
 

  

Bureaucratische procedures, 
Onze kinderen en onze jeugd mogen geen 
slachtoffer worden van bureaucratie. Een 
bureaucratie die we juist wilden voorkomen.  
Rond de jeugdzorg horen we dat procedures te 
lang duren. Als voorbeeld van concrete kansen 
voor verbetering van de zorg willen wij minder 
bureaucratie bij de gemeenten zien. Dat was de 
belofte van de decentralisatie.  
Nu volgt elke gemeente haar eigen systematiek. 
Dat moet beter, dat kan beter. 
 
Eigen lokale en regionale oplossingen zelfs 
onder Rutte III,  
 
Ook Rutte III heeft actieve bijsturing nodig 
vanuit de gemeentes. Thema in de linkse 
samenwerking tussen SP, Groen Links en de 
PvdA is afschaffing van de marktwerking in de 
zorg op het platteland. Wij pleiten voor betere 
samenwerking tussen Doetinchem en de 
omliggende 
gemeenten. Dit 
draagt bij aan 
het ontlasten 
van onze 
zorgverleners.  

Aan de kiezer in Doetinchem, Gaanderen en Wehl 

De PvdA in Doetinchem, Gaanderen en 
Wehl maakt zich zorgen 
 
De lokale PvdA’ers zien dat teveel 
zorgverleners het zwaar hebben. Er moet 
meer vertrouwen in vakmanschap komen. 
De menselijke maat moet terug in de zorg. 
Stop de ontzieling van de zorg door teveel 
bedrijfsmatige aanpak en bureaucratie. 
 
Verandering en minder geld,  
Bij de complexe decentralisaties vanaf 2010 
moest een verandering en verbetering van de 
(jeugd)zorg gecombineerd worden met een 
bezuiniging. De combinatie van verbeteren 
en minder geld zien wij in Doetinchem als 
een Haagse misser. Hier was de 
bezuinigingsdrift veel te groot. 
 
We pleiten daarom, net als de PvdA-
werkgroep Patiënt Centraal, voor een 
correctie door meer linkse samenwerking. 
Zo kunnen we de marktwerking in de zorg 
terugdringen met meer ruimte voor 
samenwerking. 
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Oproep aan de kiezer 

De PvdA in Doetinchem, Wehl en Gaanderen vraagt u, als 
kiezer, om uw stem.  
Uw stem voor een nieuw elan in de gemeenteraad en voor een 
betere samenwerking met de wethouders, onze burgemeester 
en alle partijen in het Doetinchemse college 2018-2022. 
 
De fractie van de PvdA Doetinchem  


