gezinnen problemen hebben in zowel wmo als jeugdzorg en vaak komt de
hulpverlening vanuit die twee trajecten uit twee verschillende organisaties. De wmo organisatie en
de jeugdzorgorganisatie.
I: en waar ligt volgens jou dan de taak voor de gemeenteraad hierin?
R6: Voor een gezin een plan bedoel je?
I: nee niet noodzakelijk een team of een gezin een plan maar wat volgens jou de beste oplossing is?
Hoe zie je de gemeente hierin een verbeterslag maken?
R6: nouja ik denk dat ehm we hebben nu inmiddels in de wandelgangen verschillende voorbeelden
gezien van verschillende aanpakken. Gemeenten met een wijkteam, gemeenten met een wijkteam
plus. Gemeenten zonder wijkteam, gemeenten met een preventieteam, totale chaos van alle
smaken. Maar opzich wel handig als je als gemeenteraad van goh hoe doen andere gemeenten dat
nou en wat denken wij dat het beste werkt voor ons? En daarin de kader stellende taak oppakt. Dat
gebeurt over het algemeen nu niet. We kijken alleen naar onze eigen gemeente. En schaven bij als
we denken dat we bijschaven maar we gaan niet kijken nou laten we het noemen best-practice uit
andere gemeenten.
I: oke dus volgens jou zou er bijvoorbeeld meer overleg moeten zijn tussen de 5 gemeenten in
Midden-Holland bijvoorbeeld?
R6: bijvoorbeeld! Ja! Dat gebeurt al weinig, maar volgens mij stijgt dat wel een beetje. Volgens mij
eh Gouda ook en Waddinxveen dus weer niet. Wij hebben een sociaal team, sociaal team schrijft
daarin beschikkingen uit en wij hebben een wat wijder team en die doet alleen een hele lichte
hulpverlening dus bijvoorbeeld ehm ze beantwoorden vragen eigenlijk, dus geen wijkteam die
bijvoorbeeld gezinsondersteuning biedt of schuldhulpverlening biedt.
I: denk je dat dat, dus je denkt dat het probleem vooral ligt bij de controle of niet?
R6: als raadslid zijnde? Eh ja controle en ehm informatievoorziening.
I: oke en denk je dat je bijvoorbeeld met een als je hechter gaat samenwerken als verschillende
gemeenteraden dat je dan bijvoorbeeld ook meer bestuurskracht hebt en bijvoorbeeld
informatievoorziening en agendering van bepaalde issues meer kunt opleggen? Of formaliseren? Of
dat het meer uniform wordt voor alle verschillende gemeenteraden?
R6: ja het is al wel hij is in het algemeen partij gericht, in de zin dat ik dan samen met mijn VVD
sociaal woordvoerders uit de regio samenkom en we hebben ook al de regionale avonden in Gouda.
Maar die is meer breed informatie gericht. Gaat over hele algemene informatie en iets specifiekere
samenwerking daarin zou denk ik handig zijn. Maarja, is nog nooit op die manier opgezet. Wordt
echt een hele nieuwe werkwijze dan.
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I: denk je dat dat beter zou werken dan op dit moment? Aangezien je aangeeft dat er vrij weinig
controle is?
R6: ik denk dat je dan helpende inzichten krijgt in hoe anderen en wat is het verschil en het gaat om
meer perspectief te krijgen op je eigen gemeente. Als je ook anderen ziet hoe anderen gemeenten
functioneren en wat het doet met hun in en uitstroom van de jeugdzorg. Ehm, dus het zou kunnen
maar ik vind het lastig inschatten wat daar daadwerkelijk van terecht kan komen.
I: ja dus je ziet het vooral eigenlijk als een kans om als eigen gemeenteraad weer te versterken, maar
is het dan ook tegenover bijvoorbeeld de wethouder ehm zinvol om zo’n structuur op te zetten?
R6: tegenover de wethouder of met de wethouder wat bedoel je daarmee?
I: enerzijds heb je natuurlijk de wethouders die veel bijeenkomen en beslissen en anderzijds moet je
als 5 individuele gemeenteraden daar maar iets van zien te bakken. Denk je dat als je ook met de 5
gemeenteraden wel eens bij elkaar komt dat je dan beter een vuist kunt maken tegenover die
uitvoerende tak?
R6: dan komen we heel snel bij het regionaal stemmen.
I: het hoeft natuurlijk niet formeel te zijn maar?
R6: hmm wat zei je?
I: denk je dan dat het echt gelijk formeel moet zijn, dus formeel met regels opgezet worden dus dat
het bindende beslissingen moeten zijn?
R6: nee het hoeft niet perse maar er is natuurlijk wel een politieke discussie geweest over de
regionale samenwerkingen of die dan als jij net zoals bij het sociaal domein zoveel van jouw domein
in de regionale samenwerking giet of je daar dan ook niet regionale raadsvergaderingen moet
hebben. En natuurlijk de besluitvorming zou met 5 gemeenten dan nog per gemeente kunnen he,
want als er dan, dan is er altijd een oneven aantal. (onverstaanbaar). Dat is het heikelijke punt. Op
het moment dat jij in de regio een motie of een kader of een amendement wil indienen om een
kader te stellen dan kan je dat natuurlijk alleen doen via je eigen gemeenteraad, maar je bent
natuurlijk maar een vijfde en een motie is natuurlijk zo specifiek dat is gewoon heel lastig om dat
over hele gemeenteraden op die manier te communiceren, als jij zo’n motie hebt en je wilt het in de
regio, dan wil je het eigenlijk in de hele regio bespreken,
I: ja.
R6: dat gaat eigenlijk bijna niet.
I: daar zou wel behoefte aan zijn denk je? Indien het mogelijk zou zijn?
R6: in die zin wordt het makkelijker om te sturen op de regio.
I: ja precies.
R6: je hebt natuurlijk ook wel opeens dat veel mensen dan in een keer iets over zouden moeten
zeggen, want je hebt natuurlijk allemaal gemeenten bij elkaar, gemiddeld zo’n 25 man per gemeente
gemiddeld. De ene heeft er meer de ander heeft er meer, je gaat dan wel, je hebt dan natuurlijk heel
veel mensen die dan eigenlijk zo’n motie ter oor moeten krijgen en er iets mee zouden moeten
willen.
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I: en als je bijvoorbeeld per gemeente afgevaardigden had namens de gemeenteraad of namens een
partij?
R6: ja dan moeten die dus een motie meenemen naar hun eigen gemeenteraad en die moeten hem
daar dus daar dan wederom gaan inbrengen. Dat gebeurt wel he, op partij politiek niveau, dus wij als
VVD besluiten dat we allemaal een motie met dezelfde strekking in te dienen. Maar dan kan het
zomaar zijn dat het in de ene gemeente het wel haalt en in de andere gemeente het niet.
I: ja dat is waar. En dan om nog even terug te komen op dat gemeenteraad samenwerken binnen het
sociaal domein. Voor wie denk je dat zo’n netwerk management rol is weggelegd, is dat voor de
gemeenteraad of een ambtelijke aangelegenheid, dus dat het college erover gaat?
R6: nee ik denk dat dat het een gemeentelijke aangelegenheid is dat moet onder de griffier kring, de
griffiers hebben natuurlijk in de regio Midden-Holland ook regelmatig overleg over de regionale
samenwerking enzovoort. En die organiseren daar de regionale overleggen ook. want je hebt
natuurlijk ook tafels, maar de praktische invulling daarvan, dus dat zou ook bij hun belegd moeten
worden. Dat is met de raadsvergaderingen natuurlijk ook zo: het college agendeert iets maar de
griffier organiseert iets.
I: dus je denkt dat voor het tot stand brengen van zo’n in welke vorm dan ook zo’n regionaal
verband dat dat eerst bij de griffier belegd moet worden.
R6: ja.
I: oke.
R6: die moeten de praktische uitvoering doen ja.
I: en hoe zie je dan de rol van de rekenkamer?
R6: de rol van de rekenkamer in dit proces?
I: ja bijvoorbeeld bij de controle. Maken jullie daar wel eens gebruik van?
R6: jazeker! Alleen de rekenkamer is een eigenlijk gekoppeld aan de inwoners.
I: oke dus per gemeente is dat dan?
R6: dat zijn dus in principe niet invoegen in de opdrachten van de gemeenteraad. Kan wel maar daar
moet je extra voor betalen. Dan huur je dus gewoon een onderzoeksbureau in. Wat zij doen is zij
gaan gewoon kijken naar waar (onverstaanbaar) in de 5, nee het zijn trouwens 4 gemeenten. We
hebben dus 4 gemeenten zitten in de rekenkamer, de laatste Krimpenerwaard zit niet in dezelfde
rekenkamer als Gouda, Bodengraven, Waddinxveen etc. Dat is al een ding.
I: hmmm
R6: en zij kijken dus vooral naar de verspreiding van het aantal onderwerpen. Dus je hebt sociaal
domein nu gehad, dan gaan ze bijvoorbeeld veiligheid doen, en dan doen ze een keer milieu, een
keer wonen, en ze willen dus vooral perspectief van de inwoner.
I: ja dus
R6: daar mag je als gemeenteraad niet heel hard op sturen, je mag wel input geven maar je maakt
geen besluiten voor de rekenkamer.
I: nee dus er is dus eigenlijk geen rekenkamer die de regionale financiën en inkoop kan controleren?
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R6: niet over de gehele regio omdat Krimpenerwaard er altijd buiten valt.
I: oke
R6: die zit niet in dezelfde rekenkamer,
I: oke
R6: volgens mij wilden ze dat destijds niet. Die hebben hun eigen een andere rekenkamer. Wij
hebben de (onverstaanbaar) rekenkamer. Gouda, Zuidplas en bodengraven.
I: oke en alles bij elkaar genomen, hoe zou je hoe sta je er tegenover ehm wat de invloed is geweest
van zo’n regionaal verband op de democratische legitimiteit van de gemeenteraad?
R6: ja nee er is inderdaad verband wijkt natuurlijk altijd een stuk af van de legitimiteit van de
gemeenteraad. Dat is altijd, dat is ook bij alle andere onderwerpen, dus de omgevingsvisie en noem
het maar op.
I: hmm
R6: dat komt gewoon omdat je minder goed kan sturen, je ziet de processen minder goed en als je
als gemeenteraad dan een mening hebt of een kader wilt stellen dan ben je ook nog eens afhankelijk
van de andere vier gemeentes of zij dat toevallig ook willen. De trefkans is heel klein, dus met
andere woorden de kader stellende taak ook heel erg bemoeilijkt, in de sturingstaak als
gemeenteraad super moeilijk. Je hebt wel je slagkracht vanuit de uitvoerende taak.
I: ja. Hmm. Ehm. En dan nog misschien is dat een goede vraag uniek voor jou je bent natuurlijk
raadslid namens de VVD. En de VVD is natuurlijk ook de leidende partij geweest in de
decentralisatie. Hoe sta jij daar dan tegenover? Dat is misschien wel een beetje….
R6: ja nee ik (onverstaanbaar) ik denk dat de decentralisatie op zich perse slecht was. Ehm ik denk
ook niet dat de stijging van de jeugdzorg komt door de decentralisatie, die was er al. Ik denk wel dat
ehm de bezuiniging die erbij gedaan was ehm onhandig was, om het zo maar even te zeggen. Als je
dan al een bezuiniging doet, doe dat dan 5 jaar later, of rol hem af over die 5 jaar. Zodat je in je
eerste jaren kinderziektes nog kunnen opvangen en dat is natuurlijk nu gewoon niet gebeurt. Het is
gewoon naar de gemeenten gegaan, zij zijn aan de slag gegaan met volle moed, ze kwamen
vervolgens allemaal kinderziektes tegen die ze niet meer konden financieren. Dat had je natuurlijk
opzich kunnen voorzien. De bezuinigingen had je trager moeten doorvoeren zodat dat soort
knelpunten opgelost konden worden, zodat je uiteindelijk naar die lagere kosten kon gaan.
I: denk je dan dat de bezuiniging eigenlijk het hoofddoel van het beleid was? Of was het beleid op
basis van stijgende jeugdzorg vraag geweest?
R6: ja het is vreemd van als je zegt van ja de stijgende jeugdzorg moet ehm gestopt worden is dat
natuurlijk ook een bepaalde vorm van bezuiniging. Enerzijds is het natuurlijk gewoon de harde
middelen waarvan je minder wilt uitgeven, maar het minder hebben van zorg cliënten is natuurlijk
ook een bezuiniging.
I: ja.
R6: en dat was natuurlijk wel een doel, het stoppen van de zorg want uiteindelijk willen wij als
maatschappij zoveel betalen aan jeugdzorg, wmo, noem het maar op.
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I: ja dan ehm ben ik denk ik onderhand wel door al mijn vragen heen, is er iets wat jij misschien van
tevoren of tussendoor nog had waarvan je denkt het is nog niet helemaal aan bod gekomen?
R6: nee volgens mij niet.
I: oke super. Nou. Hartelijk bedankt dan ehm! Even denken hoor had ik ehm ja ik ging nog even
kijken of het informed consent formulier inderdaad of je daar al antwoord op had gekomen, zo niet
dan krijg je nog even een mailtje van me dan.
R6: precies ja!
I: top nou hartstikke bedankt dat je meewilde doen.
R6: ja
I: wordt heel erg gewaardeerd!
R6: oke nou succes met je onderzoek!
I: ja hartstikke bedankt!
R6: oke is goed fijne dag!
I: fijne dag nog!
R6: doeg!

