
Vragen politieke actualiteit (artikel 41 RvO)
Onderwerp: dienstverlening AWBZ n.a.v. uitzending van KASSA
Datum: Zaterdag 24 september 2016

Context
In het VARA-programma Kassa was 24 september 2016 een item te zien over een inwoner van 
Zuidplas die kleine aanpassingen aan zijn rolstoel nodig had. De aflevering gaf een beeld van een 
stroperige en niet dienstverlenende gemeentelijke organisatie.

http://www.npo.nl/kassa/24-09-2016/VARA_101380492

Dit brengt onze fracties tot de volgende vragen:

Algemeen
1. Hoe kijkt het college terug op de uitzending van Kassa?
2. Was het college voorafgaand aan het maken, respectievelijk het uitzenden, van het televisie-
item op de hoogte?
3. Heeft het college ingestemd met de strategie voor de beantwoording van de betrokken inwoner 
in aanwezigheid van de tv-ploeg 

Uit de uitzending komt het beeld dat het principe van geen aanwezigheid van de pers zwaarder 
weegt dan het ter plekke actiegericht ondersteunen van één van de inwoners.

Reactie en dienstverlening
4. Hoe oordeelt het college over het standpunt om niet in aanwezigheid van pers over een 
probleem van een inwoner te spreken versus de wens van een inwoner zelf om dit wel te doen?
5. Waarom is ter plekke geen actie ingezet om het probleem van de inwoner op te lossen?
6. Welke acties zijn door de gemeente vanaf juli tot nu uitgevoerd door de gemeente?

Kwaliteit van de zorg
7. Hoe kan het dat in dit dossier een inwoner maandenlang heeft moeten wachten op een relatief 
kleine aanpassing aan zijn rolstoel?
8. Zijn vergelijkbare dossiers, waarbij inwoners onnodig lang moeten wachten op relatief kleine 
ingrepen, bij college of de gemeentelijke organisatie bekend?
9. Hoe ziet het college  dit dossier tegen de achtergrond van de de brede rol en 
verantwoordelijkheid van de gemeente voor vele (kwetsbare) inwoners?

Het sociaal team heeft een nadrukkelijke rol gekregen om oplossingsgericht inwoners te 
ondersteunen bij de problemen waar zij tegenaan lopen. 

Betrokkenheid sociaal team
10. In hoeverre is het sociaal team betrokken geweest bij het oplossen van dit probleem?
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