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VOORZITTER,

Everything is awesome

Everything is cool when you're part of a team

Everything is awesome

When we're living our dream

Deze woorden vormen het refrein van het liedje 'everything is awesome', uit de 

onvolprezen LEGO-film. Het is een liedje waarin alles en iedereen schouderklopjes wordt 

gegeven, maar wat eigenlijk zo inhoudsloos is als je maar kan bedenken. Vergelijk het met

een weersvoorspelling van Piet Paulusma: “Het kan vriezen, en het kan dooien. Oant 

Moarn!” Of vergelijk het met de voorliggende kadernota: “Diverse factoren hebben invloed 

op onze gemeentekas. Oant Moarn!”

Vrij vertaald betekent de regel 'everything is awesome' zoveel als: alles is geweldig. 

Helaas is dat niet de realiteit waarin wij leven. Als de gemeente rept over 'een beroep 

doen op de overheid waar nodig', stellen veel mensen zich de vraag: “maar is het ook nog 

wel mogelijk?” In hun perceptie is de overheid – wat toch het centrale zenuwstelsel van de

samenleving zou moeten zijn – er niet voor hen. 'Everything is awesome'? Niet als je een 

zorgvraag hebt.

Wat betreft de huishoudelijke ondersteuning bevinden we ons in een overgangsfase. Wat 

mijn fractie betreft is het onwenselijk – en tegenstrijdig met Model Veenendaal – dat deze 

wordt gedegradeerd tot schoonmaakondersteuning. En daarmee de signaleringsfunctie 

verliest, en dus kleine problemen vaker groot worden, voordat ze gezien worden.

Er komen bij ons geluiden binnen dat de service tanende is, dat er soms geen 

vervangende hulp is bij vakantie en feestdagen, en dat de vaste hulp steeds minder over 

de vloer komt.



De SP is wat dat betreft blij dat het college de marktwerking erkent als een factor van 

onzekerheid. De vraag is vervolgens: en wat denk je daaraan te gaan doen?

Verwijzen naar de inwoner die maar zelfredzaam moet zijn is wat ons betreft onvoldoende.

Je hebt je inwoners niet voor het uitkiezen; het is juist omgekeerd. Wel heb je een 

verantwoordelijkheid voor je inwoners – ook en juist als zij niet aan je gewenste 

zelfredzaamheidsprofiel voldoen.

Dat je, zowel in het sociale domein als in de nieuwe bestuursstijl, inspeelt op de steeds 

mondigere samenleving, brengt het risico met zich mee dat de grootste mond bepaalt. En 

niet iedereen heeft het netwerk, de vaardigheden en de karaktereigenschappen om zijn 

behoeften voor mekaar te boksen. Everything is awesome? Alleen als je een grote waffel 

en de juiste vriendjes hebt.

Het meest schrijnende aan dit verhaal zijn wellicht de onderbestedingen in het sociale 

domein. Mensen krijgen niet de hulp die zij nodig hebben, omdat de gemeentelijke 

overheid vreest met tekorten te gaan kampen. Aan het eind van het begrotingsjaar blijkt er 

een smak geld over te zijn, en de burgers zien het geld wat voor hun hulp bestemd was 

besteed worden de parkeerexploitatie.

Nu het rijk kortingen op hun rijksbijdrage heeft aangekondigd, vraagt mijn fractie zich dan 

ook af: hoe denkt het college nu de parkeerexploitatie vlot te trekken?

Wat ons betreft zijn gemeentelijke bezuinigingen op de WMO niet wenselijk of 

noodzakelijk; in tegendeel: wij zien juist ruimte voor een ruimhartiger beleid. En wellicht 

ten overvloede: het financiële kader dat er geen extra geld bovenop de rijksbijdrage wordt 

besteed aan zorg is niet het onze.

Ten aanzien van het minimabeleid schrijft het college: “Mogelijk leidt de evaluatie tot 

aanpassing van het beleid”. Bravo...

Het is toch de hele reden om te evalueren, dat je kunt nagaan of het beleid moet worden 

aangepast? Blij dat de evaluatie niet 'zomaar' wordt gedaan.

Dan IW4. Zoals u weet zien wij IW4 als een bijzonder bedrijf, met nog bijzonderder 

werknemers. Het bedrijf heeft een onstuimig jaar achter de rug. Onlangs nog, toen beoogd

fusiepartner Permar financieel onbetrouwbaar bleek. Maar ook eerder, toen een groep 

werknemers haar onbehagen uitte. En hoewel het eindrapport van de commissie Bezemer

hierop niet voor iedereen even bevredigend was, is het niet mijn intentie om deze strijd op 



te rakelen.

Wij willen graag verder; de blik op de toekomst. Daarom zijn we ook erg benieuwd in hoe 

de adviezen van de commissie Bezemer hun doorslag zullen krijgen in het bedrijf. Maar 

daarbij zien wij het als waardevol, wanneer de lijn tussen de SW-populatie en de 

gemeente wordt ingekort; de band wordt aangehaald. Dat is ook wat de Nationale 

Ombudsman adviseert in zijn rapport 'Oog voor Mensen met een Arbeidsbeperking'. Wij 

vernemen graag van de wethouder of zij bereid is om dit advies in het AB van IW4 te

bespreken, en te zien hoe dit voor IW4 handen en voeten gegeven kan worden. 

Hierop ontvangen wij graag een toezegging.

Voorzitter,

Niet alles is geweldig of 'awesome'. Het is niet voor niets dat er tot dusver 1300 

Veenendalers zich bij ons gemeld hebben om de Volkspetitie 'Red de Zorg' te tekenen. 

Een actie die landelijk goed was voor 736.759 handtekeningen. Het is niet voor niets dat 

er groeiende belangstelling is voor de campagne 'Er is Genoeg voor Iedereen'. Het is niet 

voor niets dat steeds meer Europeanen de Brusselse regeldruk beu zijn; zo blijkt ook uit 

het referendum dat gisteren in Griekenland plaatsvond.

Niet alles is geweldig of 'awesome'. En misschien is het een illusie om te denken dat 

everything awesome kan worden. Maar we kunnen de wereld wel stukje bij beetje minder 

niet-awesome maken. Dat vereist optimisme, een kritische blik, en de bereidheid om 

ervoor te gaan. Om met Karel Glastra van Loon te spreken:

Blijf niet mokkend aan de kant staan,

Stel een daad en toon je moed.

We hebben nog een lange weg te gaan voordat alles 'awesome' is, maar weet ook: 

'everything is cool when you're part of a team'. Vrij vertaald: “Alles is goed als je ergens bij 

hoort.” Dus laten we er samen voor gaan.

En laat mij afsluiten met de 'religieneutrale zegenwens' die u van mij gewend bent:

May the Force be with us all...