Bijlage 10: Respondent 7
Respondent 7
Datum: 19-6-2020
Locatie: Telefonisch

I: zo, even kijken hoor ehm, je zit in de gemeenteraad voor Krimpenerwaard, klopt dat?
R7: ja dat klopt!
I: zou je jezelf misschien kort willen introduceren?
R7: ja! Ik ben raadslid voor CDA sinds de vorige verkiezingen dus maart 2018. En als portefeuilles het
sociaal domein, sociale zaken en ook jeugd. En ehm ja dat is wel interessant en ook voor komend
jaar gaat het daarin ook wel spannend worden omdat wij nu eigenlijk voor het eerst in de afgelopen
jaren echt financiele tekorten gaan krijgen door het sociaal domein.
I: oke!
R7: en afgelopen jaren hebben we dat wel kunnen beperken of kunnen houden, ehm maar nu zeker
ook in combinatie met de corona gaan wij in september daar een ja zullen we daar keuzes ook in
moeten maken als gemeenteraad. En met name de kosten voor de jeugdzorg onder de 18 ja die
gaan heel hard op het moment en zorgt financieel dat die nog sterk gaan stijgen. Dus interessante
portefeuille die ik 2 jaar geleden heb gekregen.
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I: ja oke. Komt dat door corona of?
R7: nee hoor niet perse, die kosten stijgen al jaren en kijk het is wel zo dat we de afgelopen jaren
door het schuiven van potjes en dergelijke en algemene reserves voor het sociaal domein we het
nog wel op konden vangen. Alleen je merkt nu gewoon dat niet alleen door sociaal domein maar ook
door corona de financiële posities van de gemeenten toch echt ook wel wat wankeler is geworden
dus dat de noodzaak om ook op dat sociaal domein om financieel het juiste te doen gewoon super
urgent is. Zeker ook kijkend naar de meerjarenbegroting voor volgend jaar maar ook voor die jaren
daarop.
I: oke interessant. En had je voordat je raadslid was al affiniteit met het sociaal domein of is dit
helemaal nieuw voor je?
R7: nee dit is helemaal nieuw
I: oke
R7: want wij hadden op plek vier van de kandidatenlijst een expert op het gebied van sociaal domein
staan. En wij gingen er in principe heel erg vanuit dat we wel vier zetels zouden behouden en dat
ging niet door. Dus dat ja hij had die portefeuille heel graag behouden en de vorige periode heeft hij
die ook gehad. Was toen al raadslid. Maar hij is nu dus buiten de boot gevallen en daardoor ik heb
een portefeuille eigenlijk naar me toegeschoven kreeg. Gelukkig is hij nog veel betrokken dus ik
overleg nog veel met hem. Dus dat scheelt. Ehm maar nee ik werk ook helemaal niet in het sociaal
domein en ja had er daarvoor ook niet heel erg in verdiept.
I: oke spannend! Ja
R7: ja!
I: ja het is natuurlijk wel 2 jaar meestal het moment dat je gaat evalueren en dan ben je een beetje
ingewerkt en dan ga je voor de laatste 2 jaar een beetje keihard. Is dat bij jou ook zo heb je
inmiddels een beetje inzicht?
R7: ja ik denk wel dat ik op wat je zegt is zo, je hebt echt wel even tijd nodig om niet alleen in te
lezen maar ook een beetje te wennen aan hoe gaat het in de raad, wat kan ik precies als raadslid?
Wat voor middelen heb ik… beetje die van tevoren staat daar een mooi papier en maarja hoe kun je
zoiets inzetten wat je politieke stijl is dat is toch ook wel verschillend. Dus ik heb wel inderdaad 1,
15. Jaar nodig gehad om een beetje in te komen. En ik heb alsnog het idee dat ik het topje van de
ijsberg en de grote lijn van de portefeuille wel nouja in de smiezen heb maar het is gewoon heel
complex en dat merk je ook in de rest van de raad. Als er discussies zijn over het sociaal domein die
zijn er eigenlijk maar heel weinig. Wat eigenlijk heel gek is want bij ons beslaat dat een derde van de
begroting.
I: oke!
R7: dan merk je ook gewoon dat heel veel fracties zeker de wat kleinere fracties eigenlijk zoiets
hebben van ja dit is zo complex we houden ons hier een beetje buiten. Zegmaar weinig raadsleden
in onze raad die zich er echt in verdiepen. Omdat het ook zo complex is. Ehm ja dus dat geldt denk ik
voor heel veel gemeenteraden dat daar ja, het is natuurlijk op een gegeven moment over de
schutting bij de gemeente gegooid.
I: hmm
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R7: er zitten best wel veel goede bedoelingen achter denk ik, alleen heel veel raadsleden veel
gemeenteraden hebben denk ik toch nog te weinig kennis over dat sociaal domein.
I: oke! Nou ik ben benieuwd wat je me erover kunt vertellen dan.
R7: over het sociaal domein an sich of?
I: ben je bekend met de drie rollen van de gemeenteraad inmiddels? Kaderstellend, controlerend en
volksvertegenwoordigend?
R7: ja ja ja zeker! Ja!
I: misshcien is dat een goed uitgangspunt om mee te beginnen voor het interview en aan de hand
daarvan kan ik je wel een aantal vragen stellen.
R7: ja ga je gang!
I: als we dan bijvoorbeeld de kaderstellende rol van de gemeenteraad is natuurlijk dat je
voorafgaand aan nieuw beleid of bijvoorbeeld of een nieuw inkoopprogramma of noem maar op je
visie kunt geven als gemeenteraad zijnde.
R7: ja!
I: in hoeverre heb je inmiddels het gevoel dat de gemeenteraad daartoe ook de mogelijkheid heeft?
R7: ja bij ons heel weinig. We zijn net 2015 dus 5 jaar geleden gefuseerd dus heringedeeld. Dat was
ook het moment
I: oja
R7: de dag dat onze gemeente startte dat de decentralisaties ingingen en de voormalige
gemeenteraden we zijn van 5 gemeenten naar 1 gegaan die hebben een kaderstellend groot
document opgesteld. En eigenlijk is tot vandaag de dag dat document nog steeds leidend. En ehm op
de een of andere manier valt heel veel ontwikkeling van beleid binnen de uitvoerende macht van het
college dus we hebben het in de gemeenteraad zelden over het sociaal domein. En dat komt ook
gewoon over dat ze heel veel dingen ja gewoon dat zelf doen het college. Ehm wat ook niet
meewerkt maar dat moet je misschien maar niet parafraseren is dat onze wethouder die er al heel
lang opzit niet zo heel erg ehm happig is om dingen heel erg te delen, om veel informatie te delen.
I: oke ja dat hoor ik wel vaker hoor, dat is niet een gemeente waar dat zo is.
R7: qua regeltjes heeft ze misschien wel gelijk van ik hoef dit niet te delen maar het is natuurlijk wel
handig om gewoon dingen te delen. Dan sta je gewoon sterk als je in plaats van dat wij dan later
ergens achter komen of dingen gewoon niet weten.
I: ja dat hoor ik ook…
R7: we zijn nu wel bezig met een integraal beleidsstatus sociaal domein. Dus dat daarin kunnen wij
wel onze kaderstellende rol pakken als gemeenteraad ehm en daar zijn we een paar weken geleden
mee opgestart en die zou volgend jaar voorjaar af moeten zijn dus dat is wel het moment voor ons
als gemeenteraad om daarin ook echt wel ehm ja eigenlijk bijna voor het eerst in vijf jaar echt
kaderstellend bezig te kunnen zijn.
I: oke interessant. En welke zaken heb jij volgens jouw allemaal nodig om voldoende een
kaderstellende rol te kunnen uitvoeren. Welke informatie of mogelijkheden heb je daarvoor nodig?
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R7: nou allereerst denk ik de input van de organisaties in het veld is heel erg belangrijk dat is
eigenlijk de plek waar ik heel erg mijn kennis vandaan haal. Bijvoorbeeld de welzijnsstichtingen of
organisaties zoals kwadraat en dat soort dingen. En (onverstaanbaar) daarnaast twee weken geleden
hebben we woordvoerdersoverleg gehad die hebben ook gevraagd om casuïstiek omdat dat toch je
kan wel een bepaalde visie vanuit de theorie schrijven ehm dat hoeft niet perse verkeerd te zijn
maar het is gewoon goed om met casuïstiek te beginnen. Waar loopt de gemeente op vast? Waar
lopen inwoners op vast dat ze bepaalde zaken niet kunnen krijgen of ja vastlopen in de
bureaucratische molen. Ehmm dat is denk ik hetgeen wat ik ehm als raadslid heel erg nodig heb en
ehmm gewoon echt de praktijk dus de casuïstiek van waar gaat het mis en waarom kunnen bepaalde
dingen wel en niet worden gedaan en daarnaast ook wel gewoon cijfers hoor dus: om hoeveel
aanvragen gaat het, wat voor termijnen zitten eraan? Hoelang duurt het voordat mensen een traplift
krijgen? Waarom is dat zo lang? Dat zijn hele praktische dingen die maar een klein onderdeel
uitmaken van je casus stellende rol en ehm cijfers zijn in die zin ook wel gewoon belangrijk en dan
kan je natuurlijk wel landelijk cijfers kijken en die gaan voor een deel ook op. Tegelijkertijd heb je
ook nog lokale componenten die in het landelijk beleid niet echt zichtbaar zijn omdat die ook
gewoon heel erg van elkaar verschillen en elkaar..
I: en moet je daar dan zelf het veld voor in of kun je die dan wel opvragen?
R7: daar ga ik eigenlijk zelf het veld voor in ehm en dat kost best wel veel tijd ehm ik merk ook als ik
schriftelijke vragen stel aan het college van joh zouden jullie dit willen verschaffen of geven dan ja
dan komt het eigenlijk niet echt… ze zijn niet scheutig met de informatie. Laat ik het zo zeggen.
I: oke en kun je die ook niet verkrijgen via de griffie of de rekenkamer of de ambtenaren?
R7: ja de rekenkamer heeft bij ons vorig jaar een onderzoek gedaan en daar is wel heel veel
uitgekomen. Daar was ik blij mee, dat is ook gewoon een document waar we veel mee kunnen. Ehm
maar via de griffier lukt het vaak ook nog wel hoor, maar ze zijn gewoon niet zo happig en wij gaan in
komende september ehm dan gaan we taken over de financieren in het sociaal domein. Waar
moeten we op sturen…. Zijn er dingen die we ja waar we een stop op moeten zetten dat mensen die
bijvoorbeeld kunnen krijgen? En daarvoor hebben we wel hulp en gegevens van nodig en wellicht
wel een soort wensenlijstje nu vanuit onze fractie die we nu of volgende week moeten gaan
versturen van joh willen jullie dit alsjeblieft meenemen in de analyse? Aan de hand daarvan kunnen
wij toch wel een beter beeld krijgen van waar we op kunnen sturen en waar het precies misgaat..
dus waar zijn de overschrijdingen in geld? En zodat we daar ja dat je niet aan de verkeerde knoppen
gaat draaien.
I: ja en je zegt dus ook dat het college eigenlijk heel weinig informatie verschaft. Is er niet gewoon
een recht op informatie voor de gemeenteraad? Kun je dat niet gewoon afdwingen?
R7: ehm ja die is er wel natuurlijk. Ehm tegelijkertijd is heel veel informatie valt natuurlijk veel onder
die informatieplicht waar veel dus eigenlijk ook (onverstaanbaar) verplicht om te delen. Ehm dus we
krijgen wel kwartaal updates maar daar staat niet zo heel veel in. Maar dit is inderdaad je legt opzich
de vinger bij de zere plek hoor! Wij hebben als raad te weinig inzicht en we hebben te weinig
informatie om echt goed te controleren wij ook om ja ehm dat dan weer om te zetten in andere
kaders. Dus je legt de vinger wel op de zere plek hoor, dat geef ik toe.
I: oke ja. Waar zit dat onderscheid dan vooral in? Wat valt dan onder die verplichting en wat niet?
Als je dat makkelijk samen zou moeten vatten? Of is dat u zelf ook nog niet duidelijk?
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R7: ze moeten verplicht 4x per jaar een kwartaal update geven. En die dat is altijd hetzelfde dus daar
zitten dezelfde componenten in. Ze zijn verplicht om bijvoorbeeld dingen te melden ze hebben
bijvoorbeeld een toezichthouder handhaving aangesteld, dat gaat dan gewoon via de
raadsinformatiebrief heel kort.
I: hmm hmm.
R7: ehm dat zijn de verplichte dingen eigenlijk.
I: oke en wat voor soort informatie zou je daar dan in kunnen terugvinden?
R7: in die kwartaalcijfers?
I: ja
R7: daar zitten gewoon aantallen in van hoeveel ehm aanvragen hebben we gehad, hoeveel is er
uitgegeven. Het nadeel is dat niet heel gedetailleerd is. Dus dat je eigenlijk maar ehm niet echt goed
kan zien van waar zit de stijging of de daling nou precies in. Een voorbeeld was een jaarrekening zou
pakken dus daar zou je dan ehm het sociaal domein uitgaven zien dat is dan onderverdeeld in 7 of 8
posten. De totale posten zijn bijvoorbeeld 4 5 miljoen en die zijn verder niet gedefinieerd. Eh dus
dan ja dan zie je dat er op een bepaalde post een overscheiding is van 8 ton, maar je hebt geen idee
waardoor. Ehm dus je krijgt die informatie wel maar het is niet echt gedetailleerd.
I: oke ja je krijgt dus bijvoorbeeld een document met uitgaven x aan bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg
of ambulante zorg dat soort zaken maar je kunt niet zien specifiek zien wie er gecontracteerd is
daarvoor en welke kostenstijging daaraan gebonden is geweest.
R7: nee dat klopt en het tweede kamer (?) rapport heeft daar deels inzicht in gegeven. Maar die ging
niet zozeer over de financiën. Dus die ging meer van he hoeveel aanbieders hebben wij nu op
contract staan van de jeugdzorg? Want in sommige gemeentes zijn dat er natuurlijk echt 10tallen tot
100en. Ehm. En en dat tweede kamer rapport ging eigenlijk meer over die cijfers. Van he met
hoeveel organisaties, met hoeveel partners hebben wij nou te maken als gemeente. Dan ging het
niet eens zozeer echt over geld.
I: ja dus als ik het goed moet begrijpen is het vooral: als je al kunt sturen of kaders kunt stellen dan
gaat het vooral over financiën en niet over de wenselijkheid van bepaalde zorgaanbieders of de
kwaliteit van de zorg die zij leveren?
R7: nee want we hebben in Nederland een soort ongeschreven regel, ik weet eigenlijk niet of het
wettelijk is vastgelegd hoor maar dat ehm iedereen zelf mag kiezen naar welke zorgaanbieder die
toegaat. Dat betekent dat nou dat je in gemeente zoals ons al gelijk een stuk of 80 zorgaanbieders
alleen al in de jeugd ggz kan hebben. Ik ken gemeentes waar het al 200 is. Weetje dus als je dan in
het geval van ons met 80 zorgaanbieders ehm ja contracten moet sluiten contact moet hebben,
terwijl het veel handiger is als dat er bijvoorbeeld maar 20 zijn. Als je dan en er minder tijd aan kwijt
bent, en ook gewoon makkelijker met hun kan praten ehm het is ook een van de redenen dat er ook
heel veel zorgfraude is, omdat er zoveel kleine zorg bedrijfjes zijn die bepaalde specialisatie hebben
en ja jongeren ervoor kiest van ik wil naar dat bedrijfje toe, dan ja heeft de gemeente geen poot om
op te staan en te zeggen dat mag niet. Ehm en dat zijn vaak die kleintjes zijn vaak ook de plekken
waar fraude wordt gepleegd. Dingetjes teveel worden gedeclareerd. Noem het maar op. De
gemeente overziet dat niet meer en kan dat niet meer controleren.
I: dan heb je het waarschijnlijk over het PGB? Dat ze contracten afsluiten met zorgaanbieders?
Zonder dat je eigenlijk nog weet welke zorgvraag er bestaat?
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R7: ja.!
I: ja! Waarom is het college dan eigenlijk zo terughoudend in het verschaffen van die informatie
terwijl je eigenlijk weet dat het zorgfraude in de hand werkt?
R7: ehm ik denk deels omdat ze de cijfers zelf ook niet helemaal goed snappen en het heeft ook
gewoon te maken met ehm de band van de mensen. Bespreek je weleens over mensen met je
collega’s? ik had een collega op mijn werk die zat in Gouda en ja zei heeft ook gewoon een
wethouder die daar open over is. (onverstaanbaar) ik kan met haar in gesprek en ik leg het open op
tafel. Ehm en onze wethouder is gewoon een hele andere karakter. Die is meer van ik houdt het
binnen, ik probeer het zelf wel op te lossen en ik heb de raad daar niet bij nodig. Ehm en dat is een
hele andere houding die een wezenlijk verschil kan maken in hoe de gemeenteraad zijn rollen kan
vervullen.
I: ja enerzijds is het natuurlijk inderdaad zo dat je in principe als gemeenteraad niet op de inhoud
hoeft te focussen, maarja anderzijds als je dat ook totaal niet ehm teruggekoppeld krijgt vanuit de
wethouders dan kun je natuurlijk ook heel moeilijk kaders stellen.
R7: ja.
I: heb jij die ervaring ook?
R7: ja! En maakt het ook lastiger om kaders te stellen omdat het zo complex is en ook ja soms krijg je
bij woordvoerders overleg dan kijk ik naar een casus van wat zouden jullie als gemeenteraad doen.
En dan merk je inderdaad hoe complex sommige casuïstiek is. Geef je iemand wel of niet een
elektrische fiets? En geef je iemand wel of niet bepaalde zorg? Enn dat zijn gewoon hele lastige
keuzes die soms ook niet… dat is natuurlijk het lastige in het sociaal domein. Daar ruimtelijke
ordening ofzo kan je zeggen van nou de hoogte mag nooit hoger zijn dan 3.5 m dat stellen we
gewoon in de hele Krimpenerwaard vast. Maar omdat het dus in het sociaal domein om individuele
mensen gaat met vaak een bepaalde behoefte dan heb je heel veel maatwerk nodig. Dat is heel
lastig te vatten in een verordening of iets dergelijks. Je kan aan de ene kant niet zeggen van we
zetten de regels zo ruim op dat er heel veel ruimte is, dan geef je ook weer ruimte aan
overschrijdingen of bepaalde fraude of dat mensen toch hulp krijgen terwijl zij het niet nodig
hebben. Op het moment dat je de regels weer te krap zet dan ja betekent het dat mensen een
bepaalde voorzieningen bijvoorbeeld niet kunnen aanvragen omdat dat ene regeltje dat tegenhoudt
terwijl er misschien wel een veel goedkopere oplossing is.
I: ja en er is natuurlijk ook een heel groot onderscheid in soorten zorg. Bijvoorbeeld de
gecertificeerde instellingen worden regionaal ingekocht heb ik begrepen en de niet gecertificeerde
instellingen of welzijnsorganisaties worden lokaal aanbesteed. Klopt dat?
R7: ehm nou zo diep zit ik er niet in want ik weet dat… hoe goedkoop en ook de contracteren niet
zelf als gemeente dat doet de gemeente Gouda voor ons. Ehm kijk welzijnsinstelling vallen wel onder
onze gemeente want die krijgen via subsidies worden die betaald of gefinancierd. Ehm wij hebben
niet zo heel veel niet gecertificeerde instellingen denk ik. Maar ik weet eigenlijk het antwoord op jou
vraag niet zo goed. Ik snap de vraag wel maar het antwoord weet ik niet.
I: in andere woorden de taak van de gemeente die er ligt vanuit de jeugdwet is natuurlijk om zoveel
mogelijk preventief in te zetten.
R7: ja!
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I: preventie wordt natuurlijk vooral gedaan door, tenminste niet alleen maar maar voor een groot
deel door niet gecertificeerde instellingen. Gewoon welzijnsorganisaties zoals jongerenwerkers en
dat soort dingen.
R7: ja ja kwadraat en may en
I: dat soort organisaties. Dat wordt wel aanbesteed door de gemeente is het niet?
R7: ja! Want zij krijgen subsidies vanuit ons, dus zij vallen onder de subsidie regelingen.
I: ja en 18 – zorg als ik het goed heb he? Heb je volgens mij ook nog een apart potje voor. Het is niet
heel belangrijk hoor maar.
R7: ehm dat weet ik niet.
I: oke dat is mij eerder vertelt. Maar in ieder geval het idee klopt in ieder geval. Denk je dat dat wat
beter loopt dan tenminste dat je daar beter zicht op heb moet ik eigenlijk zeggen? Dan de zorg die
regionaal georganiseerd is?
R7: ehm ja! Dat heeft er deels temaken dat dat wat grotere instellingen zijn waar je makkelijker
naarbinnen lopen. Dus een welzijnsstichting daar heb ik zelf intensief contact mee. Bijvoorbeeld
gister nog geweest als gemeente.
I: oke
R7: daar stellen wij elk jaar opnieuw de subsidie voor vast ehm..daar krijgen ook de jaarverslagen en
de jaarrekeningen van en wij stellen daar ook weer elke keer opnieuw de subsidie voor vast. Op het
moment dat ze te weinig krijgen dan rammelen ze bij ons aan de deur. Als gemeenteraad: ‘joh wij
kunnen hier niet mee uit de voeten’. Dus daar heb je inderdaad beter zicht op. Ehm en wat betreft
de inkoop van de Belgische subsidie dat loopt allemaal via dat regionale verband dat in Gouda zit.
I: ja.
R7: en daar toevallig toen ik daar net nog jouw mailtje nog even doorlas dacht ik ik zal nog even
kijken of wij daar als gemeenteraad info over krijgen maar daar krijgen we eigenlijk nooit info van.
Van wat zijn nou de cijfers hoe loopt dat met die inkoop en facturering. We horen er eigenlijk ook
nooit negatieve verhalen over als gemeenteraad. Maar we krijgen er ook nooit een jaarverslag van.
I: oke en krijg je bijvoorbeeld wel die kwartaalverslagen maar je krijgt niet jaarlijks een analyse van
de stand van zaken of dat soort dingen.
R7: nee.
I: oke. Ja dat is wel bijzonder natuurlijk ehm als we het dan hebben over het lokale zorgaanbod dan
is dat natuurlijk vooral bedoeld om ehm meer inzichtelijk te maken welke zorgvraag er is en om
eigenlijk doorstroom naar ehm wat zwaardere gecertificeerde die regionaal worden ingekocht te
voorkomen.
R7: ja.
I: hoe loopt dat inmiddels?
R7: nou ik begreep gister van de welzijnsstichting dat de gemeente daar een meer dwingende rol in
zou moeten spelen. Bijvoorbeeld maandelijkse overleggen tussen die instellingen. Daarbij bij
bepaalde instellingen natuurlijk heel goed gekeken naar individueel maatwerk. Maar dat is vaak
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duurder dan collectieve voorzieningen. Die welzijnsstichting waar ik gister was die gaf ook aan van
als we dat overleg zouden hebben en op het moment van wij zeggen van (onverstaanbaar.) maar
omdat ze gaan praten daarover en casussen uitwisselen dan heb je denk ik best wel. Dat gaf zij aan
dan zijn er denk ik best wel personen waarvan we zeggen van die zitten bij jullie nu in een vrij dure
maatwerk voorziening. Die kunnen we eigenlijk ook zelf met vrijwilligers in een collectieve
voorziening bij de welzijnsstichtingen kunnen oppakken. Dat bespaart je en dus heel veel geld en
maargoed die gecertificeerde instellingen die zijn natuurlijk niet ook vaak altijd happig om hun
patiënten of cliënten af te staan want ja die hebben er ook gewoon hun brood van. Maar ja toevallig
zeiden ze gister bij de welzijnsstichting vanuit de gemeente daar een meer dwingende rol voor willen
dat ze beter kijken van niet altijd gelijk die dure maatwerkvoorziening maar inkopen of daar in
blijven zitten want soms kan je ook zeggen van eerst gaan we naar de dure maatwerkvoorziening en
na een tijdje als het goed gaat dan gaan ze naar een meer collectieve voorziening. Dat zou veel meer
kunnen en ook moeten in onze gemeente.
I: maar als ik het dan goed begrijp zijn die gecertificeerde instellingen dan ook in een bepaalde mate
betrokken bij het lokale zorgaanbod of hoor ik dat dan verkeerd?
