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College B&W Venlo, Bestuur en directie WAA
Gemeenteraad van Venlo (via griffie)
Uw bestuurlijke reactie aangaande schriftelijke vragen SP fractie
Donderdag 17 september 2020

Geacht college van B&W gemeente Venlo,
Geacht Algemeen Bestuur GR WAA,
Geacht Algemeen directeur WAA Groep NV,
Met deze brief wil de SP-fractie Venlo reageren op de antwoorden op de door ons gestelde
raadsvragen inzake WAA en de reactie vanuit het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling WAA van 8 september jongstleden. Een gemeenteraadsfractie kan enkel haar college van
B&W aanspreken en zo nodig ter verantwoording roepen. Toch willen we ook richting de WAA
(algemeen bestuur GR en directie van de NV) onze reactie kenbaar maken. We menen dat dit middels
deze brief de juiste weg is.
Ten eerste dank voor de beantwoording vanuit het college en ook dank voor de brief die de
gemeenteraden van Venlo, Bergen en Beesel (waarvoor de WAA de sociale werkvoorziening uitvoert)
ontvingen. Beide brieven hebben veel zaken doen ophelderen maar ook rezen er nieuwe vragen,
onder meer hoe we bepaalde passages moeten lezen.
In de reactie vanuit het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WAA wordt
aangegeven dat onze vragen en het artikel hierover in de krant voor onrust hebben gezorgd onder
medewerkers. Dat is nimmer onze bedoeling geweest. Voor de verslaggeving door de krant kunnen
wij geen verantwoording nemen. Als SP komen wij op voor de mensen die ons om hulp vragen, hen te
helpen is dan ook het doel. Wij hebben geen invloed op wat er door wie dan ook gepubliceerd wordt.
Laten we een ding vooropstellen, de SP pleegt altijd hoor en wederhoor. Ook inzake de klachten die
bij de SP binnen zijn gekomen door medewerkers van WAA. Ook inzake vermoedelijke strafbare
feiten (zoals de aanranding). Over dit laatste hebben wij expliciet gesproken met de directeur van
WAA. Het steekt ons dat het lijkt alsof de directie met deze informatie niets doet. Althans is die indruk
bij ons gewekt, mede door het ontbreken van bijvoorbeeld excuses aan betreffende medewerker over
de gang van zaken. Verantwoordelijkheid nemen voor het verleden is in de ogen van de SP ook een
teken van goed besturen en bouwen aan de toekomst.
We zijn zeer te spreken over het aanstellen van een onafhankelijke ombudsfunctionaris. Dit is een
prima stap, maar in hoeverre kan deze zaken uit het (recente) verleden oppakken en adresseren? Is
er zicht op wanneer deze functionaris wordt aangesteld en wat het mandaat is? Onzes inziens kan het
invullen van zo een vacature enige tijd, meerdere maanden, in beslag nemen. Hoe wordt in de
tussentijd de aangekaarte klachten en mogelijke misstanden onderzocht?
Is het in die zin niet goed om intussen onderzoek te doen naar de bij ons bekende klachten, en dat
mensen die nu (alsnog) hun klachten kenbaar maken, deze ook alvast onderzocht worden? Nemen de
vertrouwenspersonen hierin een rol of hoe wordt dit geborgd?
De SP is altijd constructief en staat open om mee te werken aan een oplossing. De klachten en
zorgen van de medewerkers van de WAA hebben de SP-fractie bereikt via onze SP Hulpdienst
Venlo, ons ombudsteam. Zij kunnen en willen een rol spelen in het nader tot elkaar brengen van
medewerkers die de klachten gemeld hebben en de WAA-directie.
Dit maakt dat we graag nader in overleg treden met de WAA om zaken toe te lichten en toegelicht te
krijgen. Een dergelijk open gesprek werkt onzes inziens krachtiger dan steeds over en weer brieven
sturen. Met de reeds verkregen antwoorden en reactie gaan we dan ook graag op de uitnodiging in
van bestuur en directie WAA om met elkaar constructief in gesprek te gaan. Via deze weg het verzoek
om een dergelijke afspraak te plannen.
Met vriendelijke groet,
Angelique Weingarten, fractievoorzitter

