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Participatiewet, Jeugdzorg en
AWBZ naar de gemeente
Heeft u of één van uw
familieleden begeleiding
nodig? Woont u nu in
een zorginstelling? Heeft
u een kind dat een psychiatrische aandoening
heeft? Heeft u begeleiding
nodig? Dreigt u werkloos te worden? Bent u
arbeidsgehandicapt?
In al deze situaties zult u te maken
gaan krijgen met de overheveling van delen van de AWBZ, de
Jeugdzorg en de Participatiewet naar
de gemeente.
• De komende jaren worden taken
op het gebied van jeugdhulpverlening verplaatst van de provincie
naar de gemeente. Zo kan hulp
beter onderling worden afgestemd
en kan zorg worden afgestemd
op de specifieke situatie van de
jongere. De ChristenUnie pleit
voor de menselijke maat, bv: Een
achttienjarige die behandeling
nodig heeft, kan niet ontslagen
worden uit een jeugdinstelling,
zolang er geen plaats voor hem is
in een instelling voor volwassenen.
• De gemeente wordt verantwoordelijk voor het leveren van AWBZ
zorg. Zij kan die zorgvraag
samenbrengen met andere voorzieningen, zoals thuiszorg of
vervoer. Zo kan met behoud van
kwaliteit met minder geld meer
zorg aan meer mensen worden
verleend. We denken bijvoorbeeld
aan het gebruik van de Hugo
Hopper. Om ouderen en inwoners
met een handicap de gelegenheid
te bieden zo lang als dat medisch
en sociaal verantwoord is in hun
eigen huis en omgeving te blijven,
is het belangrijk dat er wel voldoende hulp gewaarborgd blijft.

Verkiezingsagenda

Hierbij kiest de ChristenUnie er
voor om de inwoners centraal te
stellen.
• Bij de invoering van de
Participatiewet zullen we alles
op alles zetten om mensen een
goede werkplek te bieden.
Dit zal niet gemakkelijk zijn, maar
in samenwerking met scholen en
bedrijven gaan we ons hiervoor
inzetten. En als werken niet lukt
moet er een passende zinvolle
dagbesteding zijn.
Tijdens de raadsvergaderingen
werd er flink gediscussieerd over
de bezuinigingen. Politieke partijen
maken keuzes, die passen bij hun
partijvisie.
Waar kan echt niet bezuinigd
worden? Waar wel? Wat vinden
we belangrijk? De ChristenUnie
werkt mee aan bezuinigingen,
maar niet ten koste van noodzakelijke zorg of van veiligheid.
Als u naar de stembus gaat op 19
maart kunt u bepalen wie er in de
gemeenteraad komt. Bij welke partij
heeft u herkenning in de standpunten?

Wat is voor u van
belang?

De gemeenteraad staat de komende
raadsperiode voor ingrijpende
beslissingen. Er is al heel veel
voorbereidend werk verzet om de
overgang naar de gemeente zo
goed mogelijk te laten verlopen.Veel
vergaderingen in het gemeentehuis
gingen over de begeleiding aan
inwoners, de Jeugdzorg, de werkgelegenheid en hoe het verder moet
met de sociale werkvoorziening, het
WNK. De ChristenUnie stelde zich
hierbij actief op om verantwoorde
keuzes te kunnen maken.
Als het aan de ChristenUnie ligt,
kiezen we voortdurend voor het
welzijn, behoud van noodzakelijke
zorg en werkgelegenheid van de
inwoners. Dit is dan ook de reden dat
de ChristenUnie zich blijft inzetten
voor een goede overheveling van de
zorgtaken en van de Participatiewet
naar de gemeente.
Trees Huijboom
Fractievoorzitter ChristenUnie
Twitter@Thuijboom
www.christenunie.heerhugowaard.nl

De visie van H.O.P.
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord
De ambitie van de Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij is in onze naam
verankerd;

voorzieningen op het gebied van
zorg, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en werkgelegenheid.

onafhankelijk

De afgelopen perioden heeft de HOP
zich vooral constructief ingezet op
het gebied van Sport, Cultuur en
Onderwijs.