R7: ja deels, niet allemaal. Dat zijn eigenlijk alleen de grotere spelers die eh betrokken zijn.
I: oke die bieden dan bijvoorbeeld verschillende soorten zorg zowel collectief als maatwerk
voorzieningen en bijvoorbeeld zodoende betrokken raken of?
R7: ja met name maatwerk.
I: oke!
R7: bij collectief moet je dan toch meer denken aan de welzijnsstichtingen en
I: ja
R7: die gewoon collectief zaken oppakken of ja. Preventie ook gericht zijn.
I: heb je dan een beetje zicht op ehm hoe het trendmatig verloopt ehm als het gaat om
doorverwijzingen is dat minder geworden of is dat meer geworden? Blijft dat gelijk? En waar zou dat
dan eventueel door komen?
R7: ehm ik weet het niet zeker volgens mij is het aantal aanvragen wel gestegen. Zeker ook als je ziet
dat tegenwoordig 1 op de 9 of 1 op de 10 jongeren in onze gemeente zorg aanvraagt. Ehm dus het
aantal zorgaanvragen is wel gestegen ja. Alleen ik heb daar mijn cijfers niet van.
I: oke ehm jullie werken met een sociaal team, klopt dat dan?
R7: ja met eentje voor de hele gemeente.
I: oke dus als je dan als jongere een zorgvraag hebt dan ga je naar het sociaal team en het sociaal
team is er dan vooral voor om je niet te gauw door te verwijzen naar een gecertificeerde instelling
natuurlijk. Dat is de taak die nu voor de gemeente ligt.
R7: ja alleen dat sociale team is een overkoepelend en ehm wij als partij hadden liever gezien dat we
meerdere sociale teams hadden die gewoon… we hebben 11 dorpen. Je kunt je voorstellen als er 1
sociaal team is die ook bij de gemeente zit dat ja jongeren eerder met problemen naar de huisarts
gaan die ze dan doorstuurt naar een psycholoog of weet ik het wat, dan dat ze dat bij het sociale
team aankloppen en op het moment dat ze gewoon even down zijn dat ze dan met jeugd
jongerenwerk in contact komen, wat natuurlijk een veel goedkopere oplossing is.
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I: hmm hmm.
R7: ehm dus dat heeft onze inzet ook voor onze besprekingen in september van waarom gaan we
niet gewoon met kleinschaligere sociale teams werken want we zien eigenlijk bijna geen resultaten
van 1 zo’n groot sociaal team, en ga toch echt wat kleinschaliger werken en dichter bij de inwoners.
Dat je meer signalen op kan pakken maar ook in preventie gewoon veel meer kan doen.
I: is het dan ook zo dat het sociaal team bestaat uit afgevaardigden van allerlei gecertificeerde
instellingen?
R7: ehm ik weet niet precies waar het sociale team uit bestaat.
I: oke.
R7: zal wel uit vertegenwoordigers van de huisarts vanuit de gemeente, jeugdjongerenwerk. Dat wel.
Maar of die gecertificeerde instellingen… dat weet ik ergens ook niet.
I: oke en je noemde eerder dat er meer overleg moet komen tussen alle verschillende
zorgaanbieders die beschikbaar zijn. Ehm dus ik neem aan dat er dan niet gewerkt wordt vanuit een
1 gezin 1 plan idee maar meer vanuit integrale samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties
zodat je wel bijvoorbeeld bij 1 casus van een bepaalde jongere meerdere zorgaanbieders betrokken
hebt.
R7: ja klopt ik weet dat het het is natuurlijk altijd een van onze ambities geweest om in de gemeente
met zo’n een gezin een plan systeem te gaan werken alleen ze geven eigenlijk ook elke zoveel jaar
van het lukt ons gewoon niet. Ook omdat het vaak te complex is en dan daar toch meer mensen bij
betrokken worden. Terwijl het juist wel een van de mooie dingen is van het casemanager of
regisseur per gezin. En gaan daar wel naartoe werken dat dat.. maar daar zijn ze een beetje vanaf
gestapt volgens mij omdat het intern ook gewoon niet goed op orde is bij de gemeente ehm
afgelopen september is er best wel wat tekort gekomen dat er bij de gemeente totaal geen visie en
ook geen beleid is. Of het hele sociaal domein ehm ja dan komt dat gewoon niet van de grond.
I: oke dus het wordt eigenlijk meer een regierol gevraagd van de gemeente of de gemeenteraad
misschien wel?
R7: ja zeker! Ja daar moeten we ook naar onszelf kijken als gemeenteraad ehm maar de regie wordt
nu met name door het veld zelf gepakt. Door de instellingen en de partners zelf.
I: en hoe is de controle daarop? Is die beter dan in het regionale verband? Hoevaak krijg je daar
bijvoorbeeld informatie terug?
R7: nooit, ehm in het verleden zijn er vrgen over gesteld over zorgfraude, hoe loopt de handhaving,
hoe loopt de controle, maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen.
I: oke
R7: ik weet dat er naast de inspectie die natuurlijk zelf met name bij gecertificeerde instellingen
inspecties uitvoert dat er nog echt heel veel meer controle vanuit de gemeente nodig is.
I: oke en is dat dan specifiek voor Krimpenerwaard denk je? Is dat omdat dat nog een recent
opgeleverde gemeente is zegmaar, dat dat nog niet zodanig vorm heeft gekregen dat dat allemaal al
gebeurd?
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R7: ehm nou je ziet er heel veel gemeentes mee worstelen. Maar je ziet ook wel gemeentes waar
het een stuk beter geregeld is. Ik denk wel dat het ehm ik denk wel dat het wel aan ons college en
onze ambtenaren ligt. Die toch niet helemaal goed scherp hebben. Dus ja het ligt aan onze
gemeente. Tegelijkertijd zijn we daar natuurlijk niet de enige gemeente in. Maar je ziet wel
gemeente waar ze het gewoon een stuk beter hebben aangepakt en waar veel meer regie is ook
vanuit de wethouder of vanuit de ambtenaren zelf. Het feit dat bij ons de afdeling sociaal domein
het grootste personeelsverloop heeft, zegt ook al wel wat. Ja je blijft niet zolang hangen. De goede
mensen gaan snel weg. Dus dat werkt ook niet mee. Er wordt ook weinig collectief opgebouwd als er
steeds weer mensen weggaan.
I: ja ehm
R7: en daardoor wisselen ook continue aanspreekpunten voor niet alleen de inwoners maar ook
(onverstaanbaar) zelf.
I: heb je enig idee wat daar de oorzaak van is?
R7: ik denk omdat het gewoon niet goed op orde is. Dat is natuurlijk vanuit mijn rol heel makkelijk
om te zeggen maar dat is wel een beetje het beeld dat er bij ons ontstaat. Dat die afdeling gewoon
niet goed op orde is en ehm ja als het niet leuk werken is of dingen worden niet goed opgepakt dan
ja er zijn heel veel vacatures in het sociaal domein land net als alle andere gemeentes denk ik.
I: ja. Denk je dat het vooral een kennis of capaciteitsprobleem is of denk je dat ze verkeerde
prioriteiten stellen?
R7: ehm capaciteit denk ik niet. Ehm kennis wel denk ik.
I: oke dus je denkt ook dat er bijvoorbeeld net als binnen het sociaal team als je denkt in 1 gezin een
plan aanpak dat het net zo’n probleem is als bij de ambtenaren dat je gewoon beter opgeleide
medewerkers moet hebben?
R7: ja ik denk het wel maar we zitten natuurlijk ook nog wel een ding in van verantwoordelijkheid.
Op het moment dat er gewoon slechte aansturing is dat je als ambtenaar misschien ook denkt van je
ehm ja dat kan ik niet zo goed beantwoorden moet ik heel eerlijk zeggen wat. Ik loop t niet helemaal
op de goede afdeling. (onverstaanbaar).
I: dat zou dan eigenlijk de verantwoordelijkheid van dew wethouder zijn?
R7: ja!
I: oke. En hoe zit het dan met ehm als we het hebben over kaderstellen en controleren ehm en
regionaal verband, gebeurt dat wel eens? Of ben je echt als gemeente op jezelf toegewezen?
R7: ehm nee dat gebeurt eigenlijk niet. We hebben natuurlijk wel een jaarrekening eens per jaar
ehm waar eigenlijk niet van de inkoop van dat orgaan wat dat bij de jeugd bij ons doet ehm dus nee
daar hebben we eigenlijk niet controlerend zicht op als gemeenteraad op wat er regionaal precies
gebeurt.
I: en je noemde eerder natuurlijk al dat je specifiek een wethouder hebt die daar een beetje
terughoudend in is en dat dan in Gouda eventueel anders zou kunnen zijn. Is dat misschien niet een
goed idee om bijvoorbeeld een initiatief te starten om gezamenlijk als 5 gemeenteraden toch ervoor
te zorgen dat je die informatievoorziening en ehm dat zaken op de agenda komen om dat toch te
regelen zodat alle 5 gemeentes een beetje op dezelfde hoogte zitten.
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R7: dat zou wel moeten ja, misschien een tip.
I: niet zozeer als tip maar ik dacht meer vanuit jouw perspectief van hoe kijk jij daartegenaan en
R7: dat zou wel moeten de gemeente heeft ehm we hebben als gemeente natuurlijk ook niet op alle
details willen zitten. Dus ook de grote lijnen meepakken maar zelfs die worden niet meegenomen
dus dan weet je het ook niet hoor. (onverstaanbaar). Daar hadden we nog nooit een jaarrekening of
een jaarverslag van gezien dat ik dacht hey hebben we dat gemist, toen ben ik in mijn stukken gaan
kijken dat je ziet van die is gewoon nooit gekomen ehm maar de griffier en wij als gemeenteraad
moeten daar eigenlijk wel beter op zitten ja.
I: en als je het dan hebt over dat je het is natuurlijk zo dat je niet teveel op de inhoud moet zitten,
maar wat bedoel je dan met grote lijnen? Waar denk je dan aan? Is het dan eigenlijk enkel financiën?
Want dat is eigenlijk waar je dan nu toe beperkt wordt?
R7: ja je hebt financiën maar je hebt ook gewoon de waar stuur je op prestatie indicatoren zonder al
te veel in de regelgeving te willen gaan zitten als gemeenteraad zo van je mag pas een traplift als je
die en die en die symptomen hebt en daar moet je vanaf wijken als gemeenteraad. Je moet mensen
hun werk laten doen maar je moet wel bepaalde richtlijnen meegeven van welke gemeente willen
wij zijn en ehm ja hoeveel willen we uitgeven aan sociaal domein daar zit een bepaalde grens. Willen
we heel ruimhartig zijn, willen we strikter zijn? Ehm tegelijkertijd is dat ook gewoon heel complex ja
heel veel verder dan wat vage termen kom je soms ook gewoon niet. Maar dat is wel een probleem
in gemeenteland dat het gewoon heel lastig is om kaders op te stellen anders dan voor ruimtelijke
ordening of voor andere beleidsterreinen?
I: dus je ehbt nu eigenlijk ook helemaal geen prestatie indicatoren geformuleerd waaraan je af zou
kunnen lezen inhoudelijk wat de ontwikkelingen zijn in de zorg?
R7: ja die zijn er hopelijk wel maar ik ken ze niet.
I: oke hmm. Even kijken hoor. Ja dus als je dan een zometeen een nieuw beleidskader of een nieuw
kadernota of een visiedocument gaat opstellen hoe evalueer je het voorgaande beleid dan eigenlijk?
Waar baseer je dan eigenlijk je nieuwe eisen of je nieuwe standpunten op? Is dat dan vooral
visiegericht of?
R7: ja maar altijd een beetje pessimistisch dat we een kaderstellend document of een kadernota het
voor ons oplost maar dat is wel het moment dat wij als gemeenteraad van joh wij willen per
kwartaal deze cijfers bijvoorbeeld zien of we willen dit soort indicatoren toevoegen. Dan is het nu
toch vaak van we kijken of we onder of boven het landelijk gemiddelde van waar staat je gemeente .
nl zit. Dat zijn gewoon geen goede objectieve indicatoren dus daar moeten we gewoon veel betere
indicatoren voor komen. Tegelijkertijd maakt het het natuurlijk ook heel lastig om op het gebied van
maatwerk en individuen om daar goede indicatoren op te maken. Maar die moeten wel gemaakt zijn
want ik kan door te kijken naar andere gemeentes die het een stuk beter op orde hebben of gewoon
het veld in te gaan en te vragen van joh kunnen jullie nu dat ehm waar we jullie aan kunnen houden
en ook aan de hand van casuïstiek daar ehm bepaalde indicatoren aan op te hangen.
I: ja en als je dat dan als gemeenteraad op zou stellen in zo’n document of wat dan ook, is het
college dan verplicht om dat zo te eigenlijk te verantwoorden naar jullie aan de hand van de
indicatoren die jullie hebben opgesteld. Of is er dan nog steeds de mogelijkheid om te zeggen: nou
die krijg je niet?
R7: ben je er nog?
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I: ja ik ben er nog, viel ik weg?
R7: o excuus, je viel weg maar nee maar zeker op het moment dat wij dat doen en wij als
gemeenteraad er veel beter inzitten dan moeten zij dat. Je merkt gewoon dat dat er nu gewoon niet
is dus er is ook geen verplichting naar het college. Maar als we als gemeenteraad wat meer
veeleisender zijn van we willen gewoon meer info en we willen gewoon vaker op de hoogte worden
gehouden en we willen dit en dit en dit weten ehm en dat moet gewoon veel vaker worden gemeten
hoe dat gaat dan zijn ze dat wel verplicht ja.
I: en in hoeverre denk je dan dat je inzicht kunt krijgen in specifiekere ehm gevallen die aangekocht
worden of ingekocht worden? Denk je dan dat het nog steeds blijft bij overkoepelende ja
zorgthema’s eigenlijk om het maar zo te noemen. Of denk je dan dat je ook specifieker tezien kunt
krijgen welke instellingen de mist ingaan of niet voldoen aan bepaalde eisen? Of denk je dat dat
tever gezocht is?
R7: ik denk het wel want dat zit ik weet niet of je dat als gemeente dat allemaal zou moeten.
Natuurlijk moet je als gemeenteraad weten of ervanuit gaan dat het college instellingen en
uitvoeringsorganisaties checkt of ze werken goed doen. Ehm maar (onverstaanbaar). Ehm en daar
kunnen wij bijvoorbeeld wel aangeven van je moet daar meer mankracht inzetten of je moet edaar
veel meer opzetten dan alleen er van uitgaan van het is goed en op het moment dat er een melding
komt dan gaan we pas een keer kijken. En die kun je wel sturen. Dat je zegt van joh niet reactief
maar actief daarop gaan handhaven ehm tegelijkertijd moet je als gemeenteraad ook een beetje
wegblijven van individuele casussen en dat is soms lastig omdat je die wel vaak in je mailbox krijgt.
Maar op het moment dat de gemeente het gewoon goed op orde heeft dan zou je als gemeente
eigenlijk alleen maar met grote lijnen bezig moeten houden.
I: ja zeker. En in hoeverre is er dan bijvoorbeeld ehm of moet ik het even anders formuleren is er
bijvoorbeeld een ehm zijn er wel instellingen die op jeugdzorg die op dat soort zaken controleren.
Die werken bijvoorbeeld voor het vws die doen dat landelijk bijvoorbeeld de IGJ, inspectie voor de
gezondheidszorg en jeugdzorg. Ben je daar een beetje bekend mee? En kun je daar ook iets mee als
gemeenteraad?
R7: ja daar ben ik bekend mee we hebben ook vorig jaar of 2 jaar geleden is er een jeugdzorg
instelling heeft onder toezicht (curataine?) gestaan bij hun. Dat krijgen we als gemeenteraad ook te
horen ehm.. en dan kun je daar ja daar kun je eigenlijk als gemeenteraad niet zo heel veel mee
behalve dan dat zo’n instelling dan ook naar ons toekomt en zegt van we wachten nu al 6 maanden
op een inspectierapport en in de tussentijd kunnen we weinig doen en ehm maar dat is het ding van
de inspectie dat zijn landelijke richtlijnen waar wij als lokale overheden niet heel veel invloed op
hebben.
I: oke
R7: dus landelijke organisatie zo’n inspectie voor de…
I: Ja klopt. Oke dus als je het hebt over bijvoorbeeld kwaliteitseisen die gesteld worden aan
zorgverleners dan zijn daar wel landelijke richtlijnen of wetten voor waar je verder als gemeenteraad
niet aandacht aan hoeft te besteden.
R7: nee behalve dan dat je wel an kunt geven van we hebben in deze gemeente meer geld ter
beschikking gesteld waardoor er meer gehandhaafd kan worden.
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I: oke! Ehm en als je het hebt over de volk vertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. IN
hoeverre zie je die terugkomen in de jeugdzorg?
R7: ehm nou er komen wel eens ehm verhalen binnen via de mail he van dingen die niet goed lopen
of mensen die heel lang wachten op bepaalde info of denken dat ze niet goed geholpen zijn. Ja dan
probeer je dat op te lossen met de wethouder zelf, niet in de gemeenteraad. Omdat we ook hebben
afgesproken om individuele casussen niet in de gemeenteraad te doen. Wat betreft
welzijnsinstellingen dan kunnen we daar wel wat mee want dat is gewoon overkoepelend. Dat
hebben we het afgelopen jaar ook regelmatig gedaan die hebben al heel veel jaren te weinig
subsidie gekregen en dan kun je wel zeggen van dat kun je wel pakken. Omdat zij dat dan doorgeven
dat je daar als gemeenteraad dan op kunt gaan drukken dat ze ook wel extra geld van ons krijgen.
I: ja en hoe verhoudt zich dat dan eigenlijk tot zo’n regionaal verband? Want dan heb je natuurlijk
over de inwoners van 5 gemeenten en dan heb je ook nog minder inspraak in zoiets stel dat je zoiets
in je mailbox krijgt. In hoeverre schaadt dat dan eigenlijk de democratische legitimiteit?
R7: ja dat moet niet uitmaken omdat ze eigenlijk alleen de inkoop en de facturatie doen en niet
perse het beleid maken of de keuzes maken. Dat doet de gemeente uiteindelijk. Dus zij doen de
inkoop wel en doen dat aan de hand van een bepaald beleidskader maar ja.
I: maar heb je het nu dan over het lokale zorgaanbod of over het regionale zorgaanbod?
R7: nee ik haal het even door elkaar ehm kijk regionaal hebben wij eigenlijk gewoon geen zicht op en
lokaal deels tegelijkertijd heeft iedereen zijn eigen middelen om ehm zelf zijn eigen aandeel in te
kiezen dus in die zin heb je er al gemeenteraad ook niet heel veel zicht op.
I: en hoe probeer je dan toch als gemeenteraad of als politieke partij jezelf te verantwoorden over
keuzes die dan regionaal gemaakt worden?
R7: ja niet.
I: denk je dat dat nog invloed heeft op het kiesgedrag van mensen? Dat als je dat niet kunt
verantwoorden dat mensen dan ontevredener worden?
R7: dat ze wat worden?
I: dat ze bijvoorbeeld minder tevragen worden?
R7: nouja kijk. Je merkt wel op het moment dat je iets regionaal organiseert niemand moet naar een
regionale instantie toe om iets te regelen dat gaat vaak ook stroperig het lijkt verder op afstand te
staan omdat het niet je eigen gemeente is maar je moet voor controle Gouda bellen dat zijn wel
vaak frustraties die je hoort van mensen ja.
I: hmm oke! Even kijken wat had ik nog meer. Ja hoe kijk je aan tegen de verhouding tussen de
rijksoverheid en de gemeente? Je hebt natuurlijk eerder al de financiering genoemd. Zijn er ook
bepaalde wettelijke beperkingen die zijn opgelegd aan de gemeente? Jhoe is die verhouding?
R7: ik denk dat de decentralisaties ansich wel goed is. De gedachte erachter. Maar landelijk ehm is
nog wel een heel grote vinger in de pap en ik denk dat ze dat deels ook niet helemaal kunnen
loslaten omdat veel gemeenten het gewoon nog niet op orde hebben, ehm maar we zijn natuurlijk
nu heel erg afhankelijk van de ehm gelden uit het rijk want (onverstaanbaar) tarief wordt vastgesteld
door het rijk dus dat is wel iets dat weer een extra last is op de begroting van de gemeente. Wat wel
weer een keertje voor gecompenseerd wordt maar waar nog niet structureel compensatie voor
geregeld is. Ehm aan de andere kant hoor je als gemeente met name ook onze wethouder financiën
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van ja we krijgen extra kosten landelijk rijk, dus extra geld dat vind ik ook wel weer te makkelijk want
ja dan moeten we het zelf intern ook gewoon beter regelen.
I: ja welke verbeterpunten zou je daarvoor dan aandragen? In plaats van dat je zomaar meer geld
gaat geven?
R7: nou ik denk dat wij te vaak binnen onze gemeente kiezen voor te dure zorg. Dat er veel meer aan
preventie gedaan kan worden. Dat we ook vaak geld uitgeven aan dure interne trajecten waar die
daarna in een laatje verdwijnen he best wel wat mogelijkheden om als gemeente gewoon je kosten
naar beneden te krijgen zonder daar heel erg de kwaliteit van zorg mee te dalen. Heel veel zorg
zeker voor jeugd gaat via de huisarts en daar kan je natuurlijk wel gesprekken mee hebben. Van joh
hebben jullie wel zicht op welzijnsstichtingen of jeugd en jongeren werk dat zij dat kunnen oppakken
dan dat jullie jongeren niet gelijk naar een dure specialistische hulp hoeven te sturen. Daar kun je als
gemeente natuurlijk wel het gesprek over aangaan en afspraken over maken. Dat is niet binnen een
jaar geregeld maar dan kun je wel zeker ook met meerdere sociale teams gaan werken dat er veel
meer in de vroeg signalering en preventie gedaan kan worden. Dan kun je natuurlijk kwel genoeg
gaan roepen van dan krijgen we meer geld van het rijk maar je moet ook zelf wat doen om je de kant
van je lasten zelf ook naar beneden te krijgen. Daar hebben we veel meer aan dan dat ons college nu
denkt.
I: oke. Ja dus je ziet eigenlijk niet de gemeenteraad als een soort in toenemen mate als een
uitvoeringsorgaan van het rijksbeleid zegmaar?
R7: nee.
I: oke. Ehm nou ik denk dat ik zo onderhand zo wel weer door al mijn vragen heen ben. Tenzij je zelf
nog iets had.
R7: nee ik heb zelf niks, een lang gesprek! Maar opzich het is ook een fix onderwerp. Dus ik…
I: dit was mijn kortste gesprek hahaha.
R7: (onverstaanbaar) kunnen beantwoorden. Ja
I: ja hoor. Naar tevredenheid beantwoord denk ik!
R7: wat zeg je?
I: naar tevredenheid beantwoord hoor!
R7: oke! Ja ik merk soms dat ik ook denk van ohja hoe zit het ook alweer?
I: geeft niks hoor. Je kan natuurlijk niet alles uit je hoofd ehm
R7: dan weet je ook gewoon niet alles.
I: nee.
R7: ja.
I: nee dat is moeilijk hoor! Valt nog niet mee. Maar he hartstikke bedankt voor het interview dan.
Het was trouwens mijn kortste interview tot nu toe haha.
R7: oke haha dan zijn het allemaal lange interviews,,,
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I: ik heb ze tot nu toe allemaal langer dan een uur gehad maar het is natuurlijk omdat ik eigenlijk
steeds minder overhoud om echt nog na te vragen. Sommige dingen zijn echt al helder.
R7: ja ja. Wel leuk onderzoek en ik zou zeggen doe de groeten aan Henk aan Gerard en Ingrid.
I: o die ken je ook allemaal?
R7: Maartje is er niet die is weg of niet…
I: ja ik denk het wel.
R7: nee ik heb 2 jaar geleden korte tijd even voor de vereniging gewerkt en daarna doorgegaan naar
de baan waar ik nu zit, dus ik zou zeggen doe ze de groeten.
I: ja is goed zal ik doen.
R7: ja. Nou graag gedaan.
I: ja!
R7: en ehm succes met je onderzoek.
I: ja hartstikke bedankt! Fijn dat je mee wilde werken.
R7: ja
I: nou dan wens ik je nog een fijne dag verder!
R7: zelfde!
I: en een fijn weekend.
R7: zelfde! Hey tot ziens!
I: hoi!

