
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      februari 2013 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
 
Februari was een wat rustiger maand in de politiek. Achter de schermen echter is er heel erg 
hard gewerkt aan de voortgang van de voorbereidingen van de zogeheten transities in het 
sociaal domein : de overgang van de jeugdzorg, de AWBZ zorg en de uitvoering van de 
participatiewet naar de gemeenten. Daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. 
 
 

Terugblik op de raadsvergadering 28-02-2013 
door Ruth van der Meulen 
 
Valt het u ook  op dat er veel bomen 
gekapt worden in onze omgeving? WB 
vroeg de wethouder ernaar in het vragen 

halfuurtje :  hoe verhoudt zich de bomenkap tot de 
CO2 compensatie, hoeveel wordt er opnieuw 
aangeplant en in hoeverre wordt er alleen “uitgedund” 
in plaats van dat er gekapt wordt vanwege de 
opbrengst? De wethouder wist ons gerust te stellen: er 
wordt voldoende aangeplant om het verlies te 
compenseren. Ook vroeg WB welke afspraken er gemaakt zijn tussen atletiekvereniging 
Archeus en de Winterswijkse ( model )luchtvaartclub nu zij buren worden. We hoeven toch 
hopelijk geen hardhandige confrontatie te vrezen tussen een modelvliegtuig en een 
hordelopende atletieker? Gelukkig blijken er goede afspraken gemaakt te zijn tussen beide 
verenigingen. 
 Het belangrijkste onderwerp van de raadsvergadering betrof de aankomende veranderingen 
in de jeugdzorg, langdurige zorg en de zorg voor de mensen die niet zelf in hun onderhoud 
kunnen voorzien. De voorbereidingen zijn volop aan de gang en WB hoopt dan ook dat 
iedereen mee wil denken! Het wordt één van de allergrootste veranderingen die ons te 
wachten staan! In de raadsvergadering werd ons gevraagd in te stemmen met zowel de 
startnotitie “Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein” als het masterplan 
“Participeren naar vermogen”.  Het eerste voorliggende stuk formuleert de uitgangspunten 



van de zogeheten transities in het sociaal domein op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en 
participatie wet en is tot stand gekomen in de samenwerking van 8 Achterhoekse 
gemeenten.   
We kennen allemaal uit de krant/van tv/uit eigen 
omgeving   voorbeelden waarin  hulpverlening 
versnippert langs elkaar heen werkt, niet effectief is of 
terecht komt bij mensen die  helemaal geen hulp nodig 
hebben of die hulp zelf kunnen organiseren.  Ook weten 
we allemaal dat we in onze samenleving in de loop der 
jaren er aan gewend zijn geraakt om een leger van 
gespecialiseerde hulpverleners beschikbaar te hebben 
die  ons in allerlei vervelende, akelige of onfortuinlijke 
omstandigheden bij de hand  nemen en onze problemen 
voor ons oplossen. Professionele hulpverlening heeft 
vaak de voorkeur boven hulp door familie, vrienden of 
buren.  Inmiddels worden we ingehaald door de werkelijkheid : gebrek aan geld en een 
explosieve toename van de hulpvraag. Tijd voor ander beleid met hele andere 
uitgangspunten. Deze nieuwe uitgangspunten zijn ons ingegeven door de centrale overheid 
en worden uitgewerkt in startnotities. 
Voor elk van de genoemde transities in het sociale domein gelden dezelfde uitgangspunten : 
Ontschotting van de hulpverlening, meer doen met minder geld waarbij doelmatig,  efficiënt 
en decentraal gewerkt en geregeld moet worden op basis van vertrouwen. De nadruk moet 
liggen op de eigen kracht van de hulpvrager en er moet in zijn eigen omgeving gezocht 
worden naar hulp, zo mogelijk al in een preventief stadium. Hulpverleners moeten 
generalisten worden in plaats van specialisten en het beschikbare budget moet uitsluitend 
besteed worden aan mensen die echt geen andere mogelijkheid hebben om in hun eigen 
kring hulp te organiseren. 
Tot zover kan ik mij niet of nauwelijks voorstellen dat er iemand in het geweer zou komen 
tegen deze nobele uitgangspunten. De uitdaging echter zal gelegen zijn in de volgende 
vragen :  

 Slagen wij er als gemeente in om vooral in te zetten op preventie? 
 Slagen wij er in om grip te krijgen op het professionele werkveld, waarbij wij de regie 

nemen en generalisten aan het werk te zetten die laagdrempelige, liefst preventieve 
hulp verlenen ? 

 Slagen wij er in als gemeentelijke samenleving meer solidair te zijn met elkaar, elkaar 
te helpen waar dat mogelijk is? 

