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Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard
De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek
partij die opkomt voor de inwoners en ondernemers van de gemeente
Krimpenerwaard en bijdraagt aan het waarmaken van zaken die bij de inwoners
spelen. Zo werken we samen aan een goede woon-,leef- en werkomgeving.
De lokale partijen Gemeente Belang Bergambacht, Werkgroep’84 en de Vrije
Kiesvereniging Gemeente Belang Vlist, verenigd in de VGBK zijn historisch diep in
de Krimpenerwaard geworteld en hebben een lange en herkenbare bestuurlijke
traditie in het gebied. De Vrije Kiesvereniging Gemeente Belang Vlist (VKGB)
opgericht in 1912 is daar een voorbeeld van. Daarnaast participeerden lokale partijen
in coalities en leverde wethouders en een burgemeester in de Krimpenerwaard.
Onze politieke werkwijze wordt door onze inwoners gewaardeerd. Dit weerspiegelt in
het huidige aantal raadzetels en genomen bestuursverantwoordelijkheid.
Naarmate de landelijke overheid steeds meer taken en verantwoordelijkheid naar de
gemeenten overdraagt, zijn gemeentebestuur en inwoners steeds meer op elkaar
aangewezen. Het is daarmee van eminent belang dat de inwoners van de gemeente
Krimpenerwaard kunnen terugvallen op vertegenwoordigers die de plaatselijke
situatie goed kennen en voor wie de leefbaarheid in de verschillende woonkernen
voorop staat.
De VGBK is ambitieus en realistisch. De reeds bestaande en stevige sociale
structuren in de Krimpenerwaard worden door de VGBK benut en ingezet om de
directe leefomgeving van onze kernen te optimaliseren. Korte communicatielijnen
tussen gemeente, inwoners en ondernemers zijn een uitdaging voor de nieuwe
gemeente. Een sterke gemeenschapszin is van groot belang.
Het slagenlandschap van de Krimpenerwaard is uniek in zijn vorm. De VGBK staat
voor het behoud van dit unieke landschap. De VGBK staat voor een goede balans
tussen vitaliteit en ondernemerschap enerzijds en rust, ruimte en groen anderzijds.
De VGBK roept alle stemgerechtigden in ons gebied op om op 19 november zijn of
haar stem uit te brengen tijdens de eerste verkiezingen voor de gemeenteraad van
de Krimpenerwaard.
___________________________________________________________________
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DE TOEKOMST VRAAGT EEN DAADKRACHTIG GEMEENTEBESTUUR
De VGBK ziet in burgerparticipatie een meerwaarde omdat het een positieve
bijdrage levert aan de sociale kwaliteit van de kernen. Voor het welslagen van
burgerparticipatie is het van belang om initiatieven van de inwoners te
ondersteunen om zo met elkaar projecten op te pakken. De VGBK staat voor een
bestuursstijl van de menselijke maat en intensieve participatie van onze inwoners en
ondernemers.
Nieuw beleid ontwikkelt de VGBK in samenwerking met inwoners en ondernemers.
De VGBK werkt graag met inwoners en ondernemers samen. Themabijeenkomsten
zijn daar een goed instrument voor. Ondernemende politiek met een sterk gevoel
voor de lokale situatie: daar staat de VGBK voor!
Het verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening blijft een actiepunt voor de
VGBK. Inwoners moeten nog meer dan nu het geval is, informatie en diensten van
de gemeente via de gemeentelijke website aangeboden krijgen.
De gemeentepagina in de lokale streekbladen blijft intact voor die inwoners die geen
gebruik maken van de digitale snelweg.
De VGBK wil dat de gemeente Krimpenerwaard brieven en vragen van inwoners
binnen een termijn van maximaal 6 weken inhoudelijk afhandelt.
De VGBK pleit ervoor om bij alle grote projecten die gevolgen hebben voor de
leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners, bewonersavonden voor de inwoners te
organiseren zodat zij rechtstreeks bij hun directe leefomgeving betrokken blijven. De
daarbij naar voren gekomen haalbare suggesties worden betrokken bij plan- en
besluitvorming. Het terugkoppelen naar de inwoners is in dit proces belangrijk.
De VGBK is van mening dat projecten uit de 5 gemeentelijke structuurvisies
waarvoor reeds financiële middelen beschikbaar zijn, volgens planning gerealiseerd
dienen te worden.