Bijlage 11: Respondent 8
Respondent 8
Datum: 22-06-2020
Locatie: Zoom

I: ehm ja dan zou ik graag willen beginnen met wat… nou eigenlijk misschien kunt u zichzelf wel
eventjes voorstellen als raadslid zijnde.
R8: ja dat is goed. Ik ben x raadslid CDA, Waddinxveen en 6 jaar inmiddels en nouja diverse
portefeuilles waaronder het sociaal domein. En verder ben ik werkzaam in de zorg en nou 58 jaar.
Moeder van 3 kinderen. Nou dat is een beetje de achtergrond.
I: hartstikke bedankt. Het sociaal domein zit dus in uw portefeuille. Hoe ervaart u het tot nu toe het
sociaal domein en dan met name de jeugdzorg?
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R8: ja ik vind dat wel heel erg veel ehm verantwoording wat we gekregen hebben bij de gemeentes.
En ehhhh dat we met een tekort wel een zorgelijke of iedereen wel de juiste zorg krijgt.
I: en heeft u een beetje zicht op het regionaal verband dat daar opgetuigd is in uw regio?
R8: Ja ik vind dat we daar wel heel erg bovenop moeten zitten om eh daar wel grip op te houden.
Want als raadslid krijg ik daar niet veel van mee. Alleen als je heel veel vraagt en ehm dat doen we
ook. Maar dat vind ik jammer. Dat dat nodig is.
I: en eventjes voor mijn beeld, ik heb nog niet helemaal op het netvlies hoe dat regionale verband
bijvoorbeeld heet en hoe de vorm daarvan is. Zou u dat misschien kunnen vertellen?
R8: ja we hebben een regionaal verband met Midden-Holland en daar zijn een aantal bij aangesloten
en daar zijn we dan een speler in binnen het geheel en ehm de de kern van het verhaal ligt voor het
grootste gedeelte bij Gouda. Daar zijn we dan, daar liggen we vlak naast. En wij zijn dan voor mijn
gevoel een wat kleinere speler op het veld.
I: en hoe ziet dat regionale verband er dan een beetje uit? Welke organen zijn daarbij opgetuigd? En
ehm hoe ziet dat er qua organisatie uit?
R8: nouja ggz en ggd. Ik , heel erg, wacht ik ga ergens anders anders zitten want. Ik dacht een heel
rustig plekkie te hebben maar dat is niet helemaal gelukt.
I: geen probleem dan wacht ik eventjes.
R8: ja even naar binnen. (stilte). Ja daar ben ik weer.
I: o dat is al snel haha oke mooi zo.
R8: een man en kinderen en alles loopt dan weer binnen weetjewel dan denk ik laat me nou gewoon
eens even met rust.
I: haha ja dat kan gebeuren.
R8: ja! Maar ik weet er weinig van hoe het helemaal precies in elkaar zit en hoe de organisaties
lopen, maar bij de GGZ en de GGD en dat is eigenlijk allemaal gesitueerd in Gouda en van daaruit,
daar mogen wij gebruik van maken.
I: ja de ggz en ggd zijn natuurlijk zorgverleners.
R8: ja
I: maar is er echt een ambtelijk orgaan dat reageert of regionaal bestaat wat ehm verantwoordelijk is
voor bijvoorbeeld het inkopen of beleid maken op de jeugdzorg.
R8: ja nou daar zijn we natuurlijk allemaal een onderdeel van vanuit de wethouders. En dat wordt
allemaal vanuit Gouda volgens mij het grootste gedeelte georganiseerd.
I: dus oke u heeft er eigenlijk weinig zicht op hoe dat specifiek in elkaar steekt?
R8: ik niet in ieder geval, nee.
I: oke.
R8: nee.
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I: zou u me misschien wel kunnen vertellen welke soorten zorg en bijvoorbeeld welke instellingen
daar bijvoorbeeld aan verbonden zijn?
R8: nee nee dat zou ik je zo niet op kunnen lepelen, dat zou ik op moeten zoeken. Femke weet dat
precies maar ik niet haha.
I: oke haha u weet wel dat er een onderscheid is tussen regionale en lokale zorgverleners?
R8: ja maar ehm ook hoe daar het onderscheid in zit zou ik je zo niet op kunnen noemen.
I: oke ehm. Weet u misschien wel hoe wordt bepaald welke zorg jongeren bijvoorbeeld nodig
hebben?
R8: nee weet ik ook niet, nee.
I: en wat is dan de rol van de gemeenteraad, of eventueel de visie van de gemeenteraad of uw partij
over wat er in de zorg nodig is.
R8: ja zorg op maat. Maar ehm daar wordt natuurlijk altijd volop mee geschermd op het moment dat
we natuurlijk het sociale domein dichtbij hebben gehaald. En ehm dat zou vanuit het sociaal team
vanuit mijn gemeente dan zou dat goed geregeld kunnen worden. Alleen daar ehm is nog wel eens
wat op aan te merken en daar krijg ik wel eens de berichten van bij mij persoonlijk komt dat terecht,
of ik me daar dan mee bezig wil houden. Dat is natuurlijk lastig als raadslid. Wat ik wel kan doen is
dat ik de verbinding kan leggen met degene die daarover gaat, bijv. een vertrouwenspersoon om dat
dan toch op te lossen.
I: oke.
R8: dat is meer zoals ik mij als raadslid probeer in te zetten omdat ik natuurlijk niet kundig ben op
het vlak maar wel de portefeuille heb. Ik werk wel in de zorg maar dat is een heel ander vlak, dat is
ouderenzorg dus daar ben ik dan niet voldoende in thuis. En met de beleidsstukken die we krijgen,
dan verdiep je je erin en daar moet je wat van vinden en controleren maar voor de rest inhoudelijk
heb ik daar natuurlijk te weinig kennis van.
I: oke dus u zei dat in ieder geval de lokale zorg geregeld wordt via het sociaal team. Zou u me daar
misschien iets over kunnen vertellen?
R8: wat zou je daarover willen weten?
I: wat u erover weet.
R8: wat ik erover weet… ja ook niet zoveel. Ik weet dat het heel veel wisselt. Het sociaal team
inhoudelijk en we hebben een sociaal team en ehm daar hebben we ooit kennis mee gemaakt
maarja dat is eigenlijk aan het begin van je raadsperiode en daarna heb je er eigenlijk geen zicht op
want dat is natuurlijk niet het orgaan waar wij ons mee in contact kunnen leggen.
I: oke ehm. Eventjes denken hoor ehm.. u noemde eerder bijvoorbeeld werk op maat.
R8: zorg op maat.
I: of zorg op maat sorry. Wat bedoelt u daarmee? Heeft u daar specifieke ideeën bij?
R8: ja naja dat is wat er natuurlijk ons vertelt is toen het sociaal domein op deze manier ingericht
werd. Dus dat de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg, dat we dan weer zorg op maat kunnen
leveren, dat je dan dichter bij de mensen bent en meer weet wat er nodig is en weet wat er nog
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meer speelt in een gezin en wat de behoeftes zijn en ehm dat is wat er naar ons toe is vertelt en dat
zou dan ehm kosten besparend moeten kunnen zijn en hebben ze daar toentertijd en dat is denk ik
wel 6 jaar geleden, 30 procent bezuiniging op losgelaten. Dus dat is natuurlijk best wel een
zoektocht waar ze mee bezig zijn om dat op een goede manier neer te zetten. En op heel veel zaken
komen ze natuurlijk op terug. En gaan dat meer regionaal weer inkopen en dat regionaal inkopen
dat is natuurlijk leuk maar dan kan je niet voldoende vanuit de gemeente zorg op maat leveren. Dat
is een beetje het beeld wat ik erbij heb.
I: oke dat is wel een interessante constatering ehm.. wat gebeurt er dan zoal dat er dat het niet goed
loopt en dat er bijvoorbeeld meer regionaal wordt ingekocht. Kunt u misschien daar een voorbeeld
van noemen?
R8: nou ehm jaa, ik heb wel casussen die ik op m’n bordje krijg en dat het gewoon een gezin is waar
heel moeizaam iedere keer opnieuw ehm er moet geconstateerd worden en ehm gemonitord en
opnieuw bekeken worden of die zorg dan nog wel nodig is, waarvan je nu zou bedenken als je dat in
eerste instantie te horen hebben gekregen van zorg op maat dan weet je wat er in zo’n gezin speelt.
En dan hoef je niet een hele dure controle erop uitoefenen en weer dit gezin er onderhevig laten zijn
terwijl de situatie niet veranderd is. Dat vind ik zorgelijk. En dat komt ook door de samenstelling van
het wisselende sociale team. En daarvan zou ik dus eigenlijk ehm ja meer wijkteams gericht moeten
gaan werken. En ehm niet zo groot aanpak terwijl Waddinxveen niet eens zo heel groot is maar dan
denk ik als je dit niet op een goede manier ehm kan vormgeven dan ehm vind ik dat eigenlijk
zorgelijk.
I: oke dus als ik het even moet samenvatten dan zegt u eigenlijk veel zorgtrajecten in een bepaald
gezin lopen die eigenlijk niet nodig zijn.
R8: ja die lopen al, die zijn nodig, maar het moet iedere keer weer opnieuw onderzocht worden of
het nodig moet blijven en of het kan veranderen. Je zou denken als de zorg dichterbij zou zijn zoals
het dan gepretendeerd wordt dat dat dan makkelijker zou zijn en minder ehm intensief moet
zegmaar gemonitord worden om dat goed te kunnen laten lopen. Want dan moet je weten wat er in
zo’n gezin speelt. En dan moet je zo’n gezin niet iedere keer onderhevig laten zijn aan alle
onderzoeken die er dan voor plaatsvinden.
I: oke dus u zegt eigenlijk dat het sociaal team, daar kan eigenlijk van verwacht worden dat ze
zodanig dicht of nauw betrokken zijn bij een gezin dat ze dat eigenlijk achterwegen kunnen laten om
gewoon de zorg te leveren die nodig is in plaats van
R8: ja
I: langdurige traject. Steeds maar herhaald uit te voeren.
R8: ja juist. En daar zou je zeggen van dat zou een bezuiniging traject kunnen zijn waarvan je zegt
van dat is nu niet meer nodig. Je moet weten wat er in zo’n gezin speelt en dan kan je de juiste zorg
leveren en niet meer steeds opnieuw het wiel uitvinden.
I: oke maar u zei dus ook dat dat niet goed loopt omdat er steeds een wisselende samenstelling van
het sociaal team is.
R8: ja!
I: zou je me daar ietsje meer over kunnen vertellen?
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R8: nee niet meer als dat, omdat dat is van de mensen die ervaring hebben en ehm nouja dat is maar
daar hebben wij als raadslid geen zicht op.
I: oke daar houdt het dan ook op, oke ehm.
R8: wij krijgen niet te horen van nou die werkt hier niet meer en weetjewel dan moetje wel als ze
komen als je weer eens een presentatie hebt van het sociaal team monitor weetje wel dan komen ze
de raadszaal in en dan denk je o die ken ik niet en dan ga je elkaar weer voorstellen en dan denkje
oo (onverstaanbaar).
I: oke dus steeds een nieuwe persoon die een bepaalde persoon die een bepaalde casus regisseert
of..
R8: ja of die een bepaalde presentatie regelt. Of ehm
I: als er dan bijvoorbeeld een korte doorlooptijd is in zo’n sociaal team dan
R8: maar dat is het enige moment waarop je het dan merkt he. Wij worden er als raadsleden niet
van op de hoogte gehouden. Over de samenstelling van het ambtelijke apparaat.
I: oke en wie zou er dan eigenlijk verantwoordelijk moeten zijn voor die informatie voorziening. Van
wie zou u die moeten krijgen?
R8: welke informatie voorziening praat jij over? Over de samenstelling van het team?
I: ja bijvoorbeeld het functioneren van het sociaal team. Ik neem aan dat het wenselijk zou zijn als de
gemeenteraad daar enigszins van op de hoogte wordt gehouden. Wie zou die..
R8: dat is dan tussentijdse rapportage als wij een monitor sociaal domein krijgen.
I: oke is dat een apart organisatie? Of waar valt dat onder?
R8: dat sociaal domein ehm wat bedoel je?
I: die monitor?
R8: ja onder het ehm kopje sociaal ik weet het niet waaronder dat valt.
I: oke u krijgt gewoon informatie toegestuurd?
R8: ja of een presentatie wordt er gegeven? Of dat we er naar de wethouder toe om vragen?
I: oke zijn dat dan ambtenaren die zo’n presentatie komen geven of?
R8: ja! Ja! Dat zijn dan de ambtenaren ja.
I: oke dus het zijn ambtenaren bijvoorbeeld die werken in het sociaal domein die komen dat
presenteren hoe het sociaal team functioneert?
R8: ja.
I: oke. En welke regelgeving is er allemaal omtrent de informatievoorziening die u als raadslid geeft?
Waar op basis waarvan kunt u informatie opvragen?
R8: ehm ja wij kunnen eigenlijk overal informatie over opvragen. Ehm wat wij nodig achten.
I: oke! En krijgt u die dan ook altijd?
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R8: ehm ja. Ja. Dat zijn natuurlijk wel verplicht. En dat kunnen we natuurlijk via ja de kanalen doen
van de griffier en ehm ja als het er toe doet natuurlijk he. Ik bedoel wij gaan een controlerende
factor zijn we en dat gaat met regelgeving en ja we kunnen dat op allerlei manieren natuurlijk, via
een vragen halfuurtje en zoals het via de politieke weg gaat?
I: oke en weet u ook waarop u zich zou moeten beroepen als u informatie wilt, dan zegt u van kijk
hier eens hier staat het? Zou u dat weten?
R8: ja. Jaa. (onverstaanbaar). Natuurlijk.
I: en even voor mijn beeld zou u daar misschien een voorbeeld van kunnen noemen.
R8: nee eigenlijk niet zo ik heb me er niet zo in verdiept. Want je hebt natuurlijk automatisch zo van
o ja, of het wordt je toegezonden. Wij hoeven dat zelf niet zo snel op te vragen.
I: oke maar als u het wilt hebben dan… zegt u tegen de wethouder of griffie..
R8: ja dan is de griffier,..
I: oke ja dat kan dat is prima hoor! Ehm.. dus u heeft niet het gevoel dat er informatie wordt
achtergehouden en dat u wel voldoende wordt geïnformeerd?
R8: nee dat idee heb ik niet dat er informatie achtergehouden wordt nee.
I: oke. En komt alle informatie dan eigenlijk via de griffie of de wethouder of is er dan bijvoorbeeld
ook nog informatie-uitwisseling tussen de verschillende gemeenten die in de regio samenwerken in
het verband?
R8: jawel als je bij een team zit dat zich daar mee bezig houdt, maar wij als raadslid zegmaar,
individueel niet.
I: oke en hoe bedoelt u dan een team dat samenwerkt?
R8: je hebt wel die regionale die dan in een kernteam zit ofzo of dat je afgevaardigde bent vanuit
Waddinxveen, dus wij zitten daar nu als elke partij in vertegenwoordigd. Dus het kan zijn dat we als
Femke die heeft de studie zorg en die werkt daarin dus dan kan ik me voorstellen dat zij
afgevaardigde is van Waddinxveen om in zo’n kernteam te zitten maar ik weet niet of dat nu op dit
moment opgetuigd is. Maar dat zou kunnen want daar hebben we er nu wel meer van. Een team
voor de rekenkamer team voor dit, team voor dat. Weetje dus dan ga je niet individueel als alle
raadsleden voor alle partijen apart daarbij zitten.
I: oke, dus er bestaan wel overleggen waar gemeenten.. raadsleden…
R8: ja uiteindelijk is dat over het algemeen alleen door de wethouders, want die zijn onze
vertegenwoordigers.
I: oke ja en in hoeverre is er dan eigenlijk een beetje overeenstemming tussen de gemeenten weetje
dat?
R8: ja dat is dan wat wij ze meegeven naar de wethouders toe die daar de wethouder die het sociaal
domein heeft die moet ons vertegenwoordiger als Waddinxveen in het regionale aspect.
I: ja en zitten die alle 5 die wethouders dan allemaal op een lijn of zijn er dan nog verschillen in het
sociaal domein tussen gemeenten?
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R8: daar zou best wel verschil tussen kunnen zitten maar ik denk met het sociaal domein is niet zo
heel veel verschil. Ik denk dat we allemaal hetzelfde uitgangspunt hebben om goede zorg te kunnen
leveren voor onze inwoners. En dat daar natuurlijk verschillen in kunnen zitten omdat, daar meer
behoefte in. De ene gemeente is.. maar daar heb ik te weinig zicht op, daar kan ik ik kan me daar iets
bij voorstellen maar inhoudelijk weet ik dat niet. Want ik ben daar niet bij betrokken.
I: oke ja. En wat zou u dan zien als goede zorg? U noemde eerder al maatwerk, maar heeft u nog
andere richtlijnen of indicatoren dat u zegt: dit is nou goede zorg, waar ik dat aan af kan meten?
R8: ja het welbevinden van de mensen natuurlijk, uiteindelijk is dat het rapport wat je krijgt als
raadslid van de ggd en ggz en interviews die er gehouden worden ik bedoel als er mensen zijn die
zeggen: ik vind dat prettig en ik voel me daar goed bij dan is dat voor mij goede zorg.
I: oke dus de waarde die mensen hebben die zijn eigenlijk ook representatief voor de kwaliteit van
de zorg?
R8: ja.
I: oke en dat wordt dan ook gemeten middels kwalitatief onderzoek, interviews enquêtes en dat
soort zaken?
R8: ja wij krijgen daar een monitor, ja een monitor wordt naar ons toegezonden en dat gaan we
bespreken. En. Ehm. Dat is hetgene wat voor mij van belang is.. wat is het welbevinden en uit welke
cijfers kunnen we dat halen en dat kan je natuurlijk ook (onverstaanbaar) dan insinueer je natuurlijk
alle ehm losse randgemeentes kunnen we daar ook natuurlijk onze cijfers uithalen waar staat jouw
gemeente. En dan is dat prettig om te zien waar je dan nog bij kan stellen van wat is er voor
Waddinxveen nodig.
I: ja! Oke! En is er dan nog een bepaalde verhouding tussen rijksbeleid en gemeente? Is daar nog
ehm iets over te zeggen?
R8: ehm nouja het beleid daar kunnen we niet altijd mee instemmen omdat het voor ons als
gemeente niet prettig is als er 30 procent bezuiniging op losgelaten wordt. Dat is vanuit het Rijk leuk
bedacht, maar dan moet je natuurlijk gelijk 30 procent bezuinigingen neerleggen en de gemeenten
verantwoordelijkheid laten dragen. Ik vind dat best een zware opgave geweest. En nog steeds.
I: en is dat dan enkel financieel of is dat dan ook, is daar ook wetgeving mee gemoeid of?
R8: ehm ja daar zou ik niet een concreet voorbeeld nu zo, voor op kunnen leppelen nee. Daar weet
ik te weinig van.
I: en hoeveel beleidsvrijheid heb je dan eigenlijk als gemeente zijnde?
R8: nog een keer de vraag?
I: en hoeveel beleidsvrijheid heb je dan eigenlijk nog als gemeente zijnde, als je bijvoorbeeld
Rijksbeleid hebt en je hebt regionale samenwerking, wat kun je als gemeente nog zelf doen?
R8: ja dat vind ik wel een (onverstaanbaar). Zorgen dat je weet wat er speelt, er bovenop zitten en
signalen afgeven.
I: oke en dat kunt u ook voldoende doen, signalen afgeven?
R8: wat zeg je?
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I: u kunt ook in voldoende mate signalen afgeven als u dat wenst?
R8: ja daar ben ik wel van ja haha. Want ik ben nogal makkelijk te vinden vanuit de gemeente,
waarschijnlijk voor mensen die zeggen van nou als je bij haar bent dan doet ze er wat mee. Want ik
breng dat wel onder de aandacht, als er wat aan de hand is ga ik er wel mee naar de wethouder. Ik
probeer wel de lijntjes te volgen die daarvoor staan (onverstaanbaar). En dan probeer je de
wethouder een kans te geven om het op te lossen. Ik stap het liefst gelijk naar een sociaal team toe
zegmaar. Maar dat is niet de gebruikelijke weg van een raadslid.
I: en wat zijn dan bijvoorbeeld zaken die u graag aankaart, is daar voorbeeld van noemen?
R8: we hebben in de casus nu van Manon waar ik me dan nu toevallig veel mee bezig houdt is dat
deze mensen gehoord worden en ehm dat er gewoon ehm hulp voor ze komt, maar dat ze ook met
rust gelaten worden zodat er gewoon een vertrouwensband ontstaat en dat ze vertrouwd worden in
hun expertise. Want het is een mevrouw die heeft een man die zorg nodig heeft en een aantal
kinderen. En zij moet iedere keer alle papieren overleggen. En dan denk ik van jongens is dat nou
echt nodig? (onverstaanbaar) en nou dan ehm dan hebben we die ondergebracht bij een
vertrouwenspersoon bij de gemeente en die pakt het voor haar op. En ja die gaat heel veel dingen
aan de kaak stellen maar daar stap ik dan tussenuit want dat is niet mijn taak. En dan heb ik ook nog
een collega van mij in de zorg die loopt nu vast door corona tijd. Ze heeft psychische hulp nodig. En
dat is gewoon lastig. Nouja die probeer je dan te ondersteunen en de juiste wegen en de juiste
mensen voor haar op haar pad te brengen zodat ze weer verder kan. Dat is tenminste mijn manier
van raadslid zijn.
I: oke!
R8: meer dan gebruikelijk heb ik wel eens begrepen, maar je hebt soms de ombudsman binnen de
raadsleden. Daar ben ik er een van.
I: haha jaa! En..
R8: dus…
I: hoe is het eigenlijk gesteld met de financiële afhankelijkheid van de verschillende gemeenten? Is
het echt uit noodzaak dat ze samenwerken? Dat kleinere gemeente het bijvoorbeeld niet in hun
eentje kunnen voeren.
R8: ja! Het is puur ja dat is echt noodzaak. Als kleine gemeente kan je je daar nu niet staande
houden. Je hebt elkaar nodig.
I: oke en sorry hoor ehm een momentje. (onderbreking, partner van interviewer komt binnen). Sorry
ik werd eventjes onderbroken. Waar waren we, oja. En hoe ontstaat er dan eigenlijk verandering in
beleid? Is het noodzakelijk dat alle 5 gemeentes zich ergens over uitspreken? Of gaat dat via de
wethouder?
R8: ja alle gemeentes moeten zich er wel over… want ze moeten natuurlijk wel ehm een ehm een
geluid kunnen laten horen he. Ik bedoel je moet daar niet onenigheid over hebben, want je moet het
wel met elkaar doen. En daar gaan de wethouders natuurlijk voor aan tafel met elkaar, kan ik me zo
verder.
I: en die zaken worden dan besloten in het overleg tussen de wethouders van de gemeentes?
R8: ja. Ja.
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I: oke.
R8: als daar dan discrepantie in komt dan komen hun terug om zich daarin te verantwoorden en
nouja dat is dan ehm de tussentijdse ehm rapportages die wij dan krijgen en dan gaan ze zich daarin
verantwoorden naar ons toe.
I: en in die verantwoording is er dan echt sprake van continue monitoren? Zit u er continue
bovenop? Continue informatievoorziening?
R8: nee hoor. Nee.
I: of is dat echt periodiek een evaluatie bijvoorbeeld, om de zoveel tijd.
R8: Ja om de zoveel tijd en precies weet ik het niet, maar om het half jaar zal dat zeker zijn. We
zitten daar niet continue bovenop, want daar hebben we geen tijd voor. We hebben ook nog
allemaal andere dingen die op ons bordje komen.
I: en als dan bijvoorbeeld elk halfjaar een rapport daarover komt bijvoorbeeld als het gaat om de
jeugdzorg, welke zaken krijgt u dan allemaal in te zien?
R8: ehm (zucht). Welke zaken krijgen we dan in te zien… nouja niet de specifieke zaken het is het
globale plaatje wat er met kosten en hoe het loopt en waar er ingekocht wordt en waar de tekorten
zijn en waar we in vastlopen dat is wat we lezen.
I: oke en is het dan echt een kwestie van dit is het tekort en dit zijn de veranderingen of is het dan
ook echt de hoe of waarom vraag, kunt u dat ook nog inzien, waarom dat is gebeurt en hoe die
verandering heeft plaatsgevonden?
R8: ja ja daar wordt wel inzicht in gegeven ja.
I: oke. Kunt u daar heel misschien een voorbeeld bij noemen?
R8: nee dat kan ik concreet niet zo oplepelen. Weetje wat het is je leest de stukken en dan is het
klaar en dan hup naar de volgende. Nu ben ik met maatschappelijk vastgoed dus dan raakt dat
andere weer weg.
I: ja ja.
R8: snapje.
I: ja. Ehm. Dus het is ook echt een evaluatie van het hele proces en niet alleen maar een rationele
evaluatie aan het eind zegmaar?
R8: nee.
I: oke en in hoeverre kun je dan de wethouder aansprakelijk stellen daarvoor. Hij komt natuurlijk
met een verantwoording, met een rapport van wat er allemaal is uitgevoerd, hoe kunt u dan de
wethouder verantwoordelijk houden daarbij.
R8: ja nouja die verantwoordelijkheid leggen we bij hem neer en wij houden hem daar
verantwoordelijk voor. Als het niet lukt dan moet hij daar rekenschap aan afleggen.
I: en is het dan zo dat het echt specifiek gaat om een verhouding tussen de wethouder en de
gemeenteraad in dezelfde gemeente? Want het is natuurlijk keen overleg tussen 5 wethouders.
Wellicht is wat daar besloten wordt niet terug te leiden naar wat een gemeente heeft bepaald.
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R8: nee dan zou je er dus specifiek iets uit moeten halen waar jou wethouder verantwoordelijk voor
is, maar als je het met 5 dan kan je niet per gemeente op het matje roepen omdat je natuurlijk per
gemeente.. maar dan kan je wel jouw wethouder op dat moment wel ter verantwoording roepen en
ehm ja als hij grote fouten maakt en dat is dan zo bij alle 5 gemeenten zo geweest dan zal hij er toch
ook wel rekenschap voor af moeten leggen.
I: ja en hoe is dan die verhouding tussen de wethouders? Heeft u daar enige inzicht in? Zijn die
overleggen openbaar of wordt er dan vertelt?
R8: nou wij hebben nu in deze raadsperiode net weer een nieuwe voor maatschappelijke en het
sociaal domein, daarvoor 2 jaar 1 en daarvoor 4 jaar 1 en toen zaten we zelf in de coalitie dus dan is
het makkelijker voor ons om daar meer grip op te hebben. We zitten nu in de oppositie, dus we
hebben geen afspraak met de wethouder binnen het college. Dus dan is dat wat lastiger om daar
grip op te hebben en te houden… ik moet zeggen in Waddinxveen is dat wel goed werkbaar en zeker
op het sociaal beleid. Maar als je straks de wisseling van de raad hebt, dan is dat niet fijn, dan moet
je weer opnieuw bouwen met elkaar. En ook daarin een vertrouwensband en weten wie je in huis
gehaald hebt. En om te weten of wij goed vertegenwoordigd worden. Daar heb je wel tijd voor
nodig.
I: oke ja en er is dus eigenlijk vrij weinig sprake van ehm bepaalde activiteiten op regionaal niveau
zoals een soort schaduwraad of samenwerking of overeenstemming van agenda’s of
informatievoorziening?
R8: nee nee verder niet nee.
I: gebeurt er ook nog iets via de griffier? Is er ook nog een griffier op regionaal niveau?
R8: weet ik niet. Nee. Daar ben ik niet bij betrokken dus dat zou ik niet weten.
I: ik denk dat ik onderhand wel door al mijn vragen heen bent, tenzij u zelf nog iets in gedachte had
vooraf of tussendoor wat u graag zou willen vertellen of nog niet aan bod hebt horen komen.
R8: nee hoor nee. Prima zo. Als jij er wat mee kan.
I: ja hoor! Ik kan overal wat mee haha.
R8: o goedzo haha. Ja nee prima nee ik heb verder niks. Ik zou willen dat ik er meer tijd en ehm meer
in zou kunnen zitten om er nog meer stand van te hebben omdat ik het wel een lastig verhaal vind
omdat je niet van alles heel veel expertise hebt, maar je gaat er wel over, dus dat vind ik altijd wel
een hele verantwoording om er goed je weg in te vinden.
I: ja het is dus inderdaad natuurlijk niet zo dat je echt inhoudelijk er verstand van hoeft te hebben,
maar je moet het wel kunnen controleren.
R8: ja en daarom ben ik dan ook binnen de raad degene die degene opzoekt die er inhoudelijk mee
te maken heeft vanuit de functie of dat je daar de samenwerking mee op kan zoeken. En die
expertise dan kan je daar je eigen mening dan uitfilteren en zeggen van dit past bij mij en dus daar
ga ik in mee of daar ga ik niet in mee. Maar weetje dan kan je je krachten bundelen in dat opzichte
en dan ja denk ik dat je daar als raadslid dat met elkaar tot een goed einde kan brengen. En ehm een
goede vertrouwensbasis en dat opbouwt met een wethouder dat hij jou vertegenwoordigd of zij.
Dus ehm ja ik ben daar wel heel erg van van de samenwerking ook al is het oppositie coalitie ik vind
het dat is ook gebleken in Waddinxveen dat valt weg op het moment dat we met mensen te maken
hebben en dan kunne we daar heel goed in samenwerken en dan vind ik het ook niet politiek
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verantwoord om daar ehm je voordeel mee te doen of ten koste van de mensen en van het sociaal
domein. Die daarmee te maken hebben, dus dat merk ik dat dat in Waddinxveen wel zo leeft en daar
ben ik wel blij op.
I: en dan misschien nog wel interessant nog om te vertellen. Als u inhoudelijk niet heel erg veel
weet, waar let u dan op als raadslid zijnde? Waar leg je dan de nadruk op als u zo’n beleidsdocument
leest of ergens een mening of visie over moet vormen?
R8: ehm dan let ik op hetgene wat er aan veranderingen zijn en ehm waar ehm valkuilen kunnen
zitten en ehm inderdaad wat het welbevinden is van mensen, dat vind ik dus zelf een hele
belangrijke, ik ben minder dat ik naar de cijfertjes kijk maar wel wat mensen zo ervaren en dat kan je
ook uit cijfers halen. Maar ehm dan in een ander opzicht het financiële aspect. Maar dat vind ik dus
een hele belangrijke van het hele verhaal en daar voel ik me verantwoordelijk voor voor het
welbevinden van de samenleving in Waddinxveen.
I: toch wel echt een volksvertegenwoordiger dan.
R8: ja! Ja zo wordt het wel genoemd ja.
I: oke nou hartelijk bedankt voor het interview dan. Ik heb geen vragen meer verder. haha
R8: ja! Graag gedaan ik hoop dat je er inderdaad wat aan hebt.
I: ja hoor, zeker.
R8: succes met je studie!
I: ja dankjewel. Hartstikke bedankt!
R8: oke en als je me nog eens nodig hebt dan hoor ik het.
I: Ja is goed ehm uw akkoord nog op het informed consent formulier? Dat is nog het enige.
R8: oja die zal ik even opzoeken en mailtje en dan geef ik een akkoord.
I: top super
R8: oke dankjewle
I: fijne dag nog he
R8: hetzelfde, dag!
I: tot ziens!