 Slagen wij er in om met veel minder burocratie, dicht bij de burgers, met de mens en 
zijn eigen omgeving centraal, de hulpverlening te organiseren? 

 Slagen wij er in om het beschikbare budget echt alleen ten goede te laten komen aan 
de mensen die het echt nodig hebben en durven we degene die dat niet hebben te 
wijzen op hun eigen mogelijkheden? 

 Slagen wij er in om de hulpverlening vooral integraal aan te bieden ( 1 gezin, 1 
hulpverlener ) en erkennen we de samenhang van verschillende problematieken? 

 Slagen we er in om soms lastige keuzes niet uit de weg te gaan en kunnen we ook 
helder uitleggen waarop die keuzes gebaseerd zijn? 

 



In de concrete uitwerking van de startnotie 
zullen de uitdagingen volop naar voren 
komen en zullen ook de lastige keuzes 
zitten. Keuzes die zullen leiden tot 
protesten, kritiek en teleurstelling. WB 
gelooft niet dat we daaraan kunnen 
ontkomen. Het moet nu eenmaal anders en 
verandering brengt onrust, zeker als 
verandering raakt aan inkomenszekerheid, 
hulpverlening, zorg, etc. 
 

WB vindt dat de gezamenlijke gemeenten goed op weg zijn, staat achter de beschreven 
uitgangspunten maar heeft  het college heel nadrukkelijk gevraagd om bij iedere stap, de 
burger zoveel mogelijk mee te nemen. Discussie in de kranten over het idee dat we best 1 
groep in de samenleving aan kunnen wijzen die vooral de offers moet brengen ( in casu de 
ouderen ) is een onwelkom en hetzerig debat. Met zijn allen zijn we op dit punt aangeland, 
met zijn allen hebben we hulp en steun ontvangen en hebben we het  systeem in stand 
gehouden en nu het niet meer gaat, ligt de uitdaging en de oplossing ook bij ons allen 
samen. WB heeft van harte ingestemd met de startnotitie. Wilt u deze startnotitie ook lezen? 
U vindt hem via deze link 

http://www.winterswijk.nl/ris/Bestuur_en_politiek/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad/Agend
a_s_en_bijlagen_raadsvergaderingen/Agenda_openbare_raadsvergadering_28_02_2013 
Wordt vervolgd! 
 
 

Bijeenkomst Hameland 07-02-2013 door Jan Ayele 
 
Masterplan  gemeenten  ‘Participeren naar vermogen’ 2013-2016 

‘Iedereen doet mee , niemand aan de kant’ 
 

Op 07 februari  jl. werd er een gezamenlijke raadsbijeenkomst (Winterswijk, Berkelland en 
Oost-Gelre) gehouden om het masterplan te bespreken . De gemeenten staan in de 
komende jaren voor grote wijzigingen in het sociale domein. De wet sociale 
werkvoorziening(Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) zullen worden vervangen door de 
Participatiewet. Als gevolg daarvan zal de sociale werkvoorziening, zoals we die nu kennen, 
zelfs geheel verdwijnen.  ( echte waar Jeroen) 
De tekorten op de uitvoering van beide wetten zijn nu al 
aanzienlijk en dwingen de gemeenten tot heroverwegingen. 
Deze heroverwegingen zijn nu nog noodzakelijker omdat 
een aantal taken vanuit de AWBZ, waaronder dagbesteding, 
jeugdzorg en de Participatiewet(met daarin ook de zorg 
voor alle niet volledig arbeidsongeschikten) geheel naar de 
gemeenten worden gedecentraliseerd en bovenal ook nog 
eens met minder budget. Als eerste aanzet om aan deze 
uitdagingen tegemoet te komen is het Masterplan 



gemeenten “Participeren naar Vermogen “ gem aakt. Dit plan is opgesteld door de 
gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk in opdracht van de secretarissen van deze 
gemeenten. Vanuit het besef dat er een grote gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ligt 
met betrekking tot dit onderwerp heeft men besloten dit eerst gezamenlijk met elkaar te 
bespreken voordat dit stuk in ieder afzonderlijke gemeenteraad op de agenda komt.  Het 
gaat veel te ver om nu het Masterplan in detail uit de doeken te doen, het Masterplan is nog 
slechts het begin van de zoektocht naar hoe we in onze situatie de uitvoering van de 
nieuwe Participatiewet(01-01-2014) handen en voeten moeten geven.  

Belangrijkste uitgangspunt is onder meer ‘’ privaat wat kan, publiek 
wat moet” . ‘Vadertje staat’, ‘de Overheid als alleskunner’ is niet meer. 
Ook hier komt het  uiteindelijk ook neer op de vraag  : ”Hoe behouden 
we enerzijds zoveel mogelijk kwaliteit en anderzijds hoe houden we 
het betaalbaar”.  We staan niet alleen aan het begin van 

ingrijpende veranderingen maar  deze veranderingen  
vragen van ons vooral ook een andere kijk op het 

sociale/maatschappelijke domein. 
 