In ons verkiezingsprogramma kunt u
lezen dat de HOP onafhankelijk van
de visie van de Haagse landelijke
politiek, doelen heeft, die het beste
zijn voor Heerhugowaard en haar
inwoners. Want wat in Den Haag
wordt bedacht is niet automatisch
de oplossing voor Heerhugowaard.
Vanzelfsprekend willen wij tot het
bereiken van deze doelen komen
door goed te luisteren naar onze
inwoners. Onze deur staat dan ook
altijd voor u open.
De HOP heeft als uitgangspunt,
Heerhugowaard kwalitatief steeds
te verbeteren als gemeente waar
het prettig wonen is. Daarvoor zijn
naar onze mening een aantal voorwaarden zeer belangrijk: goede

Op 18 februari was de laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen van
19 maart. Tot die tijd zijn er ook geen commissievergaderingen meer. De
komende weken staan in het teken van campagne voeren door de twaalf partijen die meedoen aan de verkiezingen in Heerhugowaard. Waar en hoe zij
dat doen staat (vaak) op websites van de verschillende partijen.
VVD: www.vvdheerhugowaard.nl
Burgerbelang: www.burgerbelangheerhugowaard.nl
H.O.P.: www.hopheerhugowaard.nl
PvdA: www.heerhugowaard.pvda.nl
CDA: www.cda.nl/noord-holland/heerhugowaard
GroenLinks: www.heerhugowaard.groenlinks.nl
D66: www.d66-heerhugowaard-nu.nl
TROTS: www.heerhugowaard.trotsopnederland.com
ChristenUnie: www.heerhugowaard.christenunie.nl
Senioren HHW: www.seniorenheerhugowaard.nl
SP: www.heerhugowaard.sp,nl
Nederland Duurzaam: www.partijduurzaamnederland.nl/regio/heerhugowaard

Verder ziet de verkiezingsagenda er als volgt uit:
12 maart
Jeugd en Jongerenraad Heerhugowaard organiseert een politiek café.
Locatie: gemeentehuis. Aanvang: 20.00 uur.

13 maart
Het grote lijsttrekkersdebat. Er staan 3 thema’s centraal waar de 12
lijsttrekkers met elkaar over in debat gaan: Veiligheid, Zorg en Welzijn, voorzieningen in Heerhugowaard (keuze van inwoners). Aanwezigen kunnen ook
vragen stellen aan de lijsttrekkers.
Locatie: Cool kunst en cultuur. Aanvang 19.30 uur.

15 maart
Verkiezingsmarkt op het Friethoffplein in Middenwaard van 10.00-16.00 uur.

19 maart
De dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Er kan tussen 7.30 en 21.00
uur gestemd worden in een van de 25 stembureaus, waaronder twee nieuwe
stembureaus: in Middenwaard en bij het NS-station.

19 maart
Uitslagenavond met tussentijdse uitslagen uit Heerhugowaard. De avond
duurt tot de officieuze uitslag van Heerhugowaard bekend is
Locatie: gemeentehuis. Aanvang 21.00 uur.

21 maart
Openbare zitting hoofdstembureau ter vaststelling van de uitkomst van de
verkiezingen.
Locatie: gemeentehuis. Aanvang: 10. 00 uur.

25 maart
Laatste raadsvergadering oude gemeenteraad en controle geloofsbrieven
van de nieuwe gemeenteraadsleden.
Locatie: gemeentehuis. Aanvang: 16.00 uur.

De HOP zal zich in de komende
jaren in het bijzonder richten op drie
aandachtsgebieden;
• Zorg: WMO en AWBZ-beleid
• Ouderbeleid: Zo lang mogelijk zelfstandig wonen met zorg op maat
in de buurt
• Jeugd: Jongeren verdienen het om
ook in Heerhugowaard meer “uitgaansvertier” te kunnen vinden.
Naast het blijven inzetten van het
popbeleid, zetten wij ons in voor
meer horeca in Heerhugowaard

Als plaatselijke
partij zijn wij er voor
de inwoners van
Heerhugowaard!

Prioriteit voor de HOP heeft natuurlijk
ook; een goed onderhouden groene
leefomgeving.

Carola van ‘t Schip
www.hopheerhugowaard.nl
Facebook: HOPhhw

27 maart
Installatie nieuwe gemeenteraadsleden.
Locatie: gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur.

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
NIEUW: vanaf dit moment zijn alle raadscommissies, net als de raadsvergadering, live te volgen via onze website raad.heerhugowaard.nl

