Platform Sociaal Domein op 5 december 2018
Bijeenkomstimpressie door Pieter van Zwanenburg,
wethouder van Hof van Twente

VNG MeerjarenVisie 2020-2024
Siewert Pilon en Peter van der Geer wisten in het kader van de VNG
Meerjarenvisie 2020-2024 de bestuurders ideeën te ontfutselen waar de
VNG zich de komende jaren hard voor zou moeten maken.
Dit leverde geanimeerde gesprekken op waarbij zorg over de uitgaven
vraagt om een actievere houding, waarbij we gaan kijken naar onze eigen inbreng, oplossingen en
creativiteit. Een actieve houding van de VNG in plaats van afwachten wat er op de agenda komt onder
het mom van “zit je niet aan tafel dan word je gegeten”.
De Draak die in de nok van de raadszaal van Raalte hangt, is misschien wel een goede metafoor voor
de inhoudelijke uitdaging: gemaakt door de
samenleving als cadeau en daarmee steeds in
beeld brengend waarvoor we het doen, maar ook
een draak die, als die getergd wordt, vuur kan
spugen.
Enkele ideeën die ik voorbij hoorde komen.
Stabiliteit voor wat betreft de inkomsten vanuit het
Rijk. Met het Rijk lange termijn afspraken maken,
niet spreken over tekorten maar juist over
investeren, maar dan ook niet elk jaar ingrijpen. Niet
elk jaar een stroppenpot, maar juist met welke
investeringen we samen met het Rijk, gemeenten en vooral partners welk resultaat bereiken.
Geef ons ruimte en werk met ons samen. Dit vraagt ook van ons dat we eenduidig zijn richting Den
Haag in ons handelen en een boodschap afgeven wat we er zelf aan gaan doen binnen onze
gemeenten. Ook samen consequenties trekken, oplossingen aanreiken en zoeken naar solidariteit.
Ook wat betreft de verdeelmodellen die anders Verdeel en Heersmodellen kunnen worden. Geen
heimwee wetgeving: loslaten, maar niet laten vallen.
Waarin kunnen wij ons in Overijssel in de
notitie van de VNG onderscheiden? Kwaliteit
landelijk gebied, bereikbaarheid en goede
infrastructuur.
Veel provincies liggen aan de grenskant en
niet aan de waterkant: de grensproblematiek
moeten we meer op de kaart zetten.
Herziening Financiële verhoudingen
Het voelde voor mij als een college van Ton
Jacobs, hoofd expertisecentrum
gemeentefinanciën. Wat een deskundigheid
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gekoppeld aan een heldere presentatie over een o zo moeilijk onderwerp, waarbij onze eigen
ambtelijke deskundigen ook aanschoven. De heroverweging financiële verhoudingen wil bereiken dat
er een eenvoudige en globale verdeling van het gemeentefonds plaatsvindt, die meer aansluit op de
gemeentelijke taken.
Enkele zaken die ik voorbij hoorde komen.

•
•
•
•

In beeld houden van de relatie met het Kabinetsonderzoek (ROB) uitgaven
Jeugdzorg
Langer apart houden kosten Sociaal Domein om effecten beter voor het voetlicht te
brengen.
Overijsselse betrokkenheid zowel bestuurlijk als ambtelijk in de klankbordgroepen
Preventie van individueel naar collectief actief meenemen.

Kortom, volle bak in de raadzaal van Raalte en weer een boeiende en informatieve bijeenkomst van
VNG Overijssel en waarvoor dank.