 
 
 

Vanuit het bestuur door Peter Stemerdink 
 
Vanuit het bestuur hebben we de eerste bestuursvergaderingen er weer op 
zitten. 1 Keer per maand vergaderen wij bij één van de bestuursleden thuis. 
Er wordt die avond vaak over van alles gepraat, geregeld en gediscussieerd, 
het zijn vaak gezellige avonden. Mocht u geïnteresseerd zijn om eens een 

avond bij te wonen, meldt u zich vooral bellen of mailen met één van de bestuursleden en u 
bent bij deze van harte uitgenodigd. 
 
Op 20 februari jl was er een extra ALV. De ALV had voornamelijk een financieel karakter, de 
vereniging is van een zogenaamd “gebroken boekjaar” naar een boekjaar gegaan dat gelijk is 
aan een kalenderjaar. Een omzetting met weinig gevolgen het kalenderjaar loopt nu gelijk 
aan ons financiële boekjaar van 1 januari tot en met 31 december dus. 
 
Vanaf eind vorig jaar heeft WB er een internet optreden bij. Via Facebook kunt u ons nu ook 
volgen, voor mensen met een Facebook account wordt vooral vrienden met ons inmiddels 
zijn de nodige mensen u al voorgegaan. Met Facebook hebben wij naast deze nieuwsbrief en 
onze website diverse mogelijkheden u op de hoogte te houden van onze gebeurtenissen. 
Maar, naast al dit digitale geweld kunt u ons ook altijd bellen of opzoeken “live”zijn we er 
natuurlijk ook voor u.  
 
Op dit moment zijn we onze jaarlijkse en inmiddels bekende supermarktactie weer aan het 
plannen. U treft ons dan weer op straat aan, want u weet WB gaat niet alleen de straat op in 
de 3 maanden voor de verkiezingen. 
 
 



 
Wij horen graag van u, op welke manier dan ook. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Peter Stemerdink 
Voorzitter Winterswijks Belang 
 
 
Belangrijke data : 
 

 Op zaterdag 16 maart a.s. doen we weer mee met 
de actie van Het Oranjefonds : NL-doet!  Ieder jaar 
is het weer een dag waarop het nuttige met het 
aangename verenigd wordt! We gaan dit jaar aan 
de slag in de tuinen van  de zorgboerderijen in 
Meddo en Corle, om terrassen en tuinen weer op 
orde te maken voor de  gasten. De dag begint om 
9 uur en eindigt om 16 uur. Tussen de middag 
wordt er voor eten gezorgd. We hoeven niets mee 
te nemen maar moeten ons wel kleden op buitenwerk.  Als u zich  op wilt geven kan 
dat bij ruth.vdmeulen@chello.nl of op 06-13696479. U kunt zich ook voor alleen de 
ochtend of de middag opgeven. 

 
 Op dinsdag 3 april willen de fractie en het bestuur van WB graag met u van 

gedachten wisselen over de thema’s en strategie voor de verkiezingen van 2014.  Wat 
worden de centrale thema’s waar we campagne op gaan voeren? Wat gaan we doen 
om de aandacht van de kiezer te krijgen? Hoe gaan we ons onderscheiden van de 
andere partijen? Hoe gaan we de mensen die nu niet stemmen, overhalen om dat nu 
wel te gaan doen en wel op WB? Allemaal vragen die aan bod gaan komen op 3 april. 
De avond vindt plaats om 20.00 uur in de Raadszaal. We hopen op een grote 
opkomst! 
 

 Op zaterdag 13 of 20 april willen we weer een 
straatactie/supermarktactie gaan houden. Aan 
de hand van een aantal stellingen willen we 
zoveel mogelijk Winterswijkers naar hun 
mening vragen. Ook daarmee hopen we weer 
input te krijgen voor de opzet van ons 
verkiezingsprogramma. Om zoveel mogelijk 
“interviewers” op de been te krijgen, hebben 
we de actie in 2 delen geknipt :  van 10 tot 12 
uur  en van 12 tot 14 uur.  We gaan ons ophouden in het winkelgebied en bij een 
aantal supermarkten. Wilt u zich aanmelden hiervoor bij Ingrid Mes op 
ingridmes@lijbrandt.nl ? U hulp wordt heel erg op prijs gesteld! 
 

mailto:ruth.vdmeulen@chello.nl
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 In verband met Pasen vervalt deze maand onze koffie en brunch bijeenkomst in de 
Strandlodge. 
 
 

Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het 
reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u 
de nieuwsbrief met interesse gelezen heeft. 
 
 

Graag tot de volgende keer! 

 