Bijlage 12: Respondenten 9 en 10
Respondenten 9 en 10
Datum: 24-6-2020
Locatie: Zoom

R9: heb je het ook zo warm respondent 10?
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R10: sorry?
R9: heb je het ook zo warm?
I: haha
R10: ik zit een beetje op m’n vrije dag!
R9: oke let’s go, wil je dat we ons kort introduceren nog of wil jij jezelf nog even goed introduceren?
I: ja ik zal eerst eventjes vertellen waar het onderzoek ook alweer om draait en daarna stel ik
inderdaad even voor dat jullie je kort introduceren. Ik ben Ryan ik ben een derdejaars bestuurskunde
student aan de Erasmus universiteit in Rotterdam, tevens junior medewerker bij de Nederlandse
vereniging voor raadsleden in Den Haag en ik doe onderzoek naar
R9: hmm hmm..
I: de invloed van regionale samenwerkingsverbanden en dan in dit geval in de jeugdzorg in de regio
Midden-Holland en wat daarvan de invloed is op de legitimiteit van de gemeenteraad.
R9: hm hmm..
I: is dat een beetje duidelijk zo?
R9: ja!
R10: geen probleem!
I: oke mooi zo dan stel ik voor dat jullie je allebei eventjes om de beurt introduceren als raadslid
zijnde waar je je mee bezig houdt.
R9: nou ik ben dus raadslid voor Gouda positief. Dat is een lokale partij. We hebben 3 zetels in de
raad en dit is onze vierde raadsperiode waar we in, vierde cyclus voor vier jaar waarin we deel
nemen aan de raad. Eh we zitten inmiddels in de oppositie en we hebben het vorige college hebben
we wel meegedraaid in het college van financiën en economische zaken geleverd. En mijn domein is
het sociaal domein en alles ook een beetje cultuur maar hoofdzakelijk alle portefeuilles op het
sociale domein.
I: oke!
R9: dat was het!
R10: respondent 10, raadslid betrokken bij de ChristenUnie Gouda vanaf 2010, ehm ik heb ook
portefeuille sociaal domein. Wij zijn in Gouda met vier ehm raadszetels. Ehm deze periode vanaf
halverwege de vorige periode hebben wij een wethouder geleverd voor het sociaal domein, Corine
Dijkstra. En dat is een klein beetje wat ik te vertellen heb. Ik kan me voorstellen dat je niet alles
hoeft te weten van mij.
R9: het domein jeugd?
R10: ja het is sociaal domein breed, daar hebben we wel drie onderdelen natuurlijk: werk en
inkomen ligt bij mijn collega, en ikzelf doe dan wmo, jeugd, maar ook integratie, maatschappelijke
opvang, naja de rest zegmaar naast alles wat te maken heeft met inkomen.
I: oke ja je ziet inderdaad….
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R9: en mijn specialiteit zit meer op participatiewet, wmo een klein beetje en wat minder op jeugd,
dat hebben we belegd bij iemand anders die is op dit moment niet beschikbaar, die is
burgerraadslid. Dus als het gaat om vertegenwoordiging in de raad dan wel. Ehm maar hier ging het
over de gemeenschappelijke regelingen en daar hebben we wel…
I: ehm oke! Naja dit is dus eigenlijk mijn laatste interview, maar het eerste interview wat ik doe met
twee raadsleden tegelijk. Dus ik stel voor dat als ik een vraag stel dat jullie elkaar gewoon aanvullen.
Als de ene iets zegt en je denkt van misschien nog niet helemaal compleet of ik ben het er niet
helemaal mee eens, geef dan ook vooral…
R10: (onverstaanbaar).
R9: we zijn nu niet in functie binnen de raad, we mogen lekker samenwerken.
I: haha precies dat je dan geen politieke
R10: haha
I: dat je dan geen politiek wenselijke antwoorden geeft en dat soort zaken.
R9: nee hoor dat doen wij niet. Zo zitten wij niet in elkaar. En het wordt ook opgenomen dus het is
(onverstaanbaar) wel op gaan passen.
I: haha. Ik stel voor dat ik dan een beetje begin met wat algemene vragen. Zaken die ik ook vooral
nog niet gehoord heb in andere interviews. Ehm ik heb bijvoorbeeld wel gehoord dat er een
regionaal orgaan is, maar hoe dat dan heet of wat hoe dat er dan precies uitziet dat heb ik niet
gehoord. Zouden jullie me daar iets over kunnen vertellen?
R10: ja er is een regionaal orgaan voor de inkoop van de zorg om zo te zeggen. Dat heette vroeger
NSDMH en onder die titel vindt je het ook nog op internet de website is dus ook nsdmh.nl.
Tegenwoordig heet het officieel RDS. Ik ben even kwijt regionale dienst sociaal maarja zoiets. Ehm
maar wat die doet nu eigenlijk de inkoop. Ehm bestuurlijk valt die onder de verantwoordelijk
wethouders. Dat is natuurlijk een gemeenschappelijke regeling. Dat gaat over de inkoop van de
jeugd en ook de WMO. Daarnaast heb je natuurlijk nog allerlei andere gemeenschappelijke
regelingen zoals RDOG Hollands Midden. Maar die is weer veel groter. Ehm dus het is ook een beetje
van welk dossier ehm of wil je juist veel meer algemeen kijken naar ehm gemeenschappelijke
regelingen want dan hebben we er nog een paar.
I: nee in deze zin gaat het echt om de jeugdzorg dus inderdaad de inkoop ervan en welke
verschillende soorten zorg er allemaal zijn. Dat heb ik namelijk ook nog niet eerder gehoord. Welke
soorten zorg er eigenlijk allemaal ingekocht worden. Dan hoef ik niet het hele rijtje maar een aantal
voorbeelden zouden wel handig zijn.
R9: ik weet niet of jij stukken mag krijgen die wij via de raad ehm krijgen.
I: dat weet ik ook niet.
R10: in ibab (?), daar kun je dat gewoon vinden dus dat is openbaar, en sowieso op de site van
NSDMH is een hele lijst met alle producten.
I: oke!
R10: daar kun je alle informatie vinden van de inkoop.
R9: ja.