De VGBK anticipeert op de bevolkingssamenstelling van de Krimpenerwaard. De
VGBK zal proactief op dit dossier opereren, onder andere door bij betrokken
instanties te pleiten voor het verwijderen van het predicaat “Anticipeerregio Krimp”.
Lokale TV/Radio.
De VGBK pleit voor één sterke lokale omroep, waar alle disciplines van een moderne
omroep in vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is de VGBK van mening dat
naast de raadsvergaderingen ook de commissievergaderingen in het uitzendschema
moeten worden opgenomen. Beschikbare (gelabelde) rijksmiddelen komen ten
goede aan de Lokale TV/Radio.
___________________________________________________________________
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EEN KRACHTIGE KRIMPENERWAARD DOOR VITALE KERNEN
De VGBK staat voor het behoud van vitale, leefbare kernen waar het prettig wonen is
voor jong en oud, nu en in de toekomst, met behoud van de huidige kwaliteit, dit
niveau te handhaven en waar mogelijk te verhogen.
Onderhoud van straten, openbaar groen en in het bijzonder het onderhoud van onze
begraafplaatsen blijft onder de aandacht van de VGBK.
De VGBK wil beleid ontwikkelen om de administratieve lastendruk voor burgers en
ondernemers verder terug te dringen.
De VGBK wil activiteiten van verenigingen blijven ondersteunen en is voorstander
van een goed vrijwilligersbeleid.
Sport draagt bij aan een goede gezondheid en het bevorderen van sociale contacten.
Daarom vindt de VGBK het belangrijk dat sport voor iedereen betaalbaar blijft. De
huidige sportaccommodaties wil de VGBK op een verantwoorde wijze in stand
houden. Uiteraard geldt dit tevens voor voorzieningen als dorpshuizen,
verenigingsgebouwen etc.
De VGBK pleit voor de regeling Meedoen. Deze regeling is bedoeld om inwoners met
weinig inkomen en geen vermogen te ondersteunen door een bijdrage te leveren in
de kosten van deelname aan sport-, culturele en sociale activiteiten.
Enkele voorbeelden zijn: het lidmaatschap van een sportvereniging, bibliotheek of
muziekvereniging, een abonnement op het zwembad of krant en de entree voor een
museum.
De VGBK wil inspelen op de wensen van de gebruikers van onze bibliotheken en
daarbij gebruik maken van de toenemende digitale mogelijkheden.
De Bibliotheek Krimpenerwaard moet in haar meerjarenplan extra aandacht
schenken aan het veranderende gebruik van haar dienstverlening.
VGBK is geen voorstander van de bouw van een vele miljoenen kostend nieuw
gemeentehuis. De VGBK investeert liever in leefbaarheid en voorzieningen in de
kernen. De VGBK pleit wel voor een service- en dienstverlenende digitale gemeente
die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat. De ontwikkelingen op digitaal
gebied gaan daar een rol in spelen. Dienstverlenend maatwerk is één van de
uitgangspunten van de VGBK hierin. Daar waar nodig en wenselijk verleent de
gemeente service aan huis.
De VGBK pleit voor een goed openbaar vervoer in de Krimpenerwaard. Mobiliteit
doet verbinden. Daar waar het reguliere openbaar vervoer in de Krimpenerwaard niet
toereikend is kunnen kleinschalige initiatieven zoals "vervoer op maat/buurtbus''
uitkomst bieden.
De VGBK pleit ervoor om de toezichthoudende rol van de politie te verhogen. De
maatschappelijke behoefte aan meer blauw op straat wordt gesteund door de VGBK.
De wijkagent zal veel meer herkenbaar en aanwezig in onze kernen moeten zijn.
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Gezien de grootte van onze gemeente Krimpenerwaard is uitbreiding van het aantal
wijkagenten naar onze mening nodig. Daarnaast wil de VGBK als ondersteuning van
het politiewerk ook BOA‘s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) inzetten voor
toezicht en handhaving van een aantal specifieke taakvelden zoals milieu, afval,
verkeer en drank- en horecawetgeving.
De VGBK wenst een regelmatig overleg met de politie over de lokale
veiligheidssituatie teneinde de lokale prioriteiten op het gebied van veiligheid te
bepalen.
