Zorg in Partijprogramma’s 2018
AbHL, zorg voor kwetsbaren, toekomstige generaties, minderheden

Sociaal domein
Van het geld dat de gemeente ieder jaar ontvangt van de Rijkoverheid is bijna de helft bestemd voor
zorg en ondersteuning zoals de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De gemeenteraad heeft een taak
waar het gaat om het zorgen voor mensen die niet zelf het woord kunnen nemen (kwetsbare
burgers, toekomstige generaties, minderheden). Dit past in de verantwoordelijkheid die de
gemeenteraad heeft voor de zorg voor het algemeen belang.
 Wmo: De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)regelt de ondersteuning bij zelfstandig
wonen, zorgt ervoor dat burgers kunnen meedoen in de maatschappij en regelt beschermd
wonen voor mensen met een psychische aandoening.
 Jeugdwet: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Gemeenten
hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met
een beperking, stoornis of opgroeiproblemen. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is
vastgelegd in de Jeugdwet. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. De wet gaat uit van de
eigen kracht van het gezin en de gezinsomgeving. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor
het welzijn van hun kinderen. De gemeente komt in beeld als het welzijn van de kinderen niet
vanzelf gewaarborgd kan worden en regelt de toegang tot de jeugdhulp.
 Participatiewet: Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de
Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te
laten vinden. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk geworden. De
Participatiewet vervangt de wetten: Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is dat meer mensen werk vinden
bij een gewone werkgever. Dit geldt voor mensen met en zonder beperking. Gemeenten bepalen
op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.

CDA, goede zorg, laagdrempelige jeugdzorg, duurzaamheid

Samenwerken aan goede zorg
In gezondheid leven in een omgeving waarin je je thuis voelt, met mensen om je heen die je om je
heen wilt hebben. Het CDA staat achter dit principe. Is hulp nodig of dreigt eenzaamheid dan moet
een zorgnetwerk klaar staan om te helpen. Binnen de gemeente vormen diverse zorg- en
welzijngroepen een brug tussen inwoners en zorgaanbieders. Dit zijn vrijwilligers die op korte afstand
staan van de burgers. Zo ontstaat er samenredzaamheid!
Het CDA ondersteunt deze initiatieven van harte en wil daarvoor ondersteunende middelen
beschikbaar stellen. We moeten voorkomen dat vrijwilligers en mantelzorgers overbelast raken.
Laagdrempelige jeugdzorg
Iedereen moet kunnen opgroeien in een prettige omgeving van gezin, school en verenigingen.
Jeugdzorg moet laagdrempelig georganiseerd zijn zodat jongeren en ouders gemakkelijk hulp durven
vragen. Preventie en op tijd signaleren is van groot belang.
Gezondheid en duurzaamheid zijn topprioriteit
Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn. Twijfels over gezondheidssituaties moeten worden onderzocht
en waar nodig worden bestreden. Handhaven op het naleven van regels en stimuleren van het
verbeteren van de leefomgeving.
Duurzaamheid is heel breed, onze footprint verkleinen kunnen we alleen als we samenwerken aan
een duurzame samenleving. Tal van verenigingen, bedrijven en individuele inwoners werken aan
duurzaamheid. Zo doet de energiecoöperatie goed werk en dient ondersteund te worden.
Wereldwijde afspraken zijn gemaakt. Maar om dit handen en voeten te geven hebben lagere
overheden de taak hierop beleid te maken. De gemeente moet hierbij het voortouw nemen.
Energieneutrale gebouwen, woningen, bedrijven en opwekking van groene energie moeten
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gesimuleerd worden. Maar duurzaamheid moet breder gezien worden. Zoals het voorkomen van
afval(water) en bevorderen van de kringloopeconomie.