P a g e 140 | 166

R10: maar in grote lijnen is dat ehm voor de jeugdzorg is dat jeugdzorg +, dat is natuurlijk vrij pittig
om zo te zeggen, dat is dan residentieel en dat is richting begeleiding. Dat zijn hele grote
hoofdstukken. En daaronder vallen allerlei diverse producten en daar maken we onderscheid tussen.
R9: als we stellen wat de scope van jeugdzorg is, een piramide in Gouda, je hebt een brede basis
waar je allerlei ondersteuning biedt. Ehm die eigenlijk niet geïndiceerd is he. Dus dat is dat zijn
voorzieningen die je bijvoorbeeld op scholen krijgt. Of ehm bijvoorbeeld het jeugdwerk, dat zit
allemaal in de brede basis van de piramide. En dan ga je naarboven dan ga je richting sociaal team
en dan meldt je je bij een sociaal team met bepaalde problematiek en vanaf dat moment wordt
eigenlijk vastgesteld hoe zwaar die, wat die zorgvraag is en dan ga je richting de punt van de
piramide en dan ga je eigenlijk naar de echt geïndiceerde zorg. Waar respondent 10 het nu over
heeft. En als het gaat om de kosten verdeling dan zie je dat met name in de punt daar gaan de
grootste kosten posten als het gaat om het leveren van zorg voor jeugd. Ehm en dan hebben we niet
alleen een we hebben verschillende toegangen tot die piramide tot die jeugdzorg die daar in die
punt zit. Dat gaat via de gemeente he, dus dan krijg je een indicatie voor beschikking, maar ook via
de ehm ik ben even de naam kwijt. Onafhankelijke doorverwijzer, huisartsen, rechtbanken. Noem
maar op. Dus de toegang tot jeugdzorg heeft verschillende lijnen. Ik weet niet of je op de hoogte, dat
is even kort samengevat hoe je naar jeugdzorg kunt kijken. Voor jouw stuk moet je goed bepalen
wat de scope dan is van jeugdzorg. Denk ik.
I: ja precies.
R9: wat bedoel je.
I: dus als het gaat om dat regionale verband dan gaat het om de geïndiceerde zorg en lokaal heb je
dan ook nog preventieve zorg bijvoorbeeld op scholen inderdaad. En in principe kijk ik hoofdzakelijk
inderdaad naar de geïndiceerde zorg, maar ik maak ook wel een onderscheid daartussen om
zegmaar het verschil zegmaar te maken. Ehm ik heb begrepen dat die preventieve zorg wordt
gefinancierd door de gemeente zelf en dat de geïndiceerde zorg ingekocht wordt op regionaal
niveau. Dat dat vooral gefinancierd wordt vanuit de rijksoverheid klopt dat?
R9: nee
R10: nee was het maar zo’n feest.
R9: we hebben eigenlijk met de decentralisaties de uitvoering van de jeugdwet op ons dak gekregen.
En toen zijn ook de budgetten overgeheveld. En dat is een heel ingewikkeld proces waarbij R10 weet
daar veel meer van dan ik, maar er is ook een bezuinigingsopgave in opgenomen, zowel voor de
wmo, jeugd als voor, die twee in ieder geval. Dus we hebben en een decentralisatie, gehad dus een
overheveling, plus een bezuinigingsopgave. Je ziet dat dat niet helemaal lekker loopt. Als je naar de
statistieken kijkt zie je gewoon dat de aantallen vanaf 2015 zijn toegenomen en wat je nu heel sterk
ziet is dat de zorgzwaarte toeneemt. De prijscomponent ook, maar de zorgzwaarte neemt toe per
dossier. En dat is heel zorgwekkend omdat er eigenlijk niet heel veel aanleiding is waarom die
zorgzwaarte nou zwaarder zou moeten zijn. Tenzij er in het voortraject, dus die brede piramide, dat
de preventie niet goed werkt, dat in het middenstuk op het sociaal team iets niet goed zit, dat is mijn
simpele analyse. Waardoor er toch uiteindelijk ja je doorstroom naar dat punt en dat je dan een te
hoge zorgzwaarte. En er zit een wicked principe in de inkoop of in de doorverwijzing. Die autonome
doorverwijzers die verwijzen door naar instellingen, maar die geven daarbij eigenlijk geen richting
aan wat dan de indicatie of de zorgbehoefte echt is. Dus de instellingen krijgen via die route eigenlijk
alle ruimte om dan diensten aan te leveren. En als je dan naar de inkoop systematiek kijkt. Er zijn
allerlei categorieën benoemd of productgroepen, dat kan je ook uitzoeken en als die heel grof is en
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niet die goedkopere variant goed afdekt dan zie je dat aanbieders naar de duurdere variant gaan. En
dat is ook een verklaring voor het feit dat de zorgzwaarte toe aan het nemen is. Niet dat de
zorgzwaarte ansich nou behoefte zwaarder is maar meer de dienst die aangeleverd wordt. Dus er zit
in het systeem bij jeugdzorg echt zitten er een aantal moeilijk te beïnvloeden prikkels. Dus eigenlijk
systeem fouten. Dus dat heeft met inkoop te maken, en als je dan kijkt naar de regionale zaken zoals
RDOG, daar zit veilig thuis onder. Jeugd GGD. En een aantal andere diensten ook, maar dat zijn wel
de belangrijkste 2 denk ik respondent 10 klopt dat?
R10: ja voor jeugd wel!
R9: voor jeugd. Met name
R10: ja
R9: er zitten meer dingen in die gemeenschappelijke regeling. Ook daar als je dan echt hoort ook als
je de afzonderlijke organisaties dan zeggen ze ja eigenlijk zien we nu ook door corona geen
toestroom. Dus wat is er nou mis in dat hele systeem waardoor we toch elke keer weer meer geld
moeten uitgeven aan jeugdzorg? Dat is op dit moment top of mind in alle gemeenteraden in heel
Nederland. Want op dit punt op dit niveau worden alle budgetten overschreden. Nou en als je dan
kijkt naar de rol van de gemeenschappelijke regelingen
Telefoon gaat af.
R9: een seconde hoor.
Pauze
R9: ehm dus dat is top of mind, maar als je de regelingen bekijkt wat is dan de rol van de
gemeenteraad bij een gemeenschappelijke regeling in het algemeen. Je kunt het een beetje
vergelijken met het bedrijfsleven. Ik ben aandeelhouder want ik heb mijn ehm in het algemeen
bestuur van een regeling zitten in het algemeen ook de wethouders die dan verantwoordelijk zijn
vanuit hun domein. Die zitten in het algemeen bestuur. Heb je een dagelijks bestuur en daaronder
zit de uitvoeringsorganisatie. Gemeenteraden ehm hebben in die zin heel weinig directe invloed op
een gemeenschappelijke regeling. Er kunnen alleen maar zeggen van goh krijg ik value for money.
Doet die gemeenschappelijke regeling wat ze hebben afgesproken. Beetje zoals een aandeelhouder
in een bedrijf. Goh ik stop er geld in komt er rendement uit. Dat is een beetje de verhouding die de
gemeenteraad heeft tot de gemeenschappelijke regeling. Ik heb het maar even in jip en janneke taal
vertelt. Respondent 10 zie jij dat ook?
R10: nee ik denk dat dat een hele treffende vergelijking is. Ehm onze betrokkenheid bij de
gemeenschappelijke regelingen is veelal financieel gestuurd. En dat is ook jammer soms. We hebben
in ieder geval met (onverstaanbaar) dat is dan een sociale werkplaats hebben we nu wel een stap
gezet dat we ook meer de inhoudelijke kant daar willen zien. Bij RDOG hebben we dat ook wel wat
meer gedaan, maar die noemen we het maar democratische legitimiteit dat blijft een heel
kwetsbaar gegeven. Als het concreet gaat over de jeugdzorg en dat is misschien wel goed om even
te benoemen. We hebben een onderzoek uit laten voeren door de groene hart rekenkamer over de
inkoop van de jeugdzorg. Een van de aanbevelingen is dat ze zeggen het zou verstandig zijn om een
regionale ehm ja groep regionale klankbord van raadsleden te hebben die ook als een soort
tegenover van dat bestuurlijke kan functioneren. Dus dat je veel eerder in de regio. Nou daar ben ik
wel mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Daar heb ik nog weinig, nog onvoldoende
draagvlak voor ehm en dat heeft te maken met dat op dit moment onze tijd als raadsleden met
name opgeslokt wordt door de raadsbrede werkgroep. Iedereen is wat huiverig om weer een
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nieuwe club in het leven te roepen. Terwijl inhoudelijk gezien zou het heel verstandig zijn als we een
soort regionale club krijgen een regionale commissie krijgen die bovenop die bestuurders overleg ligt
van de inkoop van de jeugdzorg. En daar ehm daar hebben we nog twee jaar hebben we daar he
respondent 9 dus wie weet gaat het ons nog lukken.
R9: ja ik denk dat je een goed punt aanhaalt het enige wat je nu kunt doen is dat ligt gewoon heel
gevoelig is eigenlijk je he want wij hebben. Je kunt wel af gaan stemmen met alle raadsleden in de
omgeving. Dat is gewoon onbegonnen werk. Weetje en dan zeggen ze ook wel van dat moet je ook
maar gaan doen, want jullie hebben je portefeuille niet goed op orde, is een ding van RDOG die dat
opmerkt. Weetje we hebben dat volledig uit handen gegeven aan het algemeen bestuur, die moet
het dagelijks bestuur op zijn falie geven en als dat ligt aan het feit dat wij onredelijke eisen stellen
omdat de scope ik noem het maar even te groot wordt waardoor die uitvoeringsorganisatie knel
komt te zitten. Oke dan gaan we het daar over hebben. Het gaat er natuurlijk om dat je controle
krijgt op wat je uitgeeft en dat je niet elke keer verast wordt. En dat is wat er nu bij een aantal
gemeenschappelijke regelingen gewoon wel gebeurt. Niet bij alle.
R10: nee. Bodengraven gaat nu goed heb ik het idee. Maar ehm
R9: daarbij wil ik wel zeggen wij moeten als raad niet op de inhoud gaan zitten dat is onze natuurlijke
neiging om dan te zeggen van hoe zit dat dan precies. Wat ben je dan aan het doen? Daar gaan we
feitelijk niet over. Dan moet je gaan kijken en dan moet je eigenlijk direct als aandeelhouders
vergadering zeggen van ja hoor eens even: jullie en dat is waar R10 naar verwijst: zij hebben een
soort verkapte aandeelhouders vergadering die zegt wij zijn gewoon niet tevreden algemeen
bestuur, zonder dat je niet direct een wethouder van de ChristenUnie moet aanpakken. Dat werkt zo
niet.
R10: het is opvallend dat je zag in die dynamiek bijvoorbeeld toentertijd met dat was dan moet ik
het goed zeggen dat was met wmo, huishoudelijke hulp, daar is een heel fus geweest tussen de
verschillende gemeentes. Zorgaanbieders moesten ondanks het feit dat die producten regionaal
ingekocht werden, moesten ze per locatie per gemeente moesten ze rapporteren en iedereen had
daar zijn eigen systeempje voor. Vervolgens is daar wat kritiek op gekomen vanuit verschillende
gemeenteraden en die gemeenteraden werden weer stilgehouden door de desbetreffende
wethouder uit die gemeente die zegt van ja mijn handen zijn ook gebonden want die andere
gemeentes willen niet. Dus je zit dan als raadslid zit je klem tussen enerzijds jouw wethouder uit die
gemeente en die andere gemeente voelt per definitie al van je gaat altijd voor je eigen gemeente,
maar die wethouders maakten daar ook misbruik van, want ik weet een aantal gemeentes in de
regio die gewoon eigenlijk de raadsleden waren overvallen toen ik met hen het gesprek aanging en
vertelde hoe het achter de schermen plaats had gevonden toen hadden ze zoiets van he dat is een
heel ander verhaal dan mijn wethouder vertelt. Hoe zit dat? Dan zeg ik: zoek dat uit! Dan blijkt dus
dat de wethouder dat mistige gebied gebruikt voor zijn eigen plannetje. Dat zijn wel signalen dat je
denkt hier mis je dus echt je democratische tooling om dat te controleren.
R9: ja ik ben het helemaal met je eens. Je ziet het eigenlijk bij de RDOG ook gebeuren he. Op het
moment als ik zeg joh ik wil gewoon zien wat jullie in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur
hebben geconstateerd ten aanzien van het functioneren van de RDOG waarom er nu zoveel miljoen
bij moeten. Krijgen we onmiddellijk vanuit onze wethouder een keurige opsomming van wat zij
allemaal heeft gedaan. Om ons te informeren. En het is niet, dat is niet omdat zij nou zo graag
zichzelf wil indekken, maar dat is gewoon hoe dat systeem niet werkt. Dus we hebben inderdaad
wat r10 zegt, ook gewoon om de juiste ehm governance te kunnen doen, je moet gewoon het
algemeen bestuur kunnen aanspreken. Daar zitten al die wethouders van al die sociale domeinen in.
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Ja en wat je ook wel ziet is ja weetje het gaat hier om fors geld het zijn allemaal wethouders sociale
domeinen er zit geen enkel financiële expertise achter. Soms denk ik wel eens zet op een sociaal
domein gewoon een wethouder financiën. Dan krijg je een hele andere dynamiek. Ook misschien
niet de goede dynamiek maar wel een betere balans, dus het is wel heel wikken als je vanuit je
gemeenteraad een wethouder moet aanspreken waar afstand staat en je eigenlijk aandeelhouder
bent dan moet je eigenlijk het algemeen bestuur kunnen aanspreken. En dat is er niet. En ik denk dat
respondent 10 daarnaar verwijst van joh we moeten eigenlijk zoiets opzetten.
R10: nou in ieder geval om goed geïnformeerd te zijn omdat we eigenlijk als raadsleden best wel een
informatieachterstand hebben. Als het concreet gaat over jeugdzorg hebben we de afgelopen
periode denk 1.5 jaar geleden alweer is de hele weerwar van productcodes is vereenvoudigd. Dat
was best een hele spannende exercitie waarbij een aantal andere gemeentes belang hadden om dat
wat mistig te houden. Toen is er in ieder geval vanuit Gouda vrij nadrukkelijk op gestuurd van als wij
dat wat versimpelen dan helpt dat ons enorm in de bureaucratie. Want nu was er voor een heel
aantal zorgaanbieders de ruimte om de producten te machoneren tussen de verschillende codes.
Dat was een beetje mistig. Toen hebben ze veel explicietere productcodes vastgesteld waarmee je
de zorgaanbieders die je betaald beter kon sturen. Daar kwam bijvoorbeeld uit bij de jeugd GGZ dat
er eigenlijk alle ehm hoe zeg je dat alle kosten voor begeleiding was specialistische begeleiding
terwijl dat eigenlijk prima gewone begeleiding zou kunnen zijn die veel goedkoper is. Alleen dat
onderscheid werd niet expliciet gemaakt waardoor iedereen in de duurdere variant ging zitten. Die
hebben we toen in beeld gebracht en toen merkte je ook dat dat een proces is wat eigenlijk volledig
aan de waarneming van de raadsleden is onttrokken. Er was gewoon te ehm ja te verweg technisch
enzovoort. Dus de conclusie werd ook niet helemaal gevolgd. Dan merk je dus van je hebt eigenlijk
een soort tussenorgaan nodig die kennis van zaken heeft en die ook ehm de verschillende
raadsleden kan informeren als daar vraag naar is. We hebben het zelf een paar keer gedaan in de
regio dat was met dan even de ChristenUnie mensen dat wij ehm ja halfjaarlijks even met alle
raadsleden op het sociaal domein rond de tafel gingen zitten en een update hadden van goh hoe
loopt het in onze gemeentes. Toen bleek dus eigenlijk dat ze in bodengraven reeuwwijk zoiets
hadden van ja eigenlijk gaat het allemaal wel goed en ja onze wethouder doet het eigenlijk wel goed.
En dan zeg ik ja jullie maken toch deel uit van die regio, weten jullie dan niet over de problemen met
de inkoop. ‘nee we weten nergens van’. Dan zie je dus als je niet geïnformeerd wordt door je
wethouder dan loop je achter de feiten aan. Daar zit het zoeken van hoe geef je dat vorm.
I: ja dit is inderdaad wel typerend voor mijn interviews vanuit bodengraven reeuwwijk inderdaad.
R10: o ik wist niet dat je daar interviews mee had gehad.
I: ja daar heb ik er ook 2 gehad.
R9: als relatief grote gemeente zijn wij een forse aandeelhouder in alle regelingen. Dus we hebben
daar ook echt wel belang bij. Maar ehm dat is ja eventjes wij zijn raadsleden dus we praten graag.
I: haha ga je gang. Hoe meer hoe beter wat mij betreft haha.
R9: heb je naar aanleiding van onze betogen nog urgente vragen?
I: ja zeker. Ik heb nog genoeg vragen haha.
R10: brand los Ryan!
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I: jullie vertelden net over de informatievoorziening. Hoe zit dat op dit moment. Welke wettelijke
grondslag is er nu voor informatievoorziening aan de raad, en welke ontbreekt er dan eigenlijk nog?
Dat heb je net al even vertelt wat je eigenlijk zou wensen, wat is op dit moment de situatie?
R9: je hebt de cyclus worden 1x per jaar of een keer per 2 jaar.
R10: de cyclus is jaarlijks.
R9: een jaarlijkse cyclus dan worden alle regelingen in 1x vastgesteld. Naja dat is nu dan gebeurt
normaal zou je daar wat meer tijd voor hebben denk ik. En dan worden de jaarrekeningen
opgeleverd. En toelichtingen en dan kun je al dan niet de zienswijze indienen op de stukken die dan
worden ingediend en dan worden ze vastgesteld. En nu hebben we de afgelopen cyclus natuurlijk.
Normaal is dat een standaard dingentje van doen we alles wel goed zo. Nu niet niet dit jaar, omdat
er bij de RDOG weer verzocht wordt om extra geld. Daar wordt dus weer een duur programma
gestart om de organisatie wendbaar en bestendig voor de toekomst te maken. Dat is prachtige
consultatie taal maar dat gaat wel 4 miljoen extra kosten. Dat zijn forse bedragen. Daar is heel erg
op doorgevraagd, maar feitelijk kunnen we niet zo heel erg veel.
R10: we hebben toen zelf de vraag gesteld van kun je eruit? Nou dat blijkt eigenlijk dat je denkt van
ja ehm
R9: kan wel he
R10: als we het er niet mee eens zijn zou je de stekker eruit kunnen trekken maar daar zit zoveel
boeteclausule op en je hebt een wettelijke taak en waar leggen we die dan neer dus je zit ook een
soort in de pak genaaid.
R9: ja en dat is heel apart want dat ga ik nu ook verder uitzoeken want het kan natuurlijk nooit zo
zijn dat een gemeenschappelijke regeling een open einde regeling wordt waarbij alle lokale
gemeenteraden moeten dokken en je geen enkele invloed hebt behalve je bestuur aanspreken via je
wethouder wat politiek heel lastig ligt. En eigenlijk al niet kan want er is altijd wel iets waarvan ze
zeggen ja ik wil het niet maar de rest wil het niet weetje dat wat r10 ook aangeeft en we hebben een
enorme informatie achterstand en ja weetje dan moetje dus binnen 2 weken zeggen van wat vind je
ervan en ja zeggen. En dat is ….
R10: het lastige daarin is ook wat je straks zij als het gaat over een systeem fout, om die taken te
kunnen doen heb je een bepaalde schaalgrootte nodig anders kun je het niet redden. Maar met die
schaalgrootte heb je ook de distantie gecreëerd ten opzichte van de bestuurlijke
verantwoordelijkheid in de lokale gemeente. Dus vind maar eens een model een governance
structuur die enerzijds recht doet aan de schaalgrootte die je nodig hebt voor de wettelijke taken en
anderzijds die nabijheid vasthoudt. Daar is nog niet echt een alternatief voor. Dus wat je ziet is dat er
de optelsom is van signalen en op het moment dat het op de besluitvormingstafel komt is jouw
geluid al zo afgezwakt in de veelheid van stemmen dat je niks meer hebt te vertellen.
R9: en dat zou wel fijn zijn als jouw onderzoek een suggestie zou opleveren over hoe we dat kunnen
doen. Het is waar wat r10 zegt. Een gemeenschappelijke regeling ga je aan omdat je schaalgrootte
kan bereiken he en dat is voordelig dus als aandeelhouder zeg ik prima. Als dan die regeling niet
oplevert wat kun je dan. En dan zit er toch vaak in de scope. Dan krijgt de gemeenschappelijke
regeling of de uitvoeringsorganisatie krijgen teveel voor hun kiezen dus dat portfolio stuk wordt niet
goed gemanaged en dat zit hem dus toch eigenlijk wel bij de gemeente zelf. Dat vraag je ze allemaal
te doen maar er komen ook zoals nu corona. Er komen allerlei dingen op je af en het heeft gewoon
te maken met dagelijks management. Wie runt daar de toko. En daar kun je als gemeenteraadslid
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echt heel weinig aan doen. Dus ja en dan over eruit stappen er is altijd een mogelijkheid om eruit te
stappen dus dat ga ik ook wel onderzoeken nu alleen dat is inderdaad heel erg dichtgetimmerd dus
dan heb je helemaal een lastige situatie. Je hebt je budgetrecht als dat ligt bij de gemeenteraad.
Maar je hebt geen enkele ruimte om daar ook echt grip op te krijgen. Behalve dan als dat R10
voorstelt om iets van een gremium op te richten waar je een informatie achterstand probleem
oplost maar ook een manier vindt om dagelijks algemeen besturen optijd als aandeelhouder aan te
kunnen spreken.
R10: ja en ik heb er ook wel over zitten piekeren maar dat wordt wel heel lastig maar waarom zit er
bijvoorbeeld in het algemeen bestuur niet een afvaardiging van de afzonderlijke (onverstaanbaar)
dat zou natuurlijk kunnen. Nou is dit wel een andere context dan de jeugdzorg als het gaat om de
inkoop. Omdat dit is echt een gemeenschappelijke regeling met een bestuur. Als je kijkt naar de
NSDMH en de RDS de huidige NSDMH dat is eigenlijk gewoon een uitvoeringsorganisatie waar het
nog mistiger wordt als je daar heel eerlijk naar gaat kijken is daar geen enkele ja onderbouwing het
is gewoon een uitvoeringsclub die doet wat de wethouders met elkaar vinden. Dus het is een regio
overleg met de wethouders ehm en die geven opdracht van ja u moet dit inkopen. U moet hier het
contract management van doen. De manier waarop die inkoop geregeld is dat is een bepaalde
systematiek daar kun je ook nog vanalles van vinden maar daar is nu voor gekozen, daar kan je
natuurlijk ook zeggen van hoe zit dat dan tussen die afzonderlijke gemeentes, mag een gemeente
daarin shoppen? Er is een enorme discussie geweest de afgelopen periode dat zal wel 3 jaar
geleden. Dat een aantal gemeentes zeiden van ja ehm we willen wel gemeenschappelijk doen maar
op het moment dat we ehm nouja tekorten krijgen ja dan doen we niet meer mee dat is een soort
van nouja shoppen waar je behoefte aan hebt, ja dat kan natuurlijk niet want je bent
gemeenschappelijk verantwoordelijk voor die regio, en dat is nou eenmaal regionaal want en daar
hebben we ook gewoon mee te maken heel veel zorgaanbieders vinden onze regio wat minder
interessant want het volume is gewoon te beperkt als je echt de grote aanbieders hebt die denken
joh ik ga helemaal niet investeren in Midden-Holland. Ik ga naar havenland of naar Rijnland want
daar zit de grote bulk dus dat maakt het ook weer lastiger en dan moet je voorstellen dat we ook
weer gemeentes hebben die zeggen: nee ik doe het wel voor mezelf. Dat is helemaal rot. Dus dat is
als het gaat over inkoop is dat een beperkende factor nu.
I: dus jij zegt eigenlijk dat er heel weinig consensus is tussen gemeentes en dat je het eigenlijk vooral
als gemeenteraad toch zelf moet bolwerken in die zin dat er weinig afstemming is ondanks dat je
gezamenlijk inkoopt, dat als het gaat om inspraak dat je er toch als gemeenteraad zelf achteraan
moet, klopt dat?
R10: ja! Dus als gemeenteraad hebben wij eigenlijk heel concreet ik was denk ik ehm nou wat zal het
zijn 2016 kwam ik pas voor het eerst achter dat er een website NSDMH was. Toen was die al 1.5 jaar
functioneel. Toen ontdekte ik pas van oh. We hebben dus een inkooporganisatie met een eigen
website waar notulen opstaan. Dat wisten we helemaal niet, nou dan heb je dat het beeld, kun je
dat een beetje volgen en vervolgens zie je dus dat die wethouders met elkaar dat het heel erg
afhankelijk is van de chemie onderling. We hebben en dat weet R9 ook. hiervoor hadden we een
andere wethouder, dat was mijn grote vriendin zegmaar, maar die had een iets andere dynamiek in
de relatie. En dat hielp niet bij het gezamenlijke inkopen.
R9: ja
R10: dus het is heel erg persoons afhankelijk van de chemie tussen de verschillende wethouders. Het
gaat hier om grof geld. Dat vind ik best wel kwetsbaar als het daar zo vanaf hangt. Ehm nou en als
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raad sta je daar gewoon bij te kijken van ja weet ik veel wat je daar mee moet doen. Dat maakt het
heel ongemakkelijk.
R9: zekers. Mooi toegelicht.
I: en welke welke beleidsruimte heeft zo’n wethouder?
R9: (onverstaanbaarder) hoe ingewikkelder het wordt.
I: welke beleidsruimte heeft zo’n wethouder in dat hele systeem. Je vertelt dat het vrij mistig wordt
gehouden. Hoe komt het dat een wethouder daar zo mee kan spelen?
R10: je hebt natuurlijk wel je nota om het zo te zeggen met de verordeningen waar richting aan
wordt gegeven. Dus dat is natuurlijk iets waar je als raad invloed op kunt uitoefenen. Er wordt al snel
gezegd inkoop is uitvoering… dus dat is niet beleid, daar kun je hooguit of die doet wat het moet
doen, gelet op het beleid.
R9: het is niet zo dat is onvoldoende he.
R10: klopt. Dus het is natuurlijk niet alleen uitvoering maar dat wordt dan wel gezegd. Het is ook
geen formeel orgaan, het is gewoon een afdeling die de inkoop doet voor alle afzonderlijke
gemeentes, maar die eigenlijk geen eigen juridische entiteit heeft die je dus ook niet kunt
controleren. Die valt gewoon onder de uitvoering. De vraag is of dat rechtdoet aan het belang van
die club. Nou daar zit ook nog een keer de beperking qua budgetten even heel concreet en dus de
RDS moet ook het contract management doen, nou het contract management is dus het controleren
van verschillende leveranciers of ze wel leveren wat ze leveren en ook of ze voldoen aan de criteria
die de raad stelt. Wij hebben hier in de regio geloof ik alles bij elkaar tegen de 400 verschillende
aanbieders. Dat is vrij veel. Dan heb je daar een politieke discussie tussen enerzijds keuzevrijheid en
anderzijds ehm sturen op aantal aanbieders. Nou ergens in het midden moet je dan uit zien te
komen. Vervolgens is er een aanbieder die veroorzaakt een hoop problemen omdat die de boel niet
op orde heeft. En er zijn de weinig fte die in het RDS zit is dus eigenlijk volledig opgeslokt door de
problemen bij een aanbieder. Laat staan dat je zicht hebt op wat de andere aanbieders doen. Dat is
voor ons helemaal niet in beeld. We hebben natuurlijk als het gaat over both boerenzorg hebben we
natuurlijk wel alle informatie gekregen van de wethouder. Wij zijn ook door both boeren zorg zelf
geïnformeerd maar daar zit een gat tussen qua informatie ik bedoel ehm de beeldvorming is
duidelijk anders. Laat ik het zo zeggen. Zij hebben een ander perspectief dan de ambtelijke
organisatie. Daar kan je vanalles van vinden maar dat maakt het voor ons als raadsleden enorm
ingewikkeld. Ik ben zelf daar geweest, heb een goed gesprek gehad met die desbetreffende club.
Maar dat wijkt wel heel erg af van de waarneming die wij hebben gekregen van de wethouders. Dan
ga je denken: waar zit dat dan in? A je staat enorm op achterstand. Ehm B ehm welke positie heb ik
überhaupt om daarin te acteren. Dus er zijn allerlei vragen die je zou kunnen stellen en je weet ehm
we hebben nog ehm weet ik veel 380 aanbieders die eigenlijk ook gemonitord zo moeten worden
waar we niet aan toekomen omdat deze ene alle aandacht naar zich toetrekt.
R9: ja.
R10: dat is een beetje de inkoop in Hollands Midden geloof ik.
R9: en wij gaan ook niet over de uitvoering he, maar er ontstaan allerlei problemen in de uitvoering.
R10: dat is een hele ingewikkelde discussie natuurlijk. Wanneer is het uitvoering? Wij gaan niet over
individuele casussen maar tegelijkertijd als het beleid als de uitvoering niet aansluit bij het beleid
dan hebben we iets om over te praten alleen daar wordt natuurlijk altijd heen en weer geduwd dat
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een wethouder zegt van ja het is uitvoering en dat wij zeggen ja het raakt het beleid. Dat is altijd een
spel. Op lokaal niveau kun je dat redelijk aan denk ik, vanuit die relaties, maar kom je hoger dan kom
je te maken, ik weet niet welke wethouders, haha toevallig weet ik het maar welke wethouders in de
regio allemaal van sociaal domein zijn. Ehm
R9: en binnen de gemeentegrenzen kun je ook niet regionale of dossiers natuurlijk niet, je mag niet
op individuele casussen ingaan maar wij krijgen vrij veel individuele casussen en aan de hand
daarvan proberen we een beeld te vormen van dit zijn de beleidskaders, dat wordt uitgevoerd, dit is
het resultaat, dit is wat de wethouder ons vertelt: zit daar een gat tussen? Dan hebben we allemaal
een eigen politieke kleur en we proberen daar helderheid over te krijgen. Dat is binnen de
gemeentegrenzen heel moeilijk. Maar met de regelingen bijna niet. Dus dan moet je inderdaad ehm
buiten je de gemeentegrenzen met andere raadsleden gaan praten en daar ontbreekt ons echt de
tijd voor dat is onmogelijk.
R10: ja
R9: he ik ga, respondent 10 super om je even te spreken en Ryan
I: je gaat ervandoor? Ja dankjewel
R9: ja even de vervolgvraag laat je ons horen wat je van onze interviews maakt? Want dat zou ik wel
fijn vinden.
I: ik kan je mijn scriptie toesturen als die af is als je zou willen!
R9: oke en dan zal ik vanmiddag even dat formulier toesturen he. He bedankt he.
R10 werk-ze hoi!
I: hoi!
R10: heb jij nog concrete vragen Ryan waar ik misschien een antwoord op weet. Ik heb nog een
casus die kan interessant zijn.
I: jullie hebben het eerder gehad over het financiële aspect in de kader stellende rol van de
gemeenteraad maar waar let je eigenlijk nog meer op als gemeenteraad, wat zou je graag nog meer
willen? Welke visie stuurt je dan ook nog meer?
R10: ja, dat is misschien wel mooi om dat te vertellen aan de hand van een casus. Ehm dat is