___________________________________________________________________
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FINANCI ËN BEHEERSEN EN VERANTWOORD INVESTEREN
Een goede financiële positie en een solide begroting zijn voor de gemeente
Krimpenerwaard en haar toekomst belangrijk. De VGBK is voorstander van een
strikte begrotingsdiscipline. Investeren waar nodig, behoudend waar het moet.
Geld kan maar één keer worden uitgegeven.
Als onderdeel van de begrotingsdiscipline wordt bij het initiëren van nieuw beleid oud
beleid geëvalueerd en bijgesteld. Het spreekt voor zich dat de taken die het rijk naar
de gemeente overhevelt niet als zogenaamd "nieuw beleid" worden gezien.
Bij het overhevelen van taken vanuit het rijk naar de gemeente fungeren de
bijbehorende rijksbudgetten als financiële kaders voor het betreffende beleid.
De VGBK blijft kritisch kijken naar de kostentoerekening van leges en heffingen
alsmede het inhuren van externe onderzoeksbureaus. De insteek van de VGBK is:
maak gebruik van reeds bestaande informatie en gebruik het nuchtere verstand.
Als de uitkering van het rijk substantieel daalt, gaat de VGBK lastige keuzes niet uit
de weg. Hierbij willen wij steeds in overleg met inwoners en ondernemers zoeken
naar mogelijkheden.
___________________________________________________________________
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GEZOND ONDERNEMEN IN EEN STERKE LOKALE ECONOMIE
Economische ontwikkeling heeft voor de VGBK een hoge prioriteit. De VGBK wil een
ondernemende vitale gemeente Krimpenerwaard, één die mensen ruimte en kansen
biedt om te ondernemen binnen een gezond werk- en leefklimaat.
De regionale structuurvisie detailhandel is uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen
in onze gemeente. Het detailhandelsbeleid dient afgestemd te worden met de
buurgemeenten. Het samenwerkingsverband ''De Nieuwe Regio” en de provincie
kunnen daarbij een coördinerende rol vervullen.
De VGBK blijft zich inzetten om de regel- en handhavingsdruk voor het bedrijfsleven
te verminderen. De VGBK pleit voor de invoering van een bedrijvenloket.
Om het ondernemersklimaat te stimuleren is de VGBK voorstander van een
bedrijfinvesteringsfonds. De VGBK denkt hierbij in eerste instantie aan de wettelijke
BIZ-regeling (Bedrijven Investerings Zones)
Om het ondernemersklimaat te stimuleren ziet de VGBK voordelen in de
aanleg/uitbreiding van een glasvezelnetwerk. De aanleg kan gerealiseerd worden in
een gezamenlijk project van gemeente en bedrijfsleven.
De gemeente zal nauw samenwerken met de Federatie van Ondernemerskringen in
de Krimpenerwaard (FOK), winkeliersverenigingen en belangenorganisaties. Ook
dient zij zich in te zetten voor een positief ondernemersklimaat. Bestaande bedrijven
moeten kunnen ontwikkelen, moderniseren of verplaatsen, want zij zorgen voor een
stabiel ondernemersklimaat en behoud van werkgelegenheid. Daarnaast geven deze
bedrijven dikwijls een belangrijke impuls aan het verenigingsleven.
___________________________________________________________________
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GASTVRIJ EN TOEGANGELIJK VOOR TOERIST EN RECREANT
Het promoten van de gemeente krijgt vorm door samenwerking tussen gemeente en
ondernemers in de Krimpenerwaard. Netwerkbijeenkomsten van (recreatie)
ondernemers zijn daar een goed middel voor. De VGBK pleit voor een
gebiedspromotieplan voor de Krimpenerwaard.
De VGBK wil optimaal gebruik maken van de ruimte in het “Bestemmingsplan
buitengebied” als het gaat om andere activiteiten dan agrarische bedrijvigheid,
bijvoorbeeld Bed & Breakfast, gericht op recreatie en kleinschalige horeca.
Het promoten van streekproducten dient voortvarend te worden opgepakt.
De VGBK wil de wandel-, fiets- en waterrecreatie in de Krimpenerwaard bevorderen.
De VGBK pleit voor het meer onder de aandacht brengen van het cultuurhistorisch
karakter van het gebied.
