
Zoals je de afgelopen periode hebt kunnen lezen in het nieuws, is door het 
onderzoek van de Rode Vrouwen het beleid en met name de onmenselijke 
bejegening van Laborijn aan de kaak gesteld. Hier hebben we vragen over 
gesteld en ene motie over ingediend. Daarnaast hebben we een motie inge-
diend over het parkeren in het centrum. Deze vergadering werd vooral de 
schrijnende kloof tussen coalitie en oppositie helder.

Laborijn
In de zomer 2018 hebben de Rode Vrouwen een meldpunt geopend omtrent klachten 
over Laborijn. De rode draad in de meldingen is met name de bejegening en de behan-
deling die mensonterend is (z  ie artikel Gelderlander  ). Ook werd er stelselmatig gezegd
dat klachten indienen “gevolgen” zou hebben. De Rode Vrouwen hebben tevens con-
tact met een aantal medewerkers die dit beeld bevestigen.
Er zijn sinds dat het in het nieuws is geweest 40 extra klachten bijgekomen. De klach-
ten zijn allen recent en hebben betrekking op Laborijn en dus niet van de oudere in-
stanties (Wedeo).

We hebben hier zowel schriftelijke vragen als ook vragen tijdens de gemeenteraad 
over gesteld. Wat ons betreft moet er een echt onafhankelijk onderzoek komen inge-
steld door de raad en neet door het Dagelijks Bestuur van Laborijn. Dit zodat iedere 
schijn van dat “de slager zijn eigen vlees keurt” tegen wordt gegaan, en alle klachten 
serieus genomen worden en mensen zich zonder enig gevoel van onveiligheid zich ge-
hoord voelen. Helaas was naast de PvdA, de SP, PvLM & Lokaal Belang de raad mak en
volgzaam. En weigerden het merendeel van de coalitiepartijen (VVD, GroenLinks & 
D66) zich zelfs uit te spreken. 
De uitkomst is nu dat het bestuur van Laborijn zelf een onderzoek instelt, met wat ons 
betreft het grote risico dat mensen zich niet uit durven spreken en we dus niet gaan 
meten wat we willen weten.

Parkeren in het centrum 

foto parkeergarage Mediamarkt

Om meer mensen naar het centrum te krijgen en dus zo de winkeliers te stimuleren 
hebben we samen met Gemeente Belangen een motie ingediend die er voor zorgt dat 
het eerste uur parkeren in het Amphion-garage gratis wordt. Door deze stimulans pro-
beren we een drempel weg te nemen voor mensen die inkopen willen doen. Dit om 
daarnaast de verliesgevende garage meer onder de aandacht te brengen en zo moge-
lijk ook dit te stimuleren. 
Veelzeggend over de makheid van deze coalitie (CDA, VVD, GroenLinks en D66) was 
dat de inhoudelijke argumentatie van al deze partijen slecht te noemen was. Ook hier 

https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/schrijnende-werkwijze-sociale-dienst-mensen-met-een-uitkering-zijn-doodsbang~a0dc621e/


was de coalitie tegen en de oppositie voor, dit gaf ons de nasmaak van een vooraf uit-
gemaakte zaak.

En verder...
In aanloop naar de verkiezingen van 20 maart is de fractie zoveel mogelijk aanwezig 
bij alle campagne activiteiten. Ook is nu in samenspraak met het bestuur de Rode-
taart-actie weer opgepakt en zal ik (Maarten) samen met Theo hier het voortouw in 
nemen. Tenslotte hebben we met grote verbazing kennis genomen van de cijfers die 
Wim de Graaf over het grote aantal met die arbeidsongeschikt zijn in onze gemeente 
(ruim 8000 mensen!), maar vooral ook het gebrek aan kennis dat hierover binnen de 
gemeente is. We zijn als fractie ons nu aan het beraden over vervolgstappen.

Ondanks een toch wat teleurstellende raadsvergadering, blijven we strijdbaar en blij-
ven we proberen bruggen te slaan tussen coalitie en oppositie om zo ons te kunnen 
blijven inzetten voor onze inwoners. Een goed carnavalsweekend en hopelijk tot de 
volgende fractievergadering of op social media (facebook.com/pvdadoetichem)!

Namens de fractie,

Maarten op de Weegh, fractiesecretaris 
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