
 

 

 

Zorg en welzijn.  

Goede zorg voor de gezondheid is onontbeerlijk voor het welbevinden van Inwoners van 

gemeente Woensdrecht en voor hun onderlinge binding.   

Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven 

staan. En als dat niet lukt - even of voor langere duur - er altijd iemand is, die met je mee kan 

denken. Altijd is het doel mensen te versterken, zodat zij naar vermogen zo zelfstandig mogelijk 

door het leven kunnen gaan.   

De eigen verantwoordelijkheid staat daarbij centraal, maar eigen regie over de kwaliteit van 

leven net zozeer. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, persoonlijk, 

beschikbaar en betaalbaar moet zijn. U moet vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op 

de zorg. Welbevinden willen we bevorderen door problemen van Inwoners van de gemeente 

Woensdrecht in het buiten en binnen gebied te voorkomen, vroegtijdig te signaleren, te 

benoemen en op te lossen.  

In 2015 zijn diverse taken op het vlak van de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en 

participatie van Rijk en provincie overgeheveld naar de gemeente. Belangrijkste reden hiervoor 

is dat gemeenten dicht bij hun inwoners staan, beter op de hoogte zijn van lokale 

mogelijkheden en daarom betere (op elkaar afgestemde) zorg kunnen leveren, die ook nog 

eens goedkoper is. De PvdA Woensdrecht vindt het belangrijk dat de gemeente 

verantwoordelijk is voor het welbevinden en dat de inwoner zelf kan sturen op de gewenste 

ondersteuning. 

 

Zorg en welzijn van haar inwoners. 

;. 

Op verschillende plaatsen proberen verschillende groepen (BWI, buurtpreventieteams, 

coöperaties, etc.) invulling te geven aan bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van 

schooluitval, met het beperken van overlast van hangjongeren en het verminderen van 

verloedering in buurten en wijken voorkomen we dat problemen gaan ontstaan of verergeren 

en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet. Deze groepen verdienen onze 

maximale steun. 



 

 

 

Onze bijdrage in 2014-2018:  

 

• Zorgen dat de bibliotheekvoorziening in de kernen aanwezig blijft om leer en 

taalachterstanden bij ouderen en kinderen te voorkomen, zorgen voor een goede 

vroeg- en voorschoolse educatie 

• Faciliteren van voorzieningen zodat senioren of mensen met een beperking 

daadwerkelijk (langer) zelfstandig kunnen blijven.  

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

  

• Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hechten we aan   gezondheid bevorderende 

projecten als “Jongeren op gewicht”, “de gezonde kantine”, “bewegen voor ouderen” 

en “valpreventie”.  

• Introductie van een werkgroep die opkomt voor de rechten van mensen met een 

beperking.  

• Wij besteden de zorg aan op basis van gewenste resultaten, niet op basis van alleen 

de prijs. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, 

het toepassen van bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten, werken met vaste 

dienstverbanden, innovatiekracht, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers 

en persoonlijk contact. We eisen onafhankelijke tevredenheidstoetsing onder cliënten 

en hun naasten. Die toetsing moet effectief en efficiënt uitgevoerd worden.  Waar 

mogelijk willen we ervaringsdeskundigen inzetten.  

• Ouderen die zeker zijn moeten dat de 

wijkzuster meer prioriteit krijgt als zij 

langer thuis blijven wonen. 

Preventieve actie is gewenst om 

vereenzaming geen kans te geven. 

Ook het aanbieden van beschermt 

wonen is één van de uitgangspunten. 

• Mensen met een beperking die zeker moeten zijn dat de openbare ruimte zodanig is 

ingericht dat deze voor hen toegankelijk is. 

 (“Wij staan op” Zie  www.allestoegankelijk.nl/nl/Tips-en-Checklists/Agenda-22-en-

toegankelijkheidsbeleid. html)  

• Kinderen die in onze gemeente onder de armoedegrens leven, zij moeten zeker zijn 

dat de gemeente er alles aan doet om hun situatie te verbeteren. Basis kinderrechten 

hanteren:  https://www.kinderrechten.nl/ 

• Vanaf 1 januari worden Wajongers gekort op hun uitkering. Mensen met een 

arbeidsbeperking, die geen baan hebben, gaan er daardoor zo'n 5 procent op achteruit.  

http://www.allestoegankelijk.nl/nl/Tips-en-Checklists/Agenda-22-en-toegankelijkheidsbeleid
http://www.allestoegankelijk.nl/nl/Tips-en-Checklists/Agenda-22-en-toegankelijkheidsbeleid
https://www.kinderrechten.nl/


 

 

Uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat vorige maand werd 

gepubliceerd, blijkt dat ongeveer de helft van de bedrijven niet van plan is mensen met 

een beperking aan te nemen. Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand 

voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere 

arbeidsmarkt. De PvdA Woensdrecht ziet graag dat de gemeente regie neemt en de 

eventuele Wajong-ers compenseert.  

De vraag om ondersteuning door de gemeente zal toenemen. Van elke 10 inwoners hebben er 

3 hulp nodig. Nu nog regelt de helft van hen het zelf, deels omdat hen niet bekend is wat de 

gemeente voor hen kan doen. De vraag zal ook toenemen door de stijgende gemiddelde leeftijd 

van onze inwoners. Door effectief en efficiënt met zorg om te gaan proberen we de kosten in 

de hand te houden.   

De zorg wordt in de directe omgeving van inwoners geboden. Lokale, kleinschalige aanbieders 

hebben voorkeur, voor zover ze voldoende resultaat en kwaliteit kunnen leveren. Zie als 

voorbeeld Margareta Woonhof in Huijbergen. Zorgcoöperatie “Zorg om zorg” is ook bezig met 

een woonproject. Nieuwe lokale betaalbare initiatieven worden gestimuleerd. We houden de 

ontwikkeling hierin bij.   

• Wij willen de zeggenschap van mensen in de zorg vergroten, zowel bij de aanbieders 

als bij de gemeente zelf. Wij ondersteunen daarom (de oprichting van) 

patiëntenorganisaties, zorgcoöperaties en medezeggenschap. We zien erop toe dat 

alle doelgroepen hierbij betrokken worden.  

• Wij kiezen voor het bundelen van voorzieningen: gezondheidscentra zijn de norm, al 

dan niet in combinatie met dorpshuizen.   

• In de aanpak van jongeren in probleemsituaties en/of met probleemgedrag staat altijd 

hun toekomst centraal. In het jeugdbeleid moet in de kernen van Woensdrecht 

aandacht zijn voor een eigen ‘plek’ voor de jeugd bijvoorbeeld door het inrichten van 

ontmoetingsplaatsen (in het MFC?) met moderne virtuele technieken. 

• Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Wij willen bevorderen dat zij dit 

belangrijke werk kunnen doen en volhouden. Door praktische en emotionele hulp 

(bijvoorbeeld training in de omgang met dementie of het bevorderen van contact met 

lotgenoten) en het mogelijk te maken dat de zorg tijdelijk overgenomen kan worden 

willen we dit bereiken.  

• Wij werken mee aan het actieprogramma voor uitvoering van het verdrag dat door de 

Verenigde Naties is opgesteld voor de rechten van mensen met een beperking (de 

lokale “meedoen” agenda). Doel hiervan is de toegankelijkheid van informatie en 

voorzieningen voor mensen met een beperking maximaal maken – materieel en 

immaterieel dus 

https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking/