Het karakteristieke veenweidegebied met haar slagenlandschap is geen museum,
maar moet dynamisch en economisch goed te onderhouden zijn, met waardering
voor het oorspronkelijk karakter. Een bestemmingswijziging dient te leiden tot
kwaliteitsverbetering.
___________________________________________________________________
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VERKEER, VERVOER EN VEILIGHEID STAAN HOOG IN HET VAANDEL
Verkeersmaatregelen in het kader van Duurzaam Veilig blijven inzet van VGBKbeleid. Hierbij wordt de aanleg van verkeersdrempels in onze gemeente als
ongewenst beschouwd. Bestaande verkeersdrempels dienen zoveel mogelijk
verwijderd te worden.
De VGBK vraagt voortdurend aandacht voor verkeersonveilige situaties in en rond al
onze kernen; scherpere controles op naleving van de snelheid in de gemeente
Krimpenerwaard.
Tevens vragen wij aandacht voor de verkeersveiligheid in de buitengebieden. Daarbij
denken wij aan controle op het zware verkeer en aandacht voor de verkeersonveilige
situaties op de schoolroutes. Dagelijks gaan veel scholieren op de fiets naar school.
Om de verkeersveiligheid voor deze groep verkeersdeelnemers te verbeteren dienen
ook de schoolroutes tussen de kernen goed verlicht te zijn. In verkeerslessen, zowel
in theorie als in praktijk op school moeten scholieren bewust worden gemaakt van
hun eigen rol in het verkeer.
Een groot aandachtspunt is het vergroten van de veiligheid in de eigen leefomgeving.
Dit kan verbeterd worden door onder andere groenonderhoud, verlichting van
achterpaden en van buitengebieden.
Goede bereikbaarheid van de Krimpenerwaard (bijvoorbeeld de Algeracorridor) is
een belangrijk gegeven dat een bijdrage levert aan een gunstig ondernemersklimaat.
De VGBK wil graag dat de gemeente Krimpenerwaard gesprekspartner is in
gesprekken om de ontsluiting aan de westkant van onze gemeente te verbeteren.
Veiligheid is en blijft een aandachtspunt voor de VGBK. De VGBK pleit voor een
integrale aanpak voor een succesvol veiligheidsbeleid.
__________________________________________________________________
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WONINGEN VOOR JONGEREN EN OUDEREN
Goede woningen voor alle doelgroepen is wat de VGBK voorstaat. Dat betekent dat
er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn voor de verschillende doelgroepen.
Dit moet leiden tot een evenwichtige bevolkingssamenstelling in de Krimpenerwaard
en behoud van het voorzieningenniveau in alle kernen.
De VGBK wil koopwoningen voor verschillende doelgroepen bereikbaar maken. Dat
kan bereikt worden doormiddel van startersleningen met als koopgrens een sociale
koopprijs (< €211.000,-).
De VGBK maakt zich hard voor beleid dat koopwoningen financieel bereikbaar maakt
voor starters en mensen die van een huur- naar een koopwoning willen verhuizen.
Dit kan door te bouwen naar wens via het CPO-principe (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap, woningbouw te realiseren in samenwerking met
projectontwikkelaars en het maken van prestatieafspraken met
woningbouwcoöperaties, bijvoorbeeld over “Kopen naar wens.”
Er zal door de aantallen te bouwen woningen, maar ook door de soort woningen,
zoveel mogelijk moeten worden gestuurd op de wensen van inwoners qua leeftijd en
gezinssamenstelling. Daarnaast zal er op toegezien moeten worden dat er
voldoende (sociale) huurwoningen en speciale kleinere woningen voor jonge starters
beschikbaar blijven of beschikbar komen.
Woningen en woonomgeving moeten duurzaam, gezond, veilig, levensloopbestendig
zijn en afwisselend van bouwstijl. Dit alles stelt eisen aan stedenbouwkundig
ontwerp, inrichting van de openbare ruimte, woningontwerp en materiaalgebruik.
De VGBK is voorstander van kleinschalige woon-zorgcomplexen in de kernen. Een
kleinschalig woon- zorgcomplex is een gebouw met een (gast)beheerdersechtpaar
met ongeveer 16 bewoners. Met deze vorm van huisvesting worden bewoners in
staat gesteld om zorg te ontvangen in hun eigen vertrouwde leefomgeving, in
nabijheid van familie en mantelzorgers.
