NIEUWSBRIEF CDA MEDEMBLIK
Het heeft een tijdje geduurd maar
hier is dan de Nieuwsbrief van CDA
Medemblik. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over
wat er speelt in onze gemeente. Deze
keer een verslag over Alcohol en
Drugs. In de regio heeft het CDA uit
Medemblik het voortouw genomen en,
zoals u in de krant heeft kunnen lezen, dit initiatief is in de hele regio
overgenomen. Ook vindt u een verslag
van de CDA avond over de zorg die op
2 november is gehouden in Andijk.

ningen verwerkt in een lokaal beleidsstuk; ’Medemblik in Control of Drugs
en Alcohol’ wat begin oktober 2015
raadsbreed is aangenomen. De meningen van jongeren zullen de basis zijn
voor de preventieve acties van de gemeente Medemblik vanaf 2016.
De raadsleden van de zes andere
westfriese gemeenten hebben we tijdens een regionale bijeenkomst verteld wat wij hebben gedaan. We zijn
er namelijk van overtuigd dat onze
lokale aanpak de algemene regionale
aanpak van Noord-Holland zal versterken. Het is mooi om te kunnen vermelden dat ook de GGD Hollands
Noorden en het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord Holland (SIV NH) zeer positief hebben gereageerd op ons initiatief. We zullen
als CDA aandacht aan dit onderwerp
blijven schenken en hopen dat andere
gemeenten ons voorbeeld zullen volgen. We streven naar minder taboe,
meer bewustwording en daardoor
minder gebruik.

Namens het bestuur
Karin Rood - de Haan, secretaris

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Medemblik in Control of Drugs
& Alcohol
Een actieve rol van de gemeente bij
drugs- en drankproblematiek. Dat is
een van onze speerpunten. In september 2014 hebben we hier zelf een
voorzet voor gegeven en dat is zeer
succesvol verlopen. Begin dit jaar
hebben raadsleden gesprekken gevoerd met jongeren van 12 t/m 25
jaar. Hiervoor zijn we in verschillende
kernen naar bijvoorbeeld jongerencentra, verenigingen en een school
gegaan. Wij zijn hen gaan opzoeken
met de vraag wat zij vinden en weten
over drugs(gebruik). Zij hebben ons
heel veel verteld, vooral ook over wat
zij denken dat succesvol zal werken
bij preventie. Inmiddels zijn hun me-

Namens de fractie
Claudia Selders-Kroezen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zorgelijk of Zorgeloos?
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Een volle zaal en veel vragen. Zorgeloos blijkt u voorlopig niet te zijn. Reden voor ons om een verslag van de
avond te maken. Op hoofdlijnen.

vinden op de site. www.medemblik.nl/Inwoner/ Zorg_en_ondersteuning

De beleidsregels voor onafhankelijke
cliëntenondersteuning, mantelzorg waardering & ondersteuning,
calamiteiten waren begin dit jaar
nog niet helemaal klaar. Daar is de
fractie zeer alert op geweest en in de
loop van het jaar zijn deze geregeld.
Kennisplatform Mantelzorg heeft een
vernieuwde en zeer informatieve site.

Fractielid Selders-Kroezen mocht de
spits afbijten. Binnen de gemeente is
de -niet medische- zorg een enorm
belangrijk onderwerp. Iedereen kan
ermee te maken krijgen. Zorgen voor
je ouders doordat deze op leeftijd
zijn of een beperking hebben, zorgen
voor een goede kennis of buur omdat
dit ‘zo gelopen is’, zelf zorg of begeleiding nodig hebben vanwege een
ziekteverloop, zorg voor en om je kind
omdat hij/zij zich anders ontwikkelt
dan gemiddeld. In West-Friesland is
afgesproken dat naast de uitbreiding
van WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet ook Passend Onderwijs gezien wordt als een van de vier decentralisaties.

www.ikzorg.nu

Voor pleegzorg heeft de fractie veel
tijd vrijgemaakt. Bij diverse pleeggezinnen zijn gesprekken gevoerd om te
luisteren waarover zij zorgen hebben.
Vooral de overgang van zorg wanneer
de kinderen 18 jaar worden is regelmatig genoemd. Dit jaar hebben we
een motie ingediend voor het in stand
houden van Het Nationaal Fonds Kinderhulp. Voor 2016 is er nog voldoende geld aanwezig in het noodfonds.
Regionaal zal er aandacht zijn voor de
periode daarna.

Voor de toeleiding naar werk maken de zeven Westfriese nu gemeenschappelijk gebruik van WerkSaam. De
fractie is in Hoorn op werkbezoek geweest en heeft bij diverse informatiemarkten gesproken met beleidsmedewerkers. Bij het behandelen van
verordeningen is aandacht gevraagd
voor de (on)mogelijkheden van o.a.
beschut werk, volwassen educatie en
de tegenprestatie. www.werksaamwf.nl

Onze aandacht voor eenzaamheid
tijdens ‘de week tegen eenzaamheid’
heeft gesprekken op gang gebracht en
inzichten veranderd. Wanneer onze
klankbordgroep het onderzoek heeft
afgerond komen we op dit onderwerp
terug.
In samenwerking met de CDA bestuurdersvereniging is er twee keer aandacht gevraagd voor het risico van
stapeling van eigen bijdragen. Eerder dit jaar is er een motie aangenomen om dit tegen te gaan. In de uitvoering is dit echter niet gelukt. Vorige week zijn er weer vragen gesteld
aan het college. Ook over de ouder-

De inkoop van WMO en Jeugdzorg
is ook regionaal geregeld. Iedere gemeente houdt hierop wel de eigen regie. Begin dit jaar heeft de fractie,
middels een motie, gevraagd om de
informatie over de gecontracteerde
zorgaanbieders openbaar te maken.
Alle aanbieders van Medemblik zijn te
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www.medemblik.nl/Inwoner/Zorg_en_ondersteuning/Wijkteams

bijdrage die betaald moet worden
voor kinderen die begeleiding / behandeling ontvangen buitenshuis zijn
vragen gesteld. Het college wacht
vooralsnog de beslissing van Staatssecretaris Van Rijn hierover af.

