Samen doen
Als Christendemocraten zijn wij van mening dat iedere inwoner moet kunnen meedoen. In
samenwerking met gemeente, vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke organisaties dienen
mensen die wel willen, maar niet kunnen, te worden ondersteund.
Gezien de veranderingen in Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en een aantal andere
sociale voorzieningen, die meestal ook een bezuiniging inhouden, zal het steeds moeilijker worden
om het huidige niveau van zorg en ondersteuning te behouden. Vooral als wordt bedacht dat
gemeenten veel nieuwe verantwoordelijkheden vanuit de Rijksoverheid krijgen toe geschoven
zonder dat dit leidt tot extra financiële middelen. Hoe de decentralisatie precies zal plaatsvinden,
moet nog worden uitgewerkt. Wel vast staat dat het meer presteren betekent met minder geld. Een
voorwaarde vinden we dan ook dat alle middelen, die bedoeld zijn voor het sociale domein daar ook
aan worden besteed. Advisering door WMO-raad en seniorenraad is hierbij van belang.
Hierbij moet in onze visie de grootst mogelijke inventiviteit aan de dag worden gelegd om kosten te
besparen, zonder de kwaliteit van de voorzieningen aan te tasten. Gedacht kan worden aan een hoge
graad van efficiëntie bij de inzet van middelen, samenwerking tussen gemeenten onderling,
samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke dan wel zorginstellingen en aan afspraken
tussen gemeente en zorgverzekeringen, maar ook de inzet van vrijwilligers.
Ook de toekomstige rol van het Club- en Buurthuiswerk (PX en Singel) zal wat ons betreft moeten
aansluiten bij de veranderingen binnen de WMO op het gebied van de AWBZ en jeugdzorg.
Zoals reeds gezegd in het hoofdstuk ‘Zorg’ kunnen bij vormen van dagactiviteit in zorgcentra, zoals
thans al in Sint Nicolaashof, De Meermin en Meerwijck, ook PX en de Singel ingeschakeld worden.
Om het aantal burgers dat ‘onderweg ergens uitvalt’ zoveel mogelijk te beperken, is het van groot
belang dat de start van kinderen goed is en dat de aandacht voor de jeugd onverminderd groot blijft.
Daarom moeten, ondanks de minder gunstige financiële positie, alle kinderen in staat worden
gesteld hun talenten te ontplooien en mee te doen op school, bij sport, spel, hobby en ontspanning.
Het in stand houden van de op dit terrein bestaande voorzieningen binnen de gemeente staat bij
onze partij hoog in het vaandel. Dit geldt ook onverkort voor het centrum voor jeugd en gezin,
waarbij indien nodig hulp en ondersteuning wordt verleend, voordat kinderen daadwerkelijk gaan
ontsporen.
Mede door toedoen van ‘Moedige Moeders’ blijft in Edam-Volendam de aandacht voor drugs- en
alcoholgebruik onverminderd groot. Het CDA ondersteunt het thans gevoerde
alcoholontmoedigingsbeleid en de bestrijding van drugsgebruik en staat ook voor de komende jaren
een streng handhavingsbeleid voor, om zo doende uitval door drugs en/of drank zo veel mogelijk te
voorkomen.
Ook in de strijd tegen drank en drugs is het van groot belang dat het Club- en Buurthuiswerk,
sportverenigingen en diverse andere maatschappelijke instellingen in staat gesteld blijven hun
activiteiten, die worden ontwikkeld om de jeugd op te vangen, te ontplooien. Ondanks een
teruglopende financiële armslag zal door ons worden geijverd om de bestaande voorzieningen voor
de jeugd in stand te houden.

Ze worden namelijk des te belangrijker omdat in 2015 de ‘jeugdzorg’ naar de gemeente komt.
Jeugdzorg betreft bijvoorbeeld jeugd- en opvoedhulp, pleeggezinnen, de kinderbescherming, maar
ook jeugdreclassering, zware instellingszorg, ‘jeugd geestelijke gezondheidszorg’ en zorg voor
kinderen met een licht verstandelijke beperking. Een heel zware verantwoordelijkheid, waarvoor de
gemeente echt klaar moet zijn op het moment van overgang. Er mag immers geen kind tussen wal en
schip raken! Dus moet de zorgstructuur op het moment van overgang klaar zijn. Hierin is voor het
Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke rol weggelegd.
Het CJG en het zogenaamde hometeam van de gemeente worden steeds belangrijker. Daar worden
probleemsituaties binnen bijvoorbeeld gezinnen (CJG) of van volwassenen (hometeam) besproken en
opgepakt. De opgedane ervaring kan goed dienen als toegang tot de zorgtaken die de gemeente in
2015 krijgt.

