Tekst kadernota Dijk en Waard namens de Senioren Dijk en Waard
Voorzitter, de voorliggende kadernota is het
vertrekpunt voor de nieuwe raad zonder beleidsvoorstellen. Die worden straks door de nieuwe raad
vastgesteld. De raad krijgt gelijk een restrictie mee, denk na over het nieuwe beleid want geld
kunnen we maar een keer uitgeven.
De ambtelijke fusie heeft al plaats gevonden, hierdoor is er al kennisgemaakt op de werkvloer en veel
werk verzet door de WLH waarvoor dank.
In het derde kwartaal ontvangen we nieuwe informatie over de financiën van de nieuwe gemeente.
De toegevoegde bijlage waarin staat hoe we omgaan met de ARHI gelden schept duidelijkheid.
Wij zijn blij dat na alle moeilijkheden en de maatregelen die genomen zijn met de secundaire
begroting we nu naar een meerjarenperspectief kijken die structureel sluit
met een positief saldo van 5,7 miljoen in 2022 naar 4,7 miljoen in 2025.
Harmonisering van de twee raden naar een nieuwe raad voor Dijk en Waard
De raad moet samen aan het werk om met onze inwoners een geheel gaan vormen, vertrouw elkaar
en praat niet over elkaar maar met elkaar. Dit is dan ook onze insteek binnen de nieuwe raad.
De nieuwe gemeente is een van de grotere in onze Provincie, hierdoor verandert onze positie binnen
de regio en de GR’en.
Het belangrijkste punt voor Senioren Dijk en Waard is de dienstverlening deze moet voor onze
inwoners niet achteruit gaan maar verbeteren.
Een van die vormen van dienstverlening is het sociaal plein in Heerhugowaard maar ook de
dienstverlening in Langedijk moet goed toegankelijk blijven.
Senioren Dijk en Waard ziet ook graag dat er een goede oplossing wordt gevonden voor het Sociaal
plein zoals gevraagd is in de motie op 21-4-2021. Kan de wethouder hier misschien iets over zeggen.
De visie sociaal domein die al is vastgesteld in Langedijk wordt morgen in Heerhugowaard besproken.
Wij dienen daar een motie in die door de DOP, VVD en CDA wordt ondersteund.
Door het werken met de nieuwe visie moeten de kosten naar beneden gaan zonder dat de kwaliteit
van de zorg verminderd.
Is er al een toezichthouder kwaliteitscontrole binnen onze gemeente aangesteld?
Voorzitter , binnen onze nieuwe gemeente hebben wij extra aandacht voor de Senioren.
We worden allemaal ouder en we willen dit graag worden met een hoge kwaliteit van leven.
Zelfstandig blijven wonen eventueel met zorg thuis en op maat, moet voor alle inwoners
betaalbaar en toegankelijk zijn, ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.
De WMO zal in de nieuwe raad daarom een belangrijk onderwerp voor onze partij zijn.
Corona veroorzaakte een toename van eenzaamheid onder oud en jong, vanuit de rijksoverheid is
het initiatief gestart Een tegen Eenzaamheid, waarin een lokale aanpak met lokale coalities wordt
ondersteund, gaat onze nieuwe gemeente zich hierbij aansluiten?
.
Covid betekende online vergaderen, veel geleerd, maar we misten het live-contact.
Conclusie veel nieuwe mogelijkheden door thuiswerken en digitaal vergaderen Online betekende
voor de regioavonden een goede opkomst, mensen konden per onderwerp inloggen hieruit blijkt dat
er nieuwe mogelijkheden zijn om meer mensen te bereiken.
Met de COVID steun vanuit het rijk en de gemeente is er hard gewerkt om bedrijven niet ten onder
te laten gaan. De toekomst zal ons leren hoe groot de schade gaat worden.

Onze ondernemers en middenstanders zijn breed georiënteerd, wat we ook terugvinden op de
verschillende industrie terreinen in zowel Langedijk als Heerhugowaard.
Het toerisme is in Dijk en Waard bezig om de nieuwe gemeente goed op de kaart te zetten
in de regio en Noord-Holland, we hebben als Dijk en Waard veel te bieden.
Voorzitter , We hebben een groot te kort aan betaalbare huur- en koopwoningen.
Om jong en oud te helpen zal er Out of te box gedacht en gewerkt moeten worden.
Het is belangrijk dat senioren oud kunnen worden in de wijk waar zij wonen.
Nieuwe woningen voor ouderen willen we graag dicht bij de voorzieningen laten realiseren.
In 2023 komt er nog een woontaak bij , de decentralisatie van het beschermd wonen.
De nieuwe raad zal straks een beslissing moeten nemen over de woonzorgvisie voor
Dijk en Waard en de bestaande woonvisies moeten opnieuw worden bekeken.!
Maar we bouwen door in het Stadshart , de Westpoort, de Scheg en in Heerhugowaard Zuid
Langedijk kent het project Spoorstraat en Westerdel.

Genoeg te doen, werk aan de winkel.