De VGBK pleit voor het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst en het
instellen van een monumentencommissie, waarin ook de historische verenigingen
zijn vertegenwoordigd.
Huisvesting voor vluchtelingen en asielzoekers wordt vanuit het rijk geregisseerd.
Gemeenten zijn in dit beleid volgend. Voor een goede participatie steunt de VGBK de
inzet van organisaties voor hulp aan vluchtelingen asielzoekers.
Huisvesting van arbeidsmigranten dient door de gehele gemeente plaats te vinden.
Concentratie van groepen arbeidsmigranten vindt de VGBK niet wenselijk.
Bij relatief lange leegstand van winkelruimte (bijvoorbeeld 2 jaar) moet er een
eenvoudige procedure komen voor tijdelijke bestemmingswijziging.
Bij het ontwikkelen van nieuwe of bestaande bouwplannen zal de VGBK vanuit een
proactieve houding acteren.
_______________________________________________________________
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HET MILIEU HEEFT BLIJVENDE AANDACHT
Wij leven in een tijd waarin milieubewustzijn en duurzaamheid terecht steeds
belangrijkere aandachtspunten worden.
De VGBK wil het scheiden van afval optimaliseren. De VGBK is voor invoering van
het Diftar systeem. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per
huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe vaker een
burger afval aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert
betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere
afvalstoffenheffing op. Daarnaast wil de VGBK in alle kernen "Blipverts" plaatsen
voor het gescheiden inzamelen van klein elektrisch afval.
De VGBK wil ondergrondse afvalcontainers voor o.a. glas en kleding in nieuw te
bouwen wijken realiseren. Daarnaast wil de VGBK ook de mogelijkheden hiervan
bekijken voor de reeds bestaande wijken in alle kernen.
De VGBK wil vanuit veiligheids- en milieubewust oogpunt kritisch naar openbare
verlichting kijken. Als de lampen de hele nacht voluit branden, drukken de
energiekosten op de begroting van de gemeente. De VGBK is voorstander van
slimme verlichtingarmaturen en het continueren van vervanging door LED verlichting.
Wij pleiten ervoor dat bij nieuw- en verbouw van openbare gebouwen, scholen en
woningen gebruik gemaakt gaat worden van moderne technieken. Deze innovaties
zijn vaak duurzamer, milieuvriendelijker, relatief goedkoper en vrij eenvoudig te
realiseren. Hierbij is indirect voordeel te behalen in de CO2-uitstoot.
Eigenaren (inclusief gemeente en waterschappen) dienen hun watergangen te
baggeren en schoon te houden.
De VGBK is tegen de winning van fossiele brandstof (aardgas, schaliegas) in de
Krimpenerwaard.
De VGBK zet zich in voor dierenwelzijn en wil met onmiddellijke ingang een verbod
op het zwanendriften in de Krimpenerwaard.
Grote windturbines ontsieren en beheersen het landschap. De VGBK is er geen
voorstander van om grote windturbines in de Krimpenerwaard te plaatsen. De VGBK
pleit voor duurzame (bv. collectieve inkoop van zonnecollectoren) energie en steunt
de voorzetting en initiatieven van bij dit gebied passende duurzame energie
projecten.
___________________________________________________________________
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ONDERWIJS CREE ËRT KANSEN VOOR ONZE JONGEREN
De VGBK hecht veel waarde aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor
peuters en kleuters. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun
taalontwikkeling verbeteren
Om het behoud van de leefbaarheid in de kernen te borgen is een basisschool van
essentieel belang. De VGBK zal zich daar vanuit een realistisch kijk voor blijven
inzetten.
Gepaste huisvesting is voor het voorgezet onderwijs in de Krimpenerwaard
belangrijk. Het biedt scholen, leerlingen en bedrijfsleven kansen om in elkaars
ontwikkeling te investeren. Stages en uitwisseling van kennis zijn hierbij goede
middelen.
De opleidingen voor goud- en zilversmid, juwelier en uurwerkmaker aan de
Vakschool Schoonhoven verdienen een passende huisvesting. Schoonhoven is de
zilverstad, de VGBK sluit een combinatiehuisvesting met aan de zilverindustrie of geschiedenis gerelateerde onderwerpen niet uit.
Waar nodig zal de VGBK in onderwijs investeren. Passend onