
Ook deze vergadering is het de PvdA die de raad kleur geeft met scherpe 
opbouwende kritiek, met vragen over 3 verschillende onderwerpen, een aan-
genomen motie en aangenomen amendement. Ook in deze periode was veel-
al Laborijn in het nieuws, zo ook in de raad. Daarnaast in deze raad aan-
dacht voor het nieuws wat ons bereikte dat er een groot aantal zorgpartijen 
exorbitante winsten maken. Tenslotte staan we stil bij het tekort wat uit de 
jaarstukken naar voren komt. 

Laborijn
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We vinden het diep- en diep triest dat Laborijn, waar honderden Doetinchemmers van 
afhankelijk 
zijn voor hun dagelijks eten, in deze staat van verval terecht is gekomen. We vragen 
ons dan ook hardop af; Hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe nu verder? En wie is 
daarvoor de aangewezen persoon? We houden het bestuur namelijk wél verantwoor-
delijk voor de chaos die is ontstaan bij Laborijn. Daarnaast verdienen alle betrokkenen,
naast echte verbetering in de dienstverlening, ook een oprecht excuses. We snappen 
niet dat het College nog geen standpunt heeft ingenomen. Er spreekt een gebrek aan 
compassie, daadkracht en strijdlust uit. In onze ingebrachte en raadsbreed gesteunde 
motie dragen we het college dan ook op om er alles aan te doen om de dienstverle-
ning op korte termijn te verbeteren en nog voor het zomerreces met een plan van 
aanpak te komen. Het daarop volgende debat werd door het merendeel van de partij-
en niet gebruikt om zich uit te spreken en koos er voor zich pas 18 juli uit te spreken.

Winsten in de zorg
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Uit het onderzoek van Pointer, Reporter Radio en Follow the Money blijkt dat er een 
groot aantal (97!) aanbieders zijn in de zorg die hoge winsten boeken. Het gaat hierbij 
om gemiddeld 20 procent van de omzet. Deze hoge percentages duiden mogelijk op 
fraude. Na vragen van ons tijdens de raad blijkt dat er 4 van deze organisaties actief 
zijn in Doetinchem. Gelukkig hebben zij dit jaar nog geen clienten bij. Hoe dit de jaren 
hiervoor was en dus of en hoeveel zorggeld vanuit onze gemeente dus onterecht bij 
deze aanbieders terecht is gekomen is nog onduidelijk. We gaan hiermee verder!

Jaarstukken
Doetinchem zit financieel nagenoeg aan de grond. Afgelopen jaar hebben we een te-
kort van 1 miljoen euro, is onze algemene reserve met 4 miljoen afgenomen (naar nog
maar 16 miljoen euro) en komen we 3 miljoen tekort op het sociaal domein. Wat ons 
betreft moeten wij als raad nu aan het roer staan, hoe we dit met een zo breed moge-
lijke steun gaan oplossen. Daarnaast moeten we bestaand en toekomstig beleid in 
met name het fysieke domein heroverwegen. Dit waar anderen partijen haast klakke-
loos achter het college aan lopen en blijven instemmen met duur en onnodig beleid. 
Een voorbeeld wat hierbij treffend is, is het plan om nu de oprit van de A18 te asfalte-
ren, omdat “we daar toch al bezig zijn en het op den duur toch een keer moet”, a 1 
miljoen. Dit terwijl dit nu niet noodzakelijk is en dus later kan en wat ons betreft moet.
Tijdens de kadernota gaan we hier verder mee en hopen zo ook het voortouw te kun-
nen nemen in deze besparingen en ombuigingen die nooit ten koste van het welzijn 
van mensen mag zijn.

Goed weekend alvast en hopelijk tot de volgende fractievergadering of op social me-
dia (F  acebook.com/pvdadoetichem  )!

Namens de fractie,

Maarten op de Weegh, fractiesecretaris 

https://www.facebook.com/pvdadoetinchem

