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Politiek Café: Grip op zorg
Binnen onze gemeente
zijn de veranderingen in
de zorg het onderwerp van
gesprek. Niet alleen over
hoe de overheid de zorg
betaalbaar moet maken,
maar vooral over de
veranderingen die daadwerkelijk in de praktijk
worden uitgevoerd en hoe
deze veranderingen bijdragen aan betere zorg.
De ouderenzorg in Nederland is de
duurste zorg ter wereld, maar zoals
minister Edith Schippers heel terecht
aangeeft: er is nog veel ontevredenheid over de kwaliteit. Daar gaat dus
iets mis! Om de kwaliteit in de zorg
te verbeteren en toch betaalbaar te
houden is gekozen om dat lokaal te
organiseren. Voor de noodzakelijke
zorg aan huis is er de wijkverpleegkundige. In overleg met gemeente
en wijkverpleegkundige wordt
bepaald welke zorg en ondersteuning passend en nodig zijn. Hierdoor
is de regie meer ondergebracht bij
gemeenten, wat een hele verantwoordelijkheid is.

Ouderenzorg

Over 4 jaar is voor het eerst de
helft van de volwassen bevolking
ouder dan 50 jaar. Maar zo zullen
we door de vergrijzing ook steeds
meer inwoners hebben van boven
de 80, wat grote gevolgen heeft
voor de vraag naar zorg. Het gaat
hier om meer dan de primaire zorg.
Bijvoorbeeld je moeder die je niet
meer herkent, je echtgenoot die zijn
waardigheid begint te verliezen of je
oma die soms agressief is. Dit zijn
voor deze mensen en hun omgeving
heel pijnlijke processen. Processen
die niet alleen met geld en wetten op
te lossen zijn, maar waar de maatschappij wel in kan helpen.

Agenda raadscommissies
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en
worden gehouden in het gemeentehuis.

Hoewel partijen als de SP
pleiten voor meer regels is er in
Heerhugowaard gekozen voor meer
ruimte binnen de beleidsregels om
echt maatwerk te kunnen verrichten.
Hoe meer er geregeld wordt, hoe
meer uitzonderingen ontstaan met
als gevolg dat mensen tussen wal en
schip vallen.

In gesprek

De VVD-fractie zet het onderwerp
“Grip op Zorg” op de agenda van
iedere fractievergadering. Wij willen
u daarom ook van harte uitnodigen
om met ons het gesprek aan te gaan
tijdens deze vergaderingen. Ook
hebben we dit buitengewoon actuele
onderwerp voor het volgende politiek
café van de VVD Heerhugowaard.
De gastspreker die wij mogen ontvangen is Bas van ‘t Wout, Tweede
Kamerlid voor de VVD met de portefeuilles Langdurige zorg/AWBZ
(inclusief decentralisaties) en Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.
Iedereen is welkom op dinsdagavond 17 maart in Cool Café
Heerhugowaard, Coolplein 1. Inloop
vanaf 19.30 uur en aanvang 20:00
uur. Einde ongeveer 21.30 uur. Na

afloop is er gelegenheid voor napraten met een drankje.
Voor een overzicht van onze vergaderingen en bijeenkomsten gaat u
naar www.vvdheerhugowaard.nl
Falco Hoekstra, fractie VVD
Heerhugowaard
facebook.com/VVDHeerhugowaard
@vvdhhwaard

Groeibudget 2015
Als gevolg van de groei van de gemeente qua inwoners en woningaantal
groeit ook de uitkering van het rijk aan de gemeente. De gemeenteraad
wordt voorgesteld om dit groeibudget te verwerken in de begroting 2015.
Borging juridische grondslag begrotingssubsidies
In de begroting 2015 is een budget opgenomen voor de verstrekking
van zogenoemde begrotingssubsidies. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de tabel met de hoogte van de te verstrekken subsidies aan de
onderscheiden instellingen aan de begroting 2015 toe te voegen.