De wethouder gaf meteen antwoord
op een paar belangrijke vragen.
Op huishoudelijke hulp is dit jaar
niet bezuinigd. Dit blijft ook in de
toekomst een belangrijke voorziening
om zicht te kunnen houden op kwetsbare mensen.

In Medemblik is er na initiatief van
CDA en D66 een nieuw lokaal beleidsstuk geschreven gericht op preventie
van drugsproblematiek. Hopelijk
zal dit bijdragen aan een grotere bewustwording van jong en oud en problemen op termijn voorkomen.

Wanneer het niet lukt om voor 31 december een gesprek voor herindicatie aan te gaan, dan wordt de bestaande indicatie voor zorg automatisch verlengd.

De fractie is alert op het passend
onderwijs. De gemeente heeft inhoudelijk geen invloed op het onderwijs. Wel is er soms overlap tussen
zorg op school en zorg thuis. Op dit
gebied is er nog veel te ontwikkelen
en vernieuwen. Hiervoor hebben we
dan ook een motie ingediend. Evenals
voor het bereikbaar maken van Vooren Vroegschoolse Educatie voor peuters en kleuters. Het realiseren van
een bovenbouw afdeling voor Havo/
VWO bij SG De Dijk en de maatschappelijke stage blijven voor ons een
punt van aandacht.

Voor jongeren die 18 jaar zijn geworden en zorg ontvangen is er de mogelijkheid om een half jaar vervolg van
die zorg te ontvangen. Het PGB (Persoons Gebonden Budget) blijft zo mogelijk en indien nodig bestaan. Soms
blijkt het beter om deze voorziening
om te zetten in ZIN (Zorg In Natura).
Op dit moment zijn er nog geen duidelijkheden omtrent meerjarige
zorg-indicaties.
Op twee vragen van de dorpsraad Andijk (namens ca. 9 inwoners over een
gesprek met het wijkteam en een
vraag over het formulier voor de mantelzorgwaardering) komt de wethouder bij de dorpsraad terug. Evenals op
een persoonlijke vraag van een inwoner over het CAK.

Wethouder Nederpelt begint met inzicht te geven in de toegang tot de
zorg.
Er kan gebeld worden met het algemene nummer van de gemeente
(0229) 856000. Ook in geval van twijfel of voor iemand anders kan er contact worden opgenomen. Er wordt
altijd samen gezocht naar een passende oplossing. In het weekend
wordt er voor noodgevallen een ander
nummer genoemd.

www.hetcak.nl / www.medemblik.nl/Inwoner/Zorg_en_ondersteuning/Mantelzorgwaardering_2015

De financiën zijn niet leidend maar
wel van invloed. Gelukkig is er aan
Medemblik structureel meer geld toe-
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gezegd omdat er nu gerekend wordt
aan de hand van een objectief verdeelmodel. Er zijn geen garanties te
geven voor de toekomst, echter elke
verandering zal zorgvuldig worden afgewogen en genomen.

Piet Ligthart, Andijk

Om meer bekendheid te geven aan de
veranderingen in de zorg, welzijn,
wonen en werk én het ondersteunen
van elkaar, is er een subsidie van de
provincie Noord-Holland ontvangen.
Deze zomer was er een ‘Kan ik je helpen’ actie voor schoolkinderen en ook
is het mogelijk om elkaar te nomineren voor een pluim. www.datisheelnor-

Ted de Lange, Medemblik

Anita Velzeboer, Midwoud
Els v.d. Bosch, Andijk
Claudia Selders, Opperdoes

+++++++++++++++++++++
Als u ons financieel wilt steunen, is
uw bijdrage van harte welkom op
ons rekeningnummer: 1306.80.346
t.n.v CDA Medemblik.

maalwf.nl

Alvast onze hartelijke dank!!!

+++++++++++++++++++++++
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Samenstelling bestuur:

Colofon:

Gerard Kuin, Andijk / voorzitter
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Karin Rood, Wognum / secretaris

Facebook:

Michel Kuin, Andijk / penningmeester

CDA Medemblik

Website:
www.cda.nl/noord-holland/medemblik

Jacko Wiering, Wognum / campagneleider

Twitter:

@cdamedemblik.nl

Gerard Sneek, Zwaagdijk-West

Voorzitter:

g.kuin@live.nl

Angela Dudink, Wervershoof

Fractievoorz.: ed.meester@me.com

Peter Bot, Medemblik

Secretariaat: rood@quicknet.nl /
0229-573308

Simon Koopman, Nibbixwoud

Monique Sijm, Zwaagdijk
Samenstelling fractie:

Harry Nederpelt / wethouder
Ed Meester / fractievoorzitter
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