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Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee 
 
 
Datum: 10 november 2020 
 
 
Onderwerp: Diaconaal Maatschappelijk Werk 
  
 
Het college wordt verzocht de volgende schriftelijke vragen te beantwoorden:  
 

� Wij lazen in de media dat het college van B&W besloten heeft om een financiële 
bijdrage te verstrekken. Waarom is dit niet als voorstel in de klankbordgroep SD of de 
gemeenteraad aan de orde gekomen?  
 
Wat is de reden dat de gemeente GO de totale bekostiging van de kerken 
overneemt? Daarmee is zij uniek in Nederland. 
 

� Volgens de wethouder is er geen sprake van een leemte in het huidig aanbod 
maatschappelijk werk binnen onze gemeente. Waarom geven wij geld aan het DMW, 
terwijl we ook al geld geven aan een algemene organisatie met hetzelfde doel? 
 

� Hoe kijkt u aan tegen mogelijke precedentwerking die uitgaat van dit besluit? Wij 
maken ons zorgen over het gelijkheidsbeginsel in deze. 
 

� Hoe gaat u om met vergelijkbare aanvragen op andere taakgebieden?  
 

� Er is gekozen voor een raamovereenkomst en niet voor een subsidie. Waarom? 
Welke voorwaarden zijn opgenomen in de raamovereenkomst? 

 
� Het subsidieregister is openbaar, maar deze vorm van financiering staat daar niet in. 

Wij zouden graag een totaaloverzicht ontvangen van alle instanties die in 2019 en/of 
2020 meer dan € 10.000,- ontvangen van de gemeente in het kader van de WMO. 

 
� Wethouder Bruggeman sprak in zijn beantwoording op 15 oktober jl. van een ‘potje’ 

waaruit deze financiering gedekt wordt. Welk ‘potje’ is dit, wat is de jaarlijkse vrij 
besteedbare ruimte binnen dit ‘potje’ en binnen welke post in de meerjarenbegroting 
valt dit?  
  



 

� De essentie is natuurlijk dat we de zorgkosten graag betaalbaar houden voor 
iedereen en de belastingen zo laag mogelijk. Versplintering van geld en capaciteit / 
dubbele subsidies zorgen dat dit niet bijdraagt aan dit doel. Hoe kijkt het college hier 
tegenaan? 

 
 
Toelichting: 
 
De VVD fractie heeft begin oktober technische vragen gesteld n.a.v. berichtgeving in de 
lokale krant inzake DMW. Deze zijn op 22 oktober jl. beantwoord. De PvdA-fractie heeft in de 
raadsvergadering van 15 oktober jl. mondelinge vragen gesteld over ditzelfde onderwerp.  
Zowel de beantwoording van de technische vragen alsmede de mondelinge vragen roepen 
nog vervolgvragen op.  
 
Hierbij gaat het wat ons betreft niet alleen om dit ene specifieke geval, maar ook om een 
breder vraagstuk. Ten eerste hoe we als gemeente om willen gaan met specifieke 
aanvragen op basis van een specifieke overtuiging, als er ook al voor iedereen toegankelijke 
hulp beschikbaar is. Ten tweede is de uitdaging om de zorgkosten en belastingen voor 
iedereen zo laag mogelijk houden. Dubbele financiering lijkt hiermee in strijd te zijn. 
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