ondertussen 2015-16 geweest. Ehm toen bleek dat een zorgaanbieder, een grote zorgaanbieder.
Vertrouwelijk mag ik wel dingen zeggen he?
I: jawel.
R10: horizon jeugdzorg dat is trouwens ook allemaal openbaar hoor. Horizon jeugdzorg heeft toen
gemeend ehm een aantal reorganisaties door te voeren. En dat effect op gezinshuizen. Ehm
gezinshuizen is een beweging die wij als gemeenteraad juist willen omarmen. We willen dat
stimuleren. Omdat wij vinden dat de jeugdzorg beter tot zijn recht komt in gezinsconstructies dan in
leefgroepen met wisselende hulpverleners. Nou dat is het beleid, de visie. Vervolgens hebben he zij
gezegd we gaan de gezinshuizen stoppen want die gebouwen zijn te duur. Toen hebben wij gezegd
van ja dat is dus niet de bedoeling. Dan wordt het dus heel spannend want wat heb jij als lokale
gemeente te vertellen tegen een regionale zorginstelling die regionaal ingekocht is. Dus ik heb toen
een motie ingediend ehm instandhouding ehm opvoedrelaties of zoiets en ehm daar heb ik toen
heel veel gedoe over gehad onder andere omdat onze eigen wethouder, niet de huidige maar de
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vorige zoiets had van daar gaan wij niet over, dat is buiten Gouda. Daar kun je vanalles van vinden
maarja volgens mij gaan we daar wel over want het is een zorginstelling die wij onder contract
hebben. Mede onder contract hebben. We hebben continue gezegd van het gaat ook over goudse
inwoners dus het gaat ons wel degelijk aan. Stel in de situatie dat het geen goudse inwoners zijn
geen goudse kinderen zijn dan nog ben ik van mening dat we daar invloed op kunnen uitoefenen
omdat het ons beleid is. Misschien dat er nu geen kind zit maar die komt er wel want dat is de zorg
die wij hebben ingekocht als gemeente. Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen dat de
opvoedrelaties in stand bleven dat wil zeggen dat de gezinshuisouders met kinderen aan elkaar
geknoopt bleven. Dat die naar een andere locatie gingen maar dat die relaties in stand bleven. Dat is
natuurlijk allemaal mooi voor de bühne maar ik heb echt geen zicht of dat nu nog steeds het geval is.
Of die kinderen ook daadwerkelijk de juiste opvoeders hebben gekregen of dat ze toch niet ergens in
een groep zijn geplaatst. Daar heb je gewoon geen zicht op. Dit is wel een leuke casus om te zien
waar wij dus op sturen. Wij willen heel graag inhoudelijk goede zorg en die vinden we volgens mij in
gezin gebonden of gezinsgecommiteerde hulpverlening. Het herstel van hun normale leven zou je
kunnen zeggen. 2) ehm als er dan een grote zorginstelling is die daar een organisatie belang heeft
hoe ver kan hij dan aansluiten bij de beleidsmatige uitgangspunten van de afzonderlijke gemeentes
en 3) welke mogelijkheid heb je dan als gemeenteraadslid om dat te monitoren. Dat is zover weg dat
je dat gewoon ook niet helemaal in beeld hebt. Daar zijn zo dat is een casus die best wel interessant
kan zijn over welke mogelijkheden heb je als gemeenteraadslid in zo’n issue, in zo’n casus.
I: ja precies dat is inderdaad een beetje de vraag natuurlijk.
R10: ja. Dit is goed op te zoeken trouwens op internet hoor, daar kan je hoop informatie voor
vinden. Ik zal je sowieso even een mail sturen met de link naar NSDMH en jeugdzorg het rapport van
de rekenkamer, dan heb je die ook te pakken. En ik zal een linkje sturen naar die motie en de
publiciteit daar rond omheen.
I: en als je het dan hebt over bijvoorbeeld gezin gebonden zorg zie je dat dan echt als een vorm van
preventieve zorg in tegenstelling tot iets van een geïndiceerde instelling of hoe moet ik dat dan zien?
R10: nee dat is echt hulpverlening dus een kind die niet meer in een thuissituatie kan wonen, dus
uithuis geplaatst is die wordt geplaatst hetzij in ehm die wordt dan geplaatst in residentiele opvang.
Dat kan pleegzorg zijn. Maar dan zitr je meer in het vrijwillige circuit om het zo te zeggen. Maar je
hebt ook plaatsing in een meer officieel circuit. Dat wil zeggen: of een leefgroep. Dat is gewoon een
leefgroep daar zitten 8 tot 10 kinderen in vergelijkbare leeftijd onder leiding van een aantal ehm
groepsopvoeders. Die dus wisselende diensten hebben. Dus dat is de leefgroep en daarnaast heb je
gezinshuizen. Dus gewoon een gezin een echtpaar die dus 4 tot 6 kinderen opvoed in een normale
gezinsconstructie. Ik heb echt of wij hebben echt als gemeente Gouda gekozen om zoveel mogelijk
gezinsconstructies te hebben omdat we denken dat dat een betere zorg is. Dat is dus niet preventief,
dat is gewoon echt zorg die nodig is omdat het kind niet in de thuissituatie kan wonen en die
kinderen ook een bepaald gedrag vertonen die niet in een pleeggezin zou kunnen ondervallen. Dus
dat is een beetje het verschil. Nu vind je wel de product codes al. Je hebt er drie van een gezinshuis.
Dat is ehm gewoon opvoeding. Dat is crisis en behandeling geloof ik.
I: Dat is dus zoals je eerder al vertelde een vorm van zorg die regionaal wordt ingekocht? En dat je
toch als gemeenteraad een bepaalde visie hebt dat je de voorkeur hebt voor die vorm, daar kan je
dan ook wel in beperkte mate invloed op uitoefenen?
R10: ja dat hebben we dus gedaan door verschillende moties. Opvallend is dat nu blijkt uit de cijfers,
de financiële cijfers dat er meer budget is gegaan naar residentiele zorg en minder naar
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gezinshuizen. Dat is dan voor mij een signaal van he dit klopt niet. Dan ga ik daar weer mee aan de
slag. Dan ga ik daar op doorvragen als raadslid van hoe komt dat en in hoeverre hebben de
wethouders hier voldoende op gestuurd?
I: ja als je dan zulke informatie krijgt dan is er natuurlijk wordt dat expliciet vermeldt als zijnde
financiële kosten en uitstroom instroom eventueel maar er wordt natuurlijk, daaruit kun je natuurlijk
impliciet aflezen welke ontwikkelingen er zijn en of dat wenselijk is. In hoeverre kan je daar inzicht in
krijgen als gemeenteraadslid als je dat zou willen krijgen?
R10: ehm dan heb je eigenlijk de standaard tools dat wil zeggen dat je de desbetreffende wethouder
vraagt dus schrijf technisch van kunt u toelichten het aantal maar zeg gewoon feitelijke vragen en je
kunt artikel 38 vragen stellen. Dus dan beodel ik politieke vragen. Dus van: is de wethouder ook van
mening dat hier een ongewenste ontwikkeling zichtbaar wordt. Dan wil ik een antwoord van het
college horen. Maar dat zijn dus lokale instrumenten. Ehm daar gaan wij of daar ga ik in ieder geval
wel wat strategisch mee om door een van mijn collega’s van de ChristenUnie te benaderen en te
zeggen van jongens ik ga deze vragen indienen of ik heb deze motie, wat vinden jullie ervan?
Bijvoorbeeld die motie over gezinshuizen enzo, die worden ook door anderen gebruikt. Zo kun je
elkaar een beetje helpen. Maar en dat is informeel, dat is de handigheid die je wel of niet hebt. Maar
dat is niet een structuur of een governmentcode ofzo dat is gewoon ja als je een beetje handig bent
kun je dat gebruiken.
I: Maar is dat hoofdzakelijk waar je op dit moment nog op terug moet vallen om dat soort informatie
nog te krijgen of dat soort invloed uit te oefenen?
R10: ja eigenlijk wel. Er zijn geen constructen voor dat is echt gewoon hangt af van je eigen
creativiteit sterker nog dat heeft alles te maken met het draagvlak van de regio. Ik merk nu dat een
aantal gemeentes zijn heel druk met andere thema’s. Zuidplas is nu heel druk bezig met het
(onverstaanbaar) dus de uitbreiding van het aantal woningen. En dan merk je dus gewoon dat er
minder aandacht is voor het sociaal domein. Dus mijn gesprekspartners die hebben nu op dit
moment het niet echt op het netvlies staan. Die hebben andere thema’s die nu belangrijk zijn. Dat
heeft effect op de bereidwilligheid om samen op te trekken. Dus je moet het ook een klein beetje
hebben van je gezaghebbende positie in de regio. En ehm het gevoel dat anderen het voor anderen
dat je wat te vertellen hebt.
I: en wat is dan bijvoorbeeld het verschil tussen Gouda en de andere gemeenten. Ik hoor
bijvoorbeeld uit Waddinxveen dat de raadsleden die ik daar geïnterviewd heb heel pessimistisch zijn
over het sociaal domein. Zij beargumenteren dat de uitvoerende taak, de ambtenaren eigenlijk geen
prioriteit geven aan het sociaal domein. Dat is volgens hen de reden dat daar te weinig gebeurt.
R10: ja kijk ik vind het lastig om voor andere gemeentes te spreken, ik denk wel dat als je er zit
verschil. Je hebt een aantal gemeentes qua grootte dus dat betekent dat jouw eh beschikbare tijd
ehm beperkter is in de kleinere gemeenten ehm en ook in alle eerlijkheid de expertise. Daar is
gewoon ehm heel open daarin zijn en dat zij r9 ook al een beetje, ik denk dat ik als het gaat om de
goudse raad wel aardig ingewijd ben in de jeugdzorg en dat betekent dat je ook positie hebt om af
en toe wat dingen te zeggen. In de regio is de kennis in Zuidplas zit bijvoorbeeld iemand die zit er
ook echt goed in. Maar in Waddinxveen bijvoorbeeld dat staat heel ver van ze af. Het hele jeugdzorg
gebeuren daar weten ze gewoon te weinig van. Dat is niet negatief bedoeld maar dat heeft dus
beperkingen ja en dan ga je opzoek van waar zit het dan in. Naja als jij dan niet zulke hele goede
ervaringen hebt met een aantal ambtenaren of het ambtenaren apparaat is wat klein dan kan ik me
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die conclusie voorstellen, maar of dat echt een steekhoudende onderbouwing is dat vraag ik me dan
af.
I: ja en volgens mij hadden ze het toen wel over het regionale verband dus dat de ambtenaren daar
misschien of beperkte kennis van zaken hebben of dat het…
R10: ja dat ligt heel erg aan wat je er van verwacht, ik kan me er iets bij voorstellen maar dat zit
vooral in het aantal uren. De beschikbare omvang van het in dit geval de RDS dan. Want nu is dus
vroeger had je het NSDMH, dat is nu een afdeling geworden RDS onder de gemeente Gouda, dat is
een beetje het plaatje. Dat roept al, zeker bij Waddinxveen roept dat al de vraag op van ja dat zit
allemaal bij Gouda en dat is niet zo best, en dat heeft gewoon te nmaken met sentiment tussen
Gouda en Waddinxveen. Gouda had ooit de droom om Waddinxveen te annexeren. Dat is niet zo
goed gevallen dus dat is altijd haat en nijd. Dus Waddinxveen kijkt per definitie heel negatief naar
alles wat uit Gouda komt. Ook dus als dat een aantal ambtenaren zijn. Als ik nu kijk naar de mensen
die daar zitten en die ik ken. Dat zijn hele capabele ambtenaren. Zeker afgezet tegen hoe het nu op
dit moment gaat in ambtenaren land. Want er is veel beweging, veel doorstroming, het is lastig de
goeie mensen te vinden, dan doen we het in Gouda nog redelijk goed met die ambtenaren, alleen de
omvang van het aantal fte is gewoon beperkt dus ze kunnen niet zo heel veel. Nou dat weten heel
veel raadsleden niet eens. Ik weet dat toevallig omdat ik gewoon met de wethouder erover heb en
omdat ik me iets meer dan gemiddeld interesseer maar heel veel raadsleden hebben er geen enkel
zicht op. Die weten niet eens wie er zitten maarja dat speelt ook gewoon mee.
I: ehm dus je zei dat het RDS nu eigenlijk een afdeling is die valt onder de gemeente Gouda. Is het
dan ook zo dat er voornamelijk ambtenaren vanuit Gouda komen of dat niet?
R10: ehm volgens mij zijn het eigenlijk allemaal ambtenaren die van oorsprong uit de goudse
organisatie kwamen en dat is eigenlijk hetzelfde als maatschappelijke opvang, als gemeente Gouda
zijn we een centrum gemeente voor de regio, en dat betekent gewoon dat het onder de gemeente
Gouda functioneert. Dus de ambtenaren functioneren gewoon onder de algemene secretaris van
Gouda.
I: oke dus Gouda heeft geen aparte afdeling zelf voor sociaal domein maar dat is de RDS geworden?
Of dat niet?
R10: nou we hebben aparte afdeling sociaal domein, verschillende afdelingen om het zo te zeggen.
En daarnaast hebben we de RDS. Maar dat is wel een aparte afdeling maar die functioneert wel
onder de gemeente Gouda. Dat is het plaatje wat ik tot nu toe altijd heb gehoord en dat is altijd
spannend wat ik hoor he.
I: ik heb ook eerder gehoord dat er verschillende maten van of tenminste in verschillende regelmaat
geïnformeerd wordt over verschillende soorten zorg. Sommige raadsleden zeggen dat ze elk
kwartaal een raadsinformatiebrief ontvangen maar dat ze om het jaar maar iets ontvangen over
jeugd ggz of jeugd ggd. Klopt dat beeld een beetje?
R10: dat ligt heel erg aan de context van de gemeente wat daar de afspraken over zijn. Ik denk
inderdaad dat er verschil is in de cyclus van informatie verstrekking maar in alle eerlijkheid, volgens
mij ben je er zelf bij als raad. Als jij vind dat je geïnformeerd moet worden in een bepaalde
frequentie,, ja dan moet je zeggen van dit wil ik hebben. Dan kan je wel aan de zijlijn roepen van we
krijgen te weinig informatie. Dan moet je zorgen dat je die krijgt. Dus ik vind het ook een beetje
goedkoop om dan te zeggen van de informatie die krijgen we niet. Dan denk ik ja daar heb je zoveel
instrumenten voor om die informatie te krijgen. Dat vind ik niet heel plausibel. Het is meer de vraag
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of iedereen alle informatie verwerkt heeft. Want als ik, dat zij r9 ook over het RDOG, ehm nou daar
is heel veel informatie over verstrekt maar zelf ben ik ook verrast door ehm uiteindelijk de
consequenties daarvan. En dan ga je in retroperspectief ga je terugkijken en dan zie je van ohja het is
wel gezegd in de notities, in de memos. Alleen ik heb me dat toen niet zo gerealiseerd. Ja dan kan ik
niks anders doen dan de conclusie trekken dat ik niet heb op ziten letten. En dat is niet zo eigen aan
een raadslid. Die zegt eerder van de wethouder heeft het verkeerd gedaan dan dat die zegt: ik heb
zelf niet opgelet.
I: en r9 vertelde ook eerder dat het best wel een gecompliceerd web aan stromen is ehm als het gaat
om hoe jeugd wordt doorverwezen of geïndiceerd wordt. En hoe ze dan uiteindelijk terechtkomen
bij de zwaarste vormen van de zorg. Als gemeente heb je natuurlijk vanuit de jeugdwet de taak
gekregen om dat zoveel mogelijk preventief in te richten om doorstroming te voorkomen. Wat is
daarvan op het moment een beetje de status?
R10: dat wij constateren dat het voorveld om zo te zeggen dat daar best wel op geïnvesteerd is
alleen dat het heel lastig is om dat te kwantificeren. Dus we kunnen niet zien wat het effect is van
het voorveld. En dat is natuurlijk bij een aantal politieke partijen ligt dat gevoelig. Zo van: we zien
niet dat het zin heeft, laten we er maar geen geld in stoppen. Op het moment dat je er geen geld
meer instopt dan zal je wel zien dat het effect heeft, dat is natuurlijk het nadeel ervan. Dan krijg je
eigenlijk toegang. Dat is de geïndiceerde zorg en die gaat via verschillende mogelijke ehm
beschikkingen uiteindelijk is de gemeente degene die de beschikking afgeeft maar die wordt
verwezen door bijvoorbeeld de raad voor de kinderbescherming of door het sociaal team. Nou is
30% van alle beschikkingen gaat via ons eigen kanaal, ons eigen toegang. 70% gaat via externe
verwijzers. Huisartsen en de raad voor de kinderbescherming. Ehm dus van 70% hebben wij geen
kunnen we eigenlijk geen invloed op uitoefenen. Dat is gewoon de wettelijke taak, die moeten wij
gewoon financieren. Zonder dat we daar überhaupt iets in kunnen sturen. Dat maakt het best
ingewikkeld voor die 70% omdat daar natuurlijk het leeuwendeel zit van de kosten, ook vaak door
duurdere zorg. Nou daar zitten we nu aan het nadenken van hoe kunnen we toch zorgen dat wij met
inachtneming van onze beperkte mogelijkheden toch iets kunnen doen bij die externe verwijzers.
Bijvoorbeeld in gesprek gaan met de raad voor de kinderbescherming. Of ehm aan de voorkant bij
huisartsen met een vorm van praktijk ondersteuning iemand daar neerzetten. Dat soort vormen
zitten we nu aan te denken.
I: oke dus dat is eigenlijk een gevalletje waar de gemeente de regierol moet nemen en dat je dan
bijvoorbeeld een soort netwerk overleg tot stand brengt tussen al die doorverwijzers?
R10: ja en dat je dus ook omdat je daar geen formele status in hebt, niet veel invloed op kunt
uitoefenen moet je het vooral hebben van het verleiden en de meerwaarde ook laten zien voor hun
zelf dus wat is de meerwaarde voor een huisarts om minder beschikkingen door te sturen. Ja hij doet
gewoon zijn werk. Er komt gewoon een client binnen en die heeft een verwijzing nodig. En daar
wordt natuurlijk gretig gebruik van gemaakt. Er zijn burgers die vinden dat traject bij het sociaal
team veel te complex. Die denken ik meldt me bij de huisarts en die krijgen een beschikking. Maarja
is dat dan de bedoeling? Nee niet maar het gebeurt wel.
I: en viel het sociaal team ook onder de 70% of is dat de 30%?
R10: nee dat is de 30, dus de eigen toegang sociaal team is 30 procent en de externe verwijzing 70.
I: dus als ik het dan even voor mijn eigen beeld duidelijk probeer te krijgen je hebt ehm bijvoorbeeld
scholen en jeugdwerkers en dat soort zaken waar in wordt geïnvesteerd door de gemeente dat is
echt preventief en de volgende stap is dan dat mensen zich melden bij het sociaal team.
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R10: ja dus op het moment dat je met een algemene voorzieningen wat meestal preventief is niet uit
kunt dan kom je in de geïndiceerde zorg dus de beschikking. En in die beschikkingen heb je dus twee
routes, of via het sociaal team, of externe verwijzers. En die verhouding is 30 70.
I: oke en wat kun je dan als gemeente als regisseur van zo’n netwerk nog doen om die actoren ervan
te overtuigen dat het zinvol is om minder door te verwijzen of naar een meer gewenste vorm van
zorg ehm door te verwijzen die de gemeente voor ogen heeft?
R10: ehm ja dat is een hele lastige want dan moet je eigenlijk hun meenemen in je hele voelen van
de pijn. Om het zo te zeggen. Kijk een huisarts heeft er geen enkel gevoel bij of wij als gemeente
zwaar nat gaan qua kosten voor de jeugdzorg. Dus je zult die huisarts mede verantwoordelijk
moeten maken voor het welzijn van cliënten. Ehm nouja dat is een lastige daar speelt ook nog mee
de heeft elke vorm van hulpverlening altijd wel het gewenste effect? De zorgaanbieder zal er belang
bij hebben om ehm wat duurdere zorg te bieden. Maar de vraag is of dat op maat is, of dat past bij
de client. Dus dat is best wel een spannende want de client denkt natuurlijk ook van ja hallo ik heb
gewoon goede zorg nodig dus ik wil dat krijgen en de gemeente gaat nu zitten beknibbelen op geld.
Ik wil de goede zorg krijgen. Terwijl eigenlijk de vraag is van is dit wel de goede zorg. Moet je het wel
zo insteken? Even als voorbeeld: als een kind wat leerproblemen heeft, ehm doordat die gewoon
niet leren dat is natuurlijk iets heel anders dan dat je gewoon gelijk een etiket van adhd erop zet of
dyslectisch. Kind zal zeggen ik heb gewoon goede zorg nodig dus ik wil adhd en begeleiding en weet
ik veel allemaal, terwijl met huiswerk begeleiding ben je er ook. Dat is wel het dilemma omdat je A
de client wil overtuigen en B de zorgaanbieder die er geen belang bij heeft. Dus die zal eerder aan de
andere kant hangen. Nou dan kun je wel voorstellen als je in de politiek natuurlijk zegt van beste
burger of eigenlijk vraagt u teveel geld want u heeft die zorg helemaal niet nodig, nouja dat is
politiek gezien ook niet zo handig. Die krijg je natuurlijk weer om de oren.
I: kom je dan ook terecht in die kwestie van codes die toegekend worden van vormen van zorg of is
dat dan weer een stap verder?
R10: dat is eigenlijk een technische oplossing om daar iets aan te kunnen doen dus in het
versimpelen van de codes en het ehm kritischer kijken van welke codes voor welk product staan
hebben we in de relatie tussen de gemeente en de zorgaanbieder hebben we veel kunnen doen. En
dan kan een desbetreffende cliënt zeggen ik heb dit product nodig. En doordat die nu wat explicieter
zijn heb je daar een hele hoop tussenuit gehaald. Naast het feit dat het heel veel bureaucratie heeft
opgelost. Omdat het natuurlijk best ingewikkeld is om weet ik veel een waslijst aan productcodes te
hebben waar alle gemeentes dan hun hele systeem op ingericht moeten hebben. Die hebben we
moeten versimpelen waardoor dat ehm in die relatie wel wat opgelost heeft. Alleen daarmee is nog
niets opgelost ten aanzien van de beschikking en de toegang.
I: ja en zou je dan zeggen dat inderdaad de mensen die je tracht te helpen door het meer te laten
doorstromen naar een passende vorm van zorg, bereik je die mensen dan ook die doelgroep of is het
dan eigenlijk een nieuwe doelgroep die je aanboort. Dat argument heb ik ook gehoord, dat alos je als
gemeente preventief gaat investeren dat je een andere doelgroep aantrekt dan de mensen die al
doorstromen naar de geïndiceerde zorg.
R10: ehm dat zou kunnen kijk ehm het hele principe is natuurlijk even concreet in het gezin. Stel dat
een moeder ehm moeite heeft met een opvoeding van de kinderen dan zou je zeggen van die zit nu
nog niet in de kaartenbak van de geïndiceerde zorg. Nee want ze kan het nog net rooien. Maar als je
haar dus laat aanmodderen en daar dus niet in ondersteund. Dan weetje dat er op een gegeven
moment een moment komt dat ze het niet aankan dat de kinderen uit huis geplaatst worden. Dan zit
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het er wel in. Dan kan je natuurlijk zeggen van we wachten tot het moment dat ze erin zit, maar we
kunnen ook zeggen we gaan naar de voorkant toe, zodat er zoveel mogelijk ambulant begeleiding
opzit zodat ze niet zover komt dat die uren nodig zijn. Dat is het hele principe. Daar zit een ander
punt in en dat heeft te maken met veilig thuis is dat de ehm meldingsbereidheid en de ehm zal ik
zeggen het zicht op kwetsbare situaties is enorm toegenomen. Dus wij zien veel meer. Ehm dat heeft
een enorme toeloop gehad bij veilig thuis. Die is heel erg gegroeid. Het aantal meldingen. Dat is
alleen nog maar de melding. Maar we weten natuurlijk uit die melding komt ook een gevolg namelijk
zorgaanbod. Dus als dat gaan stijgen dan stijgt het zorgaanbod ook. Dat heeft wel te maken met dat
wij op landelijk niveau er allerlei ehm besluiten worden genomen door bijvoorbeeld heel veel te
signaleren en heel veel te melden. Daar is geen concrete compensatie voor vanuit het rijk. Ehm en
dat betekent dus ook een toename van zorgvraag, waar überhaupt geen budget voor vrijkomt. Dus
het rijk ehm stelt criteria vast, waardoor de meldingen toenemen, waardoor het zorgaanbod
toeneemt, maar wij als gemeente moeten dat ophoesten qua budget. Dat zijn best wel vragen. En
bijvoorbeeld het rijk stelt bijvoorbeeld ook criteria aan ehm zegmaar kleine kinderen dus ehm hoe
heet dat ook alweer als je baby krijgt kraamzorg niet maar de naja de het valt onder de RDOG. Daar
kunnen ze allerlei hele ingewikkelde criteria, dan moet je om het jaar en op het vijfde jaar moet je
nog een keer terugkomen. Dan moet je kijken naar gehoor test, nou allemaal stappen die je moet
zetten. Allemaal leuk en aardig maar het gevolg is dat wij als gemeentes dat natuurlijk betalen, dus
je ziet nog al eens gebeuren dat het rijk hele goedbedoelde misschien initiatieven neemt, om ehm
de zorg te optimaliseren, maar de rekening ervan komt op het niveau van de gemeente te liggen.
Dat is wel een beetje wrang als je daar (onverstaanbaar)
I: is het dan ook zo dat je op gemeentelijke voorzieningen moet gaan korten om dat te bekostigen?
R10: op dit moment is dat een groot probleem in Gouda, we hebben een fors tekort, dat lossen we
niet op in het sociaal domein. Dus dat moet in andere domeinen opgelost worden. Dat betekent
gewoon dat wij de komende jaren echt gaan interen op de mogelijke voorzieningen. En dat kan dus
betekenen dat je zegt van oke we hebben niet meer de mogelijkheden om ehm sport te financieren
of ehm we hebben niet meer de mogelijkheden om ozb belasting te verlagen. Noem het maar op.
Dus dit wordt echt een mega probleem, indirect voor Gouda maar voor heel veel gemeentes.
I: hoe hoop je dat op te lossen?
R10: ja als we dat wisten haha. Dit is een probleem dat in het hele land nu speelt. En ehm dat is met
name in de jeugdzorg dus de kostenoversteigingen is met name jeugdzorg nu. En ehm daar hebben
we nu twee weken geleden hebben we daar een vrij uitgebreide sessie over gehad, welke knoppen
we hebben om daaraan te kunnen sturen. Een van de knoppen is dat je de toegang ingewikkelder
maakt. Dus dat je niet zomaar zonder meer zorg kunt krijgen. Nou dat vind ik ingewikkeld als
experiment. Ehm want dat is niet hoe je eigenlijk die zorg wil hebben. Maar je zult wel moeten want
ja anders dan gaan we gewoon hartstikke nat als gemeente. Dus wat we doen is ehm op het niveau
van het rijk heel hard lobbyen en zeggen joh het gaat niet goed hier moeten jullie wat mee doen,
maar het is ook echt noodzakelijk dat er een maatschappelijk debat komt over wat we reëel vinden
als zijnde zorgaanbod. En dat betekent dat je misschien ook wel moet zeggen: luister! Al die
etiketteringen van alle ziekten beelden misschien moeten we daar wat voorzichtiger worden en
moeten we accepteren dat er kinderen zijn die een iets andere route hebben. Niet alles hoeft, want
dat is natuurlijk ook de prinsesjes cultuur. Onze kinderen moeten alles krijgen dat je ook moet
vragen van worden ze daar gelukkiger van? Hebben ze dan beter perspectief op een toekomst? Dat
is nog maar de vraag. Ik heb heel veel ehm negatieve effecten gezien van hulpverlening.
I: dus je zegt dus eigenlijk dat ook een deel cultureel ingestoken is.
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R: ja
I: zeg je daarmee eigenlijk dat een deel van de zorg die nu eigenlijk ingekocht wordt onnodig is?
R: ik denk dat een deel van de zorg die nu ingekocht wordt er gebruikt wordt gerelateerd is aan ehm
onze ehm cultuur in Nederland. Als je dat afzet tegen andere werelddelen ehm dan moet je eigenlijk
concluderen dat ehm het geluk van die kinderen niet beduidend minder is omdat ze ehm bepaalde
ehm hulpverlening niet krijgen. Sterker nog die zijn druk bezig te overleven omdat ze geen eten
hebben. En wij gaan nadenken welke vormen van hulpverlening gaan we bieden om het kind heen
omdat die toevallig even niet de havo kan halen. En dat moet toch echt van zijn ouders. Nou dan
krijg je dus een heel circus van hulpverlening om te zorgen dat die het haalt. Dat die weer gelukkiger
wordt. Dat is wel, dus ik vind ook wel dat je maatschappij kritisch geluid mag laten horen, maar
politiek is dat ingewikkeld. Omdat je daarmee ook jezelf een beetje buiten spel zet. Want dat wil de
burgemeester niet horen.
I: betekent dat dan ook dat zorg in welke vorm dan ook gezien kan worden als een verworven recht
waar iedereen maar toegang tot zou moeten kunnen hebben in Nederland?
R: ja als je kijkt naar de decentralisatie was natuurlijk het principe van de verschuiving van een
verzorgingsstaat naar een ehm ja meer een samenlevings…
I: participatie samenleving
R: participatie samenleving! Wat daar impliciet in doorklinkt is dat het recht op zorg verschuift naar
ehm ja de behoefte aan zorg om zo te zeggen. Dus het is niet meer een vanzelfsprekend recht. Dus
in onze nota’s staat zoiets als we willen voorkomen dat we iedereen moet mee kunnen doen alleen
wat dat dan betekent ehm daar moet naar gekeken worden. Dus het is niet zo vanzelf sprekend dat
wij iedereen gaan pamperen of dat we alles aanbieden zo van u heeft er toch recht op dus neem het
maar. Dat voorbeeld is ehm binnen de WMO is er bijvoorbeeld scootmobielen. Ja er zijn mensen
slecht ter been die moet je voorzien daar heb je een scootmobiel. Ehm maar je hebt ook nog een
scootmobiel delux. Die gaat ipv. 12 km per uur gaat die 16 km per uur. Dat is wel een stuk duurder.
Maar dan komen er dus echt mensen bij het huis van de stad met hun 12 km per uur scootmobieltje
en zeggen ja ik wil die andere want die gaat veel sneller. Ja dan moet je dus tegen hun zeggen van
nee u bent voorzien. U kunt meedoen. Waarom zou u dat willen? ‘ja ik wil die!’. Dan zie je natuurlijk
de tranentrekkende verhalen in de media al, dat de gemeente van Gouda weigert een scootmobiel
die noodzakelijk is voor mobiliteit van die arme mevrouw, nou snap je. Zo werkt het een beetje dan.
Dat is rete ingewikkeld.
I: ehm ja ik denk dat ik onderhand wel door mijn vragen heen ben zo he.
R: mooi dan ga ik gauw een hapje eten en door naar mijn volgende afspraak.
I: ja het is alweer lunchtijd geweest.
R: ja haha. Prima. Ryan bedankt! Ik zie het wel tegemoet. Ik zal je die mail nog even sturen met die
linkjes en vraag die informatie op.
I: hartstikke bedankt.
R: ja?
I: ja!
R: groeten!
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I: he fijne dag nog!
R: hoi hoi
I: hoi