D66, toegankelijkheid tot zorg en welzijn

2 Zorg en welzijn
Nu gemeenten leidend in het sociale domein geworden zijn is toegankelijkheid tot
zorg en welzijn een van de belangrijkste gemeentelijke taken geworden, zowel organisatorisch
als financieel. Vanuit D66 gezien zijn welzijn en gezondheid primaire begrippen
in het algehele gemeentelijke beleid: meedoen met het leven.
Eigen kracht
De demografische ontwikkelingen en de transities hebben de gemeenten voor forse
uitdagingen in de zorg geplaatst. Tevens m.b.t. de ondersteuning van inwoners die
zonder die steun niet verantwoord gezond thuis kunnen (blijven) wonen. Niet de
ziekte of de aandoening zijn leidend maar de mens. Hoopgevende ontwikkelingen
die zijn opgestart betreffen nieuwe vormen van zorgaanbod en zorginkoop in zorgcoöperaties
en projecten op het gebied van Slimmer Leven. D66 vindt dat de eigen
kracht van de inwoner daarin leidend is.
Voor degenen die daar niet in slagen hebben de gemeenten geholpen met een basisvoorziening
die voldoet aan de behoefte van die burger. Zelfredzaamheid is in
belangrijke mate gefaciliteerd door lokale initiatieven. Kernbegrippen zijn zoveel mogelijk
ondersteuning thuis en thuisbehandeling, waarin de ontwikkelingen op het gebied
van domotica (zorg op afstand) en E-communicatie een rol spelen, zaken die
eerder door instellingen geleverd werden. Zo is binnen Jeugdzorg de instelling naar
het kind gebracht i.p.v. het kind naar de instelling.
Intergemeentelijke zorgtaken
Het welzijn van de inwoners is voor een belangrijk deel bepaald door het voorzieningenniveau.
Dit voorzieningenniveau is vervolgens ook een belangrijk onderdeel van
het vestigingsklimaat. Omdat verschillen per gemeente tot zorgmigratie kon leiden is
door samenwerking op regionale schaal het mogelijk geworden om de voorzieningen
binnen haalbare afstand voor alle inwoners aan te bieden. Binnen de intergemeentelijke
samenwerking zijn partners gezocht, zakelijk, maar ook op basis van
particuliere initiatieven. Deze aanpak van de zorg- en welzijnstaken voorkomt dat
financiering van ondersteunende zorgtaken onhaalbaar wordt. Bovendien is door
goede samenwerking de reële kans op ongelijkheid in de behandeling van zorgvragers
tussen verschillende samenwerkende gemeenten in de regio verminderd.
Programmapunten regionaal
 De gemeenten in deze regio hanteren in 2030 een gezamenlijk beleidsplan voor zorg.
 De regiogemeenten hebben in Triple-Helix verband een intergemeentelijk plan van aanpak
opgesteld voor de invoering van domotica (zorg op afstand) waardoor inwoners met een
zorgvraag langer zelfstandig kunnen blijven wonen; het innovatieve toepassingsniveau sluit aan
op het karakter van Brainport.
 Cliëntenparticipatie borgt de eigen regie van de doelgroep.
 D66 gaat voor extra aandacht voor zorg op afstand.
 D66 wil woningen voor ouderen, zodat zij in onze dorpen kunnen blijven wonen, ook na verkoop
van de gezinswoning.

LHL, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau

LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau.
De taken van de WMO moeten door de gemeente optimaal en zo veel mogelijk op maat van de
belanghebbenden worden uitgevoerd. We willen daarbij doorgaan op de ingeslagen weg. We
ondersteunen projecten waarbij de mensen samen, vitaal, zelfstandig veilig en mobiel willen blijven,
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zeker ook met verbeteringen in e-communicatie en eHealth. Geef toegankelijke informatie en maak
eenvoudige regels. Spreek klare taal.
Aandachtspunten:
• Actief de hulpbehoevenden, mantelzorgers en vrijwilligers de weg wijzen, niet zelf laten
uitzoeken;
• Ondersteunen projecten zoals van HSL-net: Seniorenpakket, Leef Samen en Veilig Wonen en
andere initiatieven op dat gebied;
• Creëren toegankelijke openbare toiletten;
• Jeugd van 12 t/m 17 jaar meer aandacht geven, initiatieven vanuit Jongerenwerk moeten worden
gestimuleerd; activiteiten en evenementen promoten voor deze groep.

PvdA, zorg voor elkaar
Zorg voor elkaar
Ook als lokale afdeling van de PvdA vinden wij het vanzelfsprekend dat in onze samenleving het
zorgen voor elkaar centraal staat. Wat ons betreft betekent dit dat de gemeente zich inspant om juist
ook zorg weg te nemen. Als zorg nodig is, moeten we extra oog èn oor hebben voor familie en
vrienden. “Een vertrouwd gevoel, de ander is tenslotte in goede handen.” Dat idee dus.
Jeugdzorg
Als steun vanuit de eigen leefomgeving voor jeugdigen niet voldoende is, brengen wij de
hulpverlening en ondersteuning dichtbij. Hierbij kiezen wij voor een regionale samenwerking met de
ons omringende 20 regiogemeenten. Op die manier is professionele hulp beter te organiseren.
Onderwijs
Wij verwachten voor het onderwijs in Heeze-Leende dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen. Vooren vroegschoolse educatie voor kinderen met een achterstand vraagt om investeringen. De PvdA wil
in gesprek met de schoolbesturen om dit te realiseren. Wij zullen er alles aan doen om te voorkomen
dat kleine scholen in onze gemeente worden gesloten.

PVJO-GL, zorg voor jeugd in de knel, geld beschikbaar voor zorg – ook
besteden voor zorg, ieder die kan betrekken, op mens gerichte zorg
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Omdat de overheveling van
deze zorg naar de gemeente gepaard ging met een bezuiniging van 40% op het budget is het
gevaar aanwezig om geld belangrijker te vinden dan de inhoud van de zorg, zeker als het
gaat om specialistische en vaak duurdere jeugdzorg. Wij vinden dat geld geen struikelblok
mag vormen. Het laten ontbreken van noodzakelijke zorg belemmert de ontwikkeling van de
jeugdige en frustreert de omgeving van het kind of jongere. De kans bestaat dat de
problemen dan nog groter worden en dat de samenleving op den duur toch duurder uit is. Wij
vinden wel dat de kwaliteit van de zorg gemonitord moet worden en dat we daarin moeten
samenwerken met andere gemeenten, zodat onnodige bureaucratie voorkomen wordt omdat
iedere gemeente haar eigen regels heeft.
Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:
• willen dat Jeugdzorg voor ieder kind dat in de knel zit toegankelijk is, ook als er
specialistische jeugdzorg nodig is. Er mogen geen wachtlijsten of financiële belemmeringen zijn.
• vinden dat de raad in staat moet worden gesteld de regionale afspraken met betrekking
tot de jeugdzorg en de uitvoering ervan te monitoren. Mochten zich knelpunten voordoen dan
dient de gemeente dit regionaal aan de orde te stellen.
• het leerlingenvervoer willen vergoeden ook bij kinderen vanaf 11 jaar, bijvoorbeeld via de
bijzondere bijstand.
• dat het geld dat voor de zorg beschikbaar wordt gesteld ook aan de zorg wordt besteed en
daarvoor ook gereserveerd blijft.
Iedereen doet mee
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Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te
hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan de samenleving. PvOJ-GroenLinks wil dat iedereen
kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het
taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of
begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van
mensen zelf. Wij willen af van de onnodige regels voor mensen met een bijstandsuitkering.
Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd.
Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:
• willen dat de gemeente Heeze-Leende er werk van maakt om de norm te halen voor het in dienst
nemen van mensen met een arbeidsbeperking.
• willen dat de gemeente er werk van maakt om burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan
een betaalde baan te helpen.
• willen dat afspraken met Cordaad over de ondersteuning van het welzijnswerk zoals
vrijwilligerswerk, buurtwerk en vluchtelingenwerk regelmatig getoetst worden of ze effectief zijn.
Menselijke zorg
Ouderen en mensen met een beperking verdienen op de gehele mens gerichte zorg. PvOJGroenLinks wil dat als mensen dit willen ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen,
vertrouwde omgeving. Dit betekent dat de gemeente in zal zetten op zorg op maat in het belang van
de oudere. Zorg die erop gericht is om de oudere de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat betekent hulp bij het huishouden als dat nodig is,
aanpassing van de woning bij beperkingen en vervoer om aan het sociaal verkeer te kunnen blijven
deelnemen. De gemeente moet (aan)bouw van kangoeroewoningen stimuleren en regelgeving
aanpassen om dit mogelijk te maken.
In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen
behoeften. Dát moet het uitgangspunt zijn, in plaats van de regels of financieel gewin van de
gemeente door ouderen bijvoorbeeld voortijdig door te verwijzen naar de Wet Langdurige Zorg
(opname in verpleeghuis) zodat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ontlast wordt.
Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog
zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, welzijn en
gezondheid (waaronder jeugdzorg). Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden
aangepakt. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg,
andere begeleiders, schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed
met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Van sociale wijkteams verwachten we een
‘eropaf-mentaliteit’: als mensen zich bij het loket melden omdat het water hen aan de lippen staat,
wordt er geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar word je meteen geholpen. Daarnaast
zou het accent moeten liggen op preventie: het voorkomen van (gezondheids) problemen of het
voorkomen dat problemen zich opstappelen. Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan
gezonde lucht willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te voorkomen.
Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:
• bij contracten met zorgaanbieders op de eerste plaats willen kijken naar de kwaliteit van de zorg
en daarna naar de financiën.
• willen dat er meer werk wordt gemaakt van preventie en vroegsignalering om problemen in een
vroegtijdig stadium te voorkomen. Dit kan en mag leiden tot professionele `bemoeizorg´.
• Wij willen de maatschappelijk (opbouw) werker terug in de wijk. ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen en dat de gemeente daarbij passende zorg biedt vanuit de
WMO.
• samen met de gemeente Geldrop-Mierlo willen betalen voor de exploitatie van het zwembad de
Smelen, opdat deze op beweging gerichte voorziening voor inwoners uit Heeze-Leende
behouden blijft.
• de mogelijkheden willen onderzoeken om vormen van dagbesteding te koppelen aan andere
maatschappelijke activiteiten op bijvoorbeeld cultureel gebied en de landbouw (zorgboerderij).
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VVD, aandacht voor gezondheid, e-health, zelfstandig wonen,
eenzaamheid voorkomen