Jongerengemeenteraad
op 19 februari

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Uw zorg en welzijn in de praktijk
dan weten we echt wat goed of fout
gaat en welke nadelen er zijn.
De Heerhugowaardse fractie organiseert in april een grote regionale
bijeenkomst over zorg en welzijn,
waar alle betrokken partijen voor
worden uitgenodigd. Het is de
bedoeling dat uitgebreid wordt
bekeken hoe de ontwikkelingen zijn
in het eerste kwartaal en wat verder
zou kunnen worden gedaan. Ook
daarom zijn meldingen méér dan
welkom. Want zorg en welzijn overstijgt elke politiek!
Wij horen graag van u, via email
pvdaheerhugowaard@gmail.com
of telefonisch via 06 312 65 894 en
als u dat wenst maken wij met u een
afspraak. 2015 is het jaar dat wij in
Heerhugowaard gaan bekijken hoe
een en ander zich ontwikkelt. Wíj
ontwikkelen graag mee. Wíj gaan er
voor!

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling (MO), 8 januari
Deze commissie heeft geen inhoudelijke bespreekstukken. Wel zal er
een presentatie gegeven worden "Van transitie naar implementatie: de 3
decentralisaties in de praktijk". Tijdens deze presentatie wordt de commissie geïnformeerd over de stand van zaken van de 3 d's: Participatie,
AWBZ en Jeugd. Er wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de uitvoering van deze transities vorm krijgt in het Sociaalplein.
Commissie Middelen / Stadbeheer (MISB), 5 januari
Taakmutaties 2015
Het rijk heeft op de algemene uitkering aan de gemeente een grotere
korting toegepast dan mocht worden verwacht. De gemeenteraad wordt
voorgesteld de korting en het tekort in de begroting 2015 te verwerken.

De visie van de PvdA

De fractie van de PvdA in
Heerhugowaard wil de komende
maanden uw ervaringen weten op
met name het gebied van zorg en
welzijn. Let wel: zowel de slechte als
de goede.
In de diverse media hebben we
maanden lang kunnen lezen over
wat fout zal gaan en wat de nadelen
zullen zijn. Nu de nieuwe wetten van
het sociale domein sinds 1 januari
zijn ingegaan, letten wij extra op
de uitvoering van al die regelingen.
Zeker nu de gemeente er vele taken
bij heeft gekregen: dat houdt automatisch in dat de gemeenteraad
meer controletaken heeft over de uitvoering daarvan. Dat lukt goed zodra
ook onze fractie vanuit de samenleving veel, heel veel berichten
kan krijgen over de gevolgen in de
praktijk. Hoe meer berichten, des te
sneller wij in de gemeenteraad goed
onderbouwd kunnen reageren. Eerst

Commissie Stadsontwikkeling (SO). 6 januari
Verklaring van geen bedenkingen project De Zonnesteen, Middenweg 27
Voor de locatie Middenweg 27 is een bouwplan voor 31 woningen ingediend. Omdat het bouwplan niet past in het bestemmingsplan maar wel
als passend in de woonomgeving wordt gezien, wordt de gemeenteraad
gevraagd een Verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Heb jij altijd al een keer willen
ervaren hoe het is om politicus te
zijn? Grijp dan je kans! Op 19 februari 2015 is het namelijk weer tijd voor
de Jongerengemeenteraad, dit jaar
over de openbare orde en veiligheid
en uitgaansleven voor jongeren.
Wat voor rol speelt social media
het gebied van openbare veiligheid
of zou je cameratoezicht willen in

Heerhugowaard? Wat vind je van het
uitgaansleven in Heerhugowaard,
en wat zou eraan veranderd kunnen
worden? Zomaar een aantal zaken
waar een politicus zich over zou
kunnen buigen.
Leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs in Heerhugowaard
worden uitgenodigd voor de discussie.

Programma:

Stefan Brau
Fractievoorzitter PvdA
Heerhugowaard
https://heerhugowaard.pvda.nl/
facebook.com/
PvdaHeerhugowaard
@pvda_hhw

18:00 uur inloop met koffie en thee
18.30 uur ontvangst door organisatoren
18:30 uur - 19:15 uur debat openbare orde en veiligheid
19:15 uur - 19:30 uur pauze
19:30 uur - 20:15 uur debat uitgaansmogelijkheden
20:15 uur afsluiting prijsuitreiking
20:30 uur napraten onder genot van hapje en drankje

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