Bijlage 13: Codeboek
Code

Definitie

Politieke verschillen

Met politieke verschillen
wordt gedoeld op het feit
dat in MLG, overheden die
geconfronteerd worden
met samenwerking
verschillende visies,
belangen, machtsmiddelen
en/of beleidsdoelen
hebben.
Met deliberatie wordt
gedoeld op overheden die
gebruik maken van
informatie-uitwisseling,
overtuiging en wederzijds
leren om tot consensus en
beleidsinnovatie te komen.

Deliberatie

Concurrentie

Met concurrentie wordt
gedoeld op overheden in
MLG-netwerken die in
beleidsformulering voor
hen unieke voordelen die
samenhangen met
gedeelde doelen willen
opnemen.

Financiële capaciteit

Met financiële capaciteit
wordt gedoeld op de
financiële capaciteit en
autonomie van een
overheid.

Consensus

Met “consensus” wordt
gedoeld op de wijze

Inclusie- en
exclusiecriteria
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
aanwezigheid van een
of meerdere van deze
verschillen.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
aanwezigheid van een
of meerdere vormen
van deliberatie.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
aanwezigheid van
concurrentie onder
overheden in de
casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
relevantie van de
financiële capaciteit
van een overheid voor
de beleidsvrijheid van
een overheid.
Inclusie: De code
wordt toegekend

Relevantie
Deze code is relevant
omdat Benz (2007) stelt
dat politieke verschillen in
MLG-netwerken
aanleiding geven tot
deliberatie of concurrentie
om te komen tot
consensus en
beleidsinnovatie.
Deze code is relevant
omdat Benz (2007) stelt
dat deliberatie een van de
methoden is om in een
MLG-netwerk tot
consensus en
beleidsinnovatie te
komen.
Deze code is relevant
omdat Benz (2007) stelt
dat concurrentie een van
de methoden is om in een
MLG-netwerk tot
consensus en
beleidsinnovatie te
komen.

Deze code is relevant
omdat Mabbett en
Bolderson (1999)
beschrijven hoe
institutionele structuren,
beleidsautonomie en
beleidskeuzes
samenhangen met
financiële autonomie en
financiële capaciteit.
Deze code is relevant
omdat Benz (2007) stelt
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Legaliteit

waarop niet beleid tot
stand komt in MLGnetwerken, aangezien deze
afhankelijk is van
wederzijdse instemming
tussen verschillende
overheden/overheidslagen.
Met “legaliteit” wordt
gedoeld op de
aanwezigheid van wetten
en democratische regels
die ten grondslag liggen
aan het proces van
besluitvorming
(throughput).

Informatievoorziening

Met
“informatievoorziening”
wordt gedoeld op de
informatievoorziening
tussen agent en principal
bij de ontwikkeling,
uitvoering en controle van
beleid.

Controle

Met “controle” wordt
gedoeld op de mate van
controle die
toezichthoudende
principalen hebben over de
agenten, de actoren die
verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van beleid en
daarvoor ook
verantwoording af
(moeten) leggen.
Met “aansprakelijkstelling”
wordt gedoeld op de mate
waarin agenten
verantwoordelijk kunnen
worden gehouden voor het
door hen uitgevoerde
beleid door de
toezichthoudende
principalen.

Aansprakelijkstelling

Effectiviteit/output

Met “effectiveit” of
“outputs” wordt gedoeld

indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
aanwezigheid van
consensusvorming in
de casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
aanwezigheid van de
mate van legaliteit in
de casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
(mate van)
aanwezigheid van
informatievoorziening
tussen agenten en
principalen in de
casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
(mate van)
aanwezigheid van
controle van
principalen over
agenten in de casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
(mate van)
aanwezigheid van
aansprakelijkstelling in
de casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend

dat beleidsvorming in
MLG-netwerk afhankelijk
is van de mate van
overeenstemming.

Deze code is relevant
omdat Klijn & Koppenjan
(2012) stellen dat legaliteit
een belangrijk onderdeel
is van throughputlegitimiteit.

Deze code is relevant
omdat Benz (2007) stelt
dat informatievoorziening
van belang is voor een
succesvolle controle van
principalen over agenten
die beleid uitvoeren.

Deze code is relevant
omdat Benz (2007) stelt
dat een goede mate van
controle van belang is
voor het succes in
toezichthouden door
principalen over agenten,
en daarmee de
democratische
legitimiteit/throughputlegitimiteit versterkt.
Deze code is relevant
omdat Benz (2007) stelt
dat aansprakelijkstelling
de kern vormt van
democratische
legitimiteit/throughputlegitimiteit, waarmee
agenten afgerekend
kunnen worden op hun
uitvoering.
Deze code is relevant
omdat Klijn & Koppenjan
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op een output-legitimiteit
gericht op het behalen van
beleidsdoelen/doelmatig
beleid.

Efficiëntie

Met “efficiëntie” wordt
gedoeld op een outputlegitimiteit gericht op het
behalen van doelen met
behulp van minimale
(voornamelijk financiële)
middelen.

Outcomes

Met “maatschappelijke
effecten” of “outcomes”
wordt gedoeld op een
output-legitimiteit gericht
op het bewerkstelligen van
gewenste
uitkomsten/veranderingen
in de samenleving. Hierbij
wordt expliciet
onderscheid gemaakt
tussen de verandering in
beleid/instituties en
verandering van gedrag in
de maatschappij.
Met “monitoring” wordt
gedoeld op toezicht op het
beleid tijdens de
uitvoeringsfase, waarbij
principalen kennis
verwerven om eventuele
ingrepen te kunnen plegen
op het beleid. Monitoring
is van belang om het beleid
en beleidsproces goed te
kunnen evalueren.
Met “rationale evaluatie”
wordt gedoeld op het
evalueren van beleid,
waarbij een rationale vorm
van evaluatie gericht is op
het meten van outputlegitimiteit, zoals
doelmatigheid en
efficiëntie.

Monitoring

Rationale evaluatie

indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
(mate van) aandacht
voor “effectiviteit” of
“outputs” in het
beleid in de casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
(mate van) aandacht
voor “efficiëntie” in
het beleid in de casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
(mate van) aandacht
voor maatschappelijke
effecten/outcomes in
het beleid in de casus.

(2012) stellen dat een van
de varianten of
onderdelen van outputlegitimiteit bestaat uit de
mate van
effectiviteit/doelmatigheid
van beleid.

Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
aanwezigheid en
manier van
monitoring in de
casus.

Deze code is relevant
omdat Bekkers, Fenger &
Scholten (2017) stellen dat
monitoring de capaciteit
van principalen om op
beleid in te grijpen
vergroot en daarmee de
throughput-legitimiteit
vergroot.

Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
aanwezigheid van
rationale evaluatie

Deze code is relevant
omdat Bekkers, Fenger &
Scholten (2017) stellen dat
rationele evaluatie een
optimalere keuze in beleid
en verdeling van middelen
mogelijk maakt en
oorzaak-gevolg verbanden
zichtbaar(der) kan maken,

Deze code is relevant
omdat Klijn & Koppenjan
(2012) stellen dat een van
de varianten of
onderdelen van outputlegitimiteit bestaat uit de
mate van efficiëntie van
beleid.
Deze code is relevant
omdat Klijn & Koppenjan
(2012) stellen dat een van
de varianten of
onderdelen van outputlegitimiteit bestaat uit de
mate waarin
maatschappelijke effecten
worden gerealiseerd.
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Proces-evaluatie

Met “proces-evaluatie”
wordt gedoeld op het
evalueren van beleid,
waarbij proces-evaluatie
gericht is op het evalueren
van input- en throughputlegitimiteit, waarbij de
rollen en inbreng van de
betrokken actoren en de
verhoudingen daartussen
centraal staan.

Transparantie

Met “transparantie” wordt
gedoeld op de
toegankelijkheid en
overzichtelijkheid van
informatie die aan de
toezichthoudende
principalen wordt geleverd.

Ambtelijk apparaat

Met “ambtelijk apparaat”
wordt gedoeld op de rol
van het ambtelijk apparaat
in het
gemeentelijk/regionaal
beleid.

Complexiteit
regionale verbanden

Met “complexiteit
regionale verbanden”
wordt gedoeld op de
complexiteit van
verschillende regionale
verbanden en instituties en
de invloed die dit heeft op
de mogelijkheden die een
gemeenteraad heeft.
Met “convergentie” wordt
gedoeld op consensus of
een gedeelde visie binnen
dezelfde gemeenteraad.

Convergentie

van het beleid in de
casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
aanwezigheid van
proces-evaluatie in de
casus.

Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
mate van
transparantie in de
casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
rol van het ambtelijk
apparaat in het beleid
in de casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
rol van regionale
complexiteit in de
casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
aanwezigheid van
convergentie binnen

dit verhoogt de outputlegitimiteit van beleid.
Deze code is relevant
omdat Bekkers, Fenger &
Scholten (2017) stellen dat
een proces-evaluatie
inzicht verschaft in de rol
van verschillende actoren
en de wenselijkheid van
maatschappelijke
effecten, waarmee
actoren een subjectief
oordeel kunnen
formuleren. Dit vergroot
de throughput-legitimiteit.
Deze code is relevant
omdat Bekkers, Fenger &
Scholten (2017) stellen dat
transparantie van belang
is voor het borgen van
publieke verantwoording
over gevoerd beleid, dit
vergroot de
democratische legitimiteit.
Deze code is relevant
omdat respondenten 7, 8,
9 en 10 hierover
uitspraken doen.

Deze code is relevant
omdat respondenten 2, 4,
6, 9 en 10 hierover
uitspraken doen.

Deze code is relevant
omdat respondenten 1, 3,
4 en 5 hierover uitspraken
doen.
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Cultuur

Met “cultuur” wordt
gedoeld op de invloed van
de cultuur in Nederland op
het gebruik van jeugdzorg.

Inkoop

Met “inkoop” wordt
gedoeld op de inkoop van
jeugdzorg in de regio
Midden-Holland.

Instrument Rijk

Met “instrument Rijk”
wordt gedoeld op het
primaat van de
Rijksoverheid en de
beperking van de
beleidsvrijheid van/dwang
richting de
gemeente(raad).
Met “integraliteit” wordt
gedoeld op de
samenwerking en
afstemming tussen lokale
welzijnsorganisaties in het
gemeentelijke voorveld.
Met “kaderstelling” wordt
gedoeld op de
kaderstellende rol van de
gemeenteraad; het
opstellen van een leidende
visie en
randvoorwaarden/kaders
voor beleid.
Met “medicalisering”
wordt gedoeld op de
verruiming van diagnoses
die kunnen leiden tot
toegang tot een vorm van
jeugdzorg. De breedte van
dit scala wordt mede
bepaald door de heersende
normen en het
ontwikkelingsniveau van
een land.

Integraliteit

Kaderstelling

Medicalisering

zijn/haar
gemeenteraad.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar
interpretatie van de
invloed van cultuur op
het gebruik van
jeugdzorg.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar visie op
de inkoop van
jeugdzorg in de casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar visie op
de invloed van de
Rijksoverheid in de
casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar visie op
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar visie op
zijn/haar
kaderstellende rol in
de casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar visie op
de mate van
medicalisering in de
casus.

Deze code is relevant
omdat respondenten 6 en
10 hierover uitspraken
doen.

Deze code is relevant
omdat respondenten 9 en
10 hierover uitspraken
doen.

Deze code is relevant
omdat respondenten 1, 3,
4, 5, 7, 9 en 10 hierover
uitspraken doen.

Deze code is relevant
omdat respondenten 2, 5,
6, 9 en 10 hierover
uitspraken doen.

Deze code is relevant
omdat respondenten 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9 en 10
hierover uitspraken doen.

Deze code is relevant
omdat respondenten 3, 6
en 10 hierover uitspraken
doen.
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Participatie

Preventie

Representativiteit

Schaduwraad

Sociaal team

Toegang

Met “participatie” wordt
gedoeld op de mate waarin
burgers en
maatschappelijke en
private partijen inspraak
kunnen verkrijgen in het
opstellen van
gemeentelijk/regionaal
beleid.
Met “preventie” wordt
gedoeld op de preventieve
jeugdhulpvoorzieningen
die moeten voorkomen dat
kinderen en jongeren
doorstromen naar
gespecialiseerde
geïndiceerde vormen van
jeugdzorg.
Met “representativiteit”
wordt gedoeld op de mate
waarin het beleid gevoerd
door de gemeenteraad en
politieke partijen
inhoudelijk een
afspiegeling vormt van de
wens van inwoners en
achterban.
Met “schaduwraad” wordt
gedoeld op een
institutionele vorm
waarmee de
gemeenteraden in de regio
meer controle kunnen
uitoefenen over de
uitvoering.
Met “sociaal team” wordt
gedoeld op het sociaal
team wat in wisselende
samenstelling in elke
gemeente fungeert als een
van de doorverwijzende
instanties voor cliënten die
jeugdzorg nodig hebben
waarvan de zwaarte of de
complexiteit de zorg die
het preventieve voorveld
kan bieden overstijgt.
Met “toegang” wordt
gedoeld op de instanties
die als doorverwijzer naar
geïndiceerde jeugdzorg

Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar visie op
de mate van
participatie in de
casus.

Deze code is relevant
omdat respondenten 2, 4
en 5 hierover uitspraken
doen.

Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over de preventieve
jeugdhulp in de casus.

Deze code is relevant
omdat respondenten 1, 3,
4, 5, 6, 7 en 10 hierover
uitspraken doen.

Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over de mate van
representativiteit in
het beleid met
betrekking tot
jeugdzorg in de casus.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar ideeën
over een eventuele
schaduwraad.

Deze code is relevant
omdat respondenten 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8 en 10 hierover
uitspraken doen.

Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar visie op
het sociaal team in
zijn/haar gemeente.

Deze code is relevant
omdat respondenten 2, 3,
4, 6, 7 en 8 hierover
uitspraken doen.

Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet

Deze code is relevant
omdat alle 10 de
respondenten hierover
uitspraken doen.

Deze code is relevant
omdat respondent 2
hierover een uitspraak
doet.
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fungeren in de casus, zoals
het sociaal team en
huisartsen.

Versnippering

Met “versnippering” wordt
gedoeld op een
monolithische werkwijze
onder jeugdzorginstanties,
wat een gebrek aan
samenwerking en
samenhang in de casussen
van cliënten tot gevolg
heeft, versnippering is het
tegenover gestelde van
integraliteit.

over zijn/haar visie op
de manier waarop de
toegang in de casus is
geregeld en de
invloed die dit heeft.
Inclusie: De code
wordt toegekend
indien een respondent
een uitspraak doet
over zijn/haar visie op
de mate van
versnippering onder
jeugdzorginstanties in
de casus.

Deze code is relevant
omdat respondenten 3, 4,
5, 6 en 10 hierover
uitspraken doen.

Bijlage 14: Memo’s
Open coderen: Codelijst
Als startpunt voor het coderen is er begonnen met de volgende lijst van 19 deductieve codes op
basis van de literatuur:
Politieke verschillen
Deliberatie
Concurrentie
Financiële capaciteit
Gedeelde visie richting centrale overheid
Consensus
Beleidsinnovatie
Legaliteit
Informatievoorziening
Controle
Aansprakelijkstelling
Effectiviteit/output
Efficiëntie
Maatschappelijke effecten/outcomes
Monitoring
Rationele evaluatie
Proces-evaluatie
Transparantie
Aansprakelijkheid
Tijdens de interviews zijn de volgende 3 deductieve codes niet (expliciet) aan bod gekomen, dat wil
zeggen niet benoemd door de respondenten, en zijn daarom na het coderen verwijderd uit het
codeboek:
Gedeelde visie richting centrale overheid
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Beleidsinnovatie
Aansprakelijkheid
De code aansprakelijkheid is tevens eenduidig met de code aansprakelijkstelling en is daarom
verwijderd.
Gedurende de interviews zijn nieuwe thema’s en onderwerpen aan bod gekomen die ook van groot
belang bleken te zijn voor de respondenten. De volgende 19 inductieve codes zijn daarom
toegevoegd aan het codeboek. In het codeboek worden de definitie, inclusiecriteria en relevantie
van elke code toegelicht.
Ambtelijk apparaat
Complexiteit regionale verbanden
Convergentie
Cultuur
Informatieavond
Inkoop
Instrument Rijk
Integraliteit
Kaderstelling
Kiesstelsel
Maatschappelijke tendens
Medicalisering
Participatie
Preventie
Representativiteit
Schaduwraad
Sociaal team
Toegang
Versnippering
Axiaal coderen: Clusters
Tijdens het axiaal coderen worden alle (zowel inductief als deductief gevonden) codes geclusterd op
basis van inhoudelijke samenhang en codes met overlap worden samengevoegd of verwijderd.
Axiaal coderen resulteert in de volgende clusters codes:
Cluster A: De kaderstellende rol en input-legitimiteit
Informatievoorziening
Politieke verschillen
Kaderstelling
Consensus
Deliberatie
Concurrentie
Convergentie
Maatschappelijke tendens
Financiële capaciteit
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Instrument Rijk
Cultuur
Medicalisering
Representativiteit
Schaduwraad
Participatie
In cluster A is de code informatieavond verwijderd, omdat deze al binnen de code participatie valt.
In de frequentietabel is het aantal toekenningen van de code participatie daarom verhoogd met 1.
Ook is de code maatschappelijke tendens verwijderd, omdat deze al binnen de code convergentie
past. In de frequentietabel is het aantal toekenningen van de code convergentie daarom verhoogd
met 1.
Cluster B: De controlerende rol en throughput-legitimiteit
Legaliteit
Informatievoorziening
Controle
Aansprakelijkstelling
Complexiteit regionale verbanden
Kiesstelsel
In cluster B is de code kiesstelsel verwijderd, omdat deze inhoudelijk gaat over de praktische
invulling van een eventuele schaduwraad. In de frequentietabel is het aantal toekenningen van de
code schaduwraad daarom verhoogd met 1.
Cluster C: Output-legitimiteit
effectiviteit
efficiëntie
outcomes
monitoring
rationele evaluatie
proces-evaluatie
transparantie
aansprakelijkstelling
integraliteit
toegang
ambtelijk apparaat
inkoop
preventie
sociaal team
versnippering
Frequentietabellen codering
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Codes input-legitimiteit
Informatievoorziening
Kaderstelling
Financiële capaciteit
Deliberatie
Representativiteit
Politieke verschillen
Instrument Rijk
Consensus
Medicalisering
Convergentie
Participatie
Concurrentie
Cultuur
Schaduwraad
Totaal
Procentueel van alle coderingen

Aantal maal gecodeerd
56
38
31
13
13
11
10
10
8
6
5
3
3
2
209
41%

Codes throughput-legitimiteit
Informatievoorziening
Controle
Aansprakelijkstelling
Complexiteit regionale verbanden
Legaliteit
Totaal
Procentueel van alle coderingen

Aantal maal gecodeerd
56
32
14
5
4
111
22%

Codes output-legitimiteit
Toegang
Preventie
Effectiviteit
Efficiëntie
Aansprakelijkstelling
Monitoring
Versnippering
Outcomes
Sociaal team
Integraliteit
Ambtelijk apparaat
Rationale evaluatie
Transparantie
Inkoop
Proces-evaluatie
Totaal
Procentueel van alle coderingen

Aantal maal gecodeerd
41
24
15
15
14
13
12
9
9
8
6
5
5
5
4
185
37%

Selectief coderen: Codeboom
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Tijdens het selectief coderen worden de verbanden tussen de codes zoals ze eerder geclusterd zijn
weergegeven middels een codeboom.
Effectiviteit

Informatievoorziening

Efficiëntie
Politieke verschillen

Outcomes

➔ Deliberatie
➔ Concurrentie
➔ Convergentie

Toegang

Ambtelijk
apparaat

Sociaal team

Consensus

&

Preventie
Financiële capaciteit

Integraliteit - versnippering

Inkoop

Instrument Rijk
Monitoring

Representativiteit
Legaliteit

Rationele evaluatie

Informatievoorziening

Proces-evaluatie

Medicalisering

Controle

Transparantie

Cultuur

Aansprakelijkstelling

Aansprakelijkstelling

Participatie

Inputlegitimiteit +
kaderstellende rol

Throughput-legitimiteit +
controlerende rol

Democratische legitimiteit

Output-legitimiteit +
Maatschappelijke effecten

?

Schaduwraad
Complexiteit regionale
verbanden
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