
Verklaring van portefeuillehouder Bert Kuster bij raadsdebat d.d. 30 juni 2016 
over huishoudelijke hulp en keukentafelgesprekken

Voorzitter,

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de huishoudelijke hulp en de daarbij horende 
keukentafelgesprekken. Ik heb veel begrip voor de wijze waarop de gemeenteraad in dit dossier haar 
betrokkenheid laat merken. Juist wanneer deze inwoners in het geding/gedrang komen is dat van 
groot belang. Echter,  in de media en de sociale media zijn diverse artikelen en uitingen geweest die 
een beeld van de situatie geven dat niet overeenkomt met hoe ik de afgelopen tijd heb beleefd. Soms 
hebben niet feiten en inhoud centraal gestaan, maar meningen en beeldvorming. 
Het is goed dat we vanavond daarover, in alle openheid over kunnen discussiëren en eventuele 
misverstanden kunnen rechtzetten. Ik wil graag ingaan op twee belangrijke onderwerpen. Mijn 
bestuurlijke verantwoordelijkheid en de informatievoorziening. 
 
Mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid

Feit is, dat ik als portefeuillehouder verantwoordelijk ben voor mijn portefeuille in het sociaal domein. 
Ook wanneer er iets gebeurt buiten mijn medeweten. Ik betreur het wanneer ik daar onduidelijk in ben 
geweest. Ik was niet op de hoogte van de ‘offerteuitvraag’ over een bonusregeling. Ik ben daar wel 
verantwoordelijk voor en die verantwoordelijkheid neem ik. Ik sta daarentegen onverkort achter de 
malusregeling die in de overeenkomst is opgenomen. Een leverancier die zijn werk niet goed doet, 
hoort te worden gekort.

Dus voor alle duidelijkheid: een contract met een bonusregeling is iets waar ik niet achter sta. En het 
is dan ook uiteindelijk een goed resultaat dat dit niet in de uiteindelijke overeenkomst is vastgelegd. 
Het feit dat het wel in de offertegesprekken een optie is geweest, betreur ik en ik bied uw raad 
hiervoor mijn excuses aan. Mijn inzet is erop gericht dat dit niet meer zal gebeuren; wij zijn een 
‘lerende organisatie’ zeker in dit nieuwe dossier.
 
De informatievoorziening

Een ander feit waarbij ik stil wil staan, is dat uw raad natuurlijk recht heeft op informatie. En dat het 
niet nodig is, en niet nodig moet zijn, om daar een Wob-verzoek voor in te dienen. Ik ben een 
voorstander van transparantie in het bestuur en het raakt mij dan ook persoonlijk wanneer een aantal 
van uw leden het gevoel heeft gehad dat ik bepaalde informatie niet heb willen geven. Ik heb 
gemeend te handelen volgens uw Reglement van Orde, maar kennelijk had een aantal leden van uw 
raad andere verwachtingen. Ik betreur dat.

Tenslotte

Voorzitter, 
Ik constateer dat wij de afgelopen jaren goed hebben samengewerkt in het sociaal domein. De 
Raadswerkgroep Transitie en Transformatie is daar een mooi voorbeeld van. Wij willen deze 
samenwerking graag vasthouden, in het belang van onze inwoners. Rond de 1200 gevoerde 
keukentafelgesprekken hebben wij met U afgesproken het eea goed te evalueren en daar waar nodig 
de protocollen aan te passen. Signalen die U bereiken willen wij daar graag bij betrekken.

 De rijksoverheid heeft onze gemeente een zware taak gegeven, binnen het sociaal domein. Ik doe 
mijn best, samen met uw raad, het college en de ambtenaren, om binnen die taak het optimale te 
bereiken voor onze inwoners, vanuit de leidende principes die uw raad mij heeft meegegeven. Bij 
deze transformatie hoort dat we nieuwe dingen proberen. Nieuwe dingen die goed gaan en soms 
helaas wat minder.. En helaas gebeurt er af en toe iets dat niet zo had moeten gebeuren. Maar 
bovenal spreek ik de bewondering uit voor de inzet van onze ambtelijke medewerkers voor de enorme 
klus tot nu toe geklaard. Ik hoop van harte dat de beeldvorming alsof hier veel mis zou zijn mede door 
mijn verklaring kan worden recht gezet.
Onze inwoners vragen van ons dat wij; raad, college en ambtenaren, hard werken aan dit belangrijke 
dossier. En dat wij dit doen vanuit de feiten en inhoud. Wij willen u dan ook oproepen om samen met 
ons de schouders eronder te zetten. Zoals in ons beleidsplan staat .... Samen, voor elkaar