De VVD wil meer aandacht voor gezondheid van inwoners door samenwerking te vergroten met de
GGD. Dit kan door bewegingsprogramma’s op te zetten en Informatieavonden over leefwijze te
organiseren.
Door de inzet van HSLnet kunnen we zorg op afstand aanbieden waardoor senioren langer
zelfstandig kunnen blijven wonen. Om eenzaamheid van deze groep te voorkomen zullen
dorpshuizen of andere algemene ruimten een belangrijke functie vervullen in het “welzijnszorg”
arrangement. Het zijn de voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.
Hierdoor is individuele (professionele) zorg minder nodig maar zijn vele vrijwilligers nodig. Het WMOloket kan hier een belangrijke rol in spelen.
De bibliotheek zal de komende jaren gesubsidieerd blijven om inwoners de mogelijkheid te geven
boeken te blijven lezen, lezingen te bezoeken en cursussen te volgen.
Het openbaar busvervoer richting ziekenhuis in Geldrop en ook naar Valkenswaard zal in de
avonduren moeten verbeteren om onze dorpen ook bereikbaar te houden op deze tijden.
De benutting van de sportaccommodaties kan beter, de Sportraad kan hier een rol in spelen door
meer verbindingen en samenwerkingsverbanden te leggen. Dit moet aantoonbaar leiden tot
kostenverlaging, terwijl de huidige kwaliteit minimaal gelijk blijft.
Hierdoor zal bewegen en sport gestimuleerd worden waardoor inwoners vitaler blijven.
De inwoners worden actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en er is aandacht
voor burgerinitiatieven.
De gemeente heeft een regierol in het stimuleren van deelname van inwoners aan de grote
optochten van Brabantsedag en carnaval in de gemeente, kunst en cultuur omdat het vorm en
inhoud geeft aan onze samenleving. De financiering hiervan is een balans tussen subsidie, sponsoring
en eigen bijdragen.

EHealth bevorderen waardoor inwoners langer zelfstandig kunnen wonen

Voorkomen van eenzaamheid

Ondersteunen mantelzorgers

Stimuleren sport en bewegen; actievere samenwerking van sportverenigingen

Betere benutting van sportaccommodaties in samenspraak met Sportraad

Modernisering bibliotheek blijven stimuleren

Openbaar vervoer in avonduren verbeteren

