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Hierbij dien ik mijn ontslag in als adviesraadslid/db lid van de Adviesraad Sociaal Domein, West
Betuwe.
De reden voor dit ontslag is dat er te veel ruis blijft binnen de ASD; de solistische werkwijze van de
voorzitter binnen het voltallig dagelijks bestuur en naar de andere leden, en met de
beleidsmedewerkers van de gemeente, die de ASD regelmatig van advies voorzien, die vragen
oproepen over hun neutraliteit.
Beleidsmedewerkers die doorgaans de volledige db- en de gehele ASD vergaderingen bijwonen,
creëren op die manier een situatie waarin er onvoldoende vrijheid is ervaren om onafhankelijk te
kunnen vergaderen en adviseren.
Daar een grote meerderheid dit vanuit de voormalige gemeente niet gewend was, de voorzitter en
de secretaris wel en hieraan vasthielden, heeft deze situatie langdurig kunnen blijven voortgaan, tot
aan de concept verordening, waarin de meerderheid vond: nu is het tijd voor een extra overleg met
enkel de leden.
Want wanneer beleidsmedewerkers de concept verordening, in de ASD vergadering van juni j.l. niet
eens artikel voor artikel willen bespreken, aan de hand van de aan hen opgestuurde, gevraagde
opmerkingen, adviezen, van de ASD leden, want -er was nu eenmaal een PowerPoint presentatie
gemaakt door de medewerkers en nee hoor, de ASD leden hoefden geen nieuwe concept versie te
ontvangen-, werd gezegd, want alle opmerkingen en adviezen van de individuele leden hadden
alleen resultaat gehad dat het woordje vrijwilliger door hen werd toegevoegd aan het woord
vergoeding. De voorzitter en secretaris waren het eens met hen.
Verbazing en ongeloof alom in en na die vergadering.
Juist het advies om in de verordening te wijzigingen, een vrijwilligers vergoeding, in plaats van enkel
vergoeding, heeft het niet gehaald bij het college van B en W!
En wanneer diezelfde beleidsmedewerker zich daarop volgend in die genoemde vergadering mengt
in de discussie over de uitbetaling van het eerste halfjaar van 2020 en dan ook nog eens beslist, -dit
gaan we niet doen, we wachten op de medewerker financiën en de Belastingdienst-. er wordt niet
uitbetaald en er waren geen vergaderingen, dit is gemeenschapsgeld, dus klaar nu.
Toen was het ongeloof compleet, waar was onze onafhankelijkheid?
Waren wij een verlengstuk van de gemeente of een onafhankelijk adviesorgaan?
Heeft er dan niemand ogen en oren voor het vele werk van de leden, dat ondanks covid19
maatregelen gewoon was doorgegaan?
Beste college en gemeenteraadsleden: er wordt vanaf maart al gewacht op een rectificatie waarin
allereerst gemaakte onkosten van, het door de gemeente bij de Belastingdienst ingediende, inkomen
afgehaald zou moeten worden, en dan zeker ook nog eens dat ze inkomen verandert in vrijwilligers
vergoeding. En dat kan. Dat kan heel simpel.

Vanuit de meerderheid van de ASD, rechtsgeldig door het huishoudelijk reglement, is besloten tot
een extra geplande vergadering om deze situatie en de verordening te bespreken, zo u weet, en is er
gaandeweg de avond besloten om een herzien advies in te dienen, dat eveneens werd afgewezen
door het college voordat de gemeenteraad hierover beslist heeft.
Wederom met verbazing heb ik van deze actie van B en W kennis genomen.
De oude, nog steeds werkzame, verordening, oud Lingewaal, heeft het over een vergoeding en de
geschiedenis leert dat met deze verordening altijd een vrijwilligersvergoeding is geweest voor
maandelijkse activiteiten i.p.v. zoals afgelopen jaar een inkomen, per vergadering.
Dus waarom nu ineens als nieuwe gemeente dit teniet doen?
Het kan niet zo zijn dat vrijwilligers in de problemen komen wanneer ze ineens voor hun
vrijwilligerswerk een inkomen ontvangen dat belastbaar is bij de Belastingdienst en problemen geeft
in hoogte van toeslagen.
Het is ongelooflijk en weinig sociaal meelevend dat de wethouder en beleidsmedewerkers en ook de
voorzitter vinden dat dit ieders eigen verantwoordelijkheid is.
De fiscaal vrijgestelde vrijwilligers vergoeding is juist in het leven geroepen om dit goed te regelen.
Het is onbegrijpelijk en ongehoord wanneer de wethouder zegt tijdens de oordeelsvorming tegen
een gemeenteraadslid, mw. Martha Kool, ja er zijn gemeenten die een vrijwilligers vergoeding
opnemen in de verordening en ja er zijn ook heel veel gemeenten die dit niet doen.
Nergens wordt er opgekomen voor vrijwilligers die zich hardmaken voor de samenleving door ASD lid
te zijn.
Ik heb het standpunt van de meerderheid verwoord in de inspreekronde tijdens de vergadering voor
de oordeelsvorming verordening ASD.
Toen ik na het inspreken in de gelijktijdige ASD vergadering binnenkwam werd door de secretaris en
voorzitter gesteld dat van nu af aan onderlinge mails moesten stoppen.
Ik mocht niet inspreken, leden mogen niet met elkaar van gedachten wisselen, van mening
verschillen en zo elkaars standpunten leren kennen en zo tot elkaar komen, via de mail; alles wordt
monddood gemaakt.
Wil ik dit nog wel?
Heb ik mijn energie niet beter te besteden op m’n andere vrijwilligersgebieden? vroeg ik mij af.
Maar ik dacht, ach laat ik in elk geval afwachten tot de 29e, wanneer de besluitvorming over de
verordening in de gemeenteraad plaatsvindt zodat mocht het dan nog niet oké zijn, tenminste voor
de mensen na mij die vrijwilligers vergoeding wel geregeld is.
Maar… nu er een schrijven van de voorzitter naar u is verstuurd waarin ze alles wil uitleggen, over
een zorgvuldig gelopen proces van ‘onze onafhankelijke overgangsraad, dienstbaar zijn aan de
kwetsbaren in onze gemeente’…, en ik me afvraag, wat dan? en hoe dan?
Maanden heeft de voorzitter en ook de secretaris zich afzijdig gehouden, reageerde nergens op en
nu wil ze u gaan uitleggen hoe goed het gaat en ze wenst dat de raad als eenheid opereert…
Hoe kan dat wanneer je niet met het voltallig db overlegt en luistert naar de leden?
Het was die brief waarop voor mij de deur, met grote spijt, eerder dichtging dan gewenst, gedacht en
gehoopt.
Jammer, er is nog zoveel werk te doen binnen het Sociaal Domein, en ook, voor mij is dat niet meer
in het db en niet meer in de ASD West Betuwe.
Ik stop er dus mee, met grote spijt.
Laat de ASD leden na mij niet in de steek, Burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden,
herlees nog eens het herzien advies en maak een goede verantwoorde beslissing.

Graag zou ik mijn bevindingen met u delen, wellicht met het andere db lid, de heer van der Ree en de
heer Pijl, die eveneens beide hun ontslag hebben aangeboden en verder toelichten waarom ik tot dit
besluit gekomen ben.
Ik ben bereikbaar op de hierboven genoemde mail en telefoonnummer,
Met vriendelijke groeten,
Martine Verbeek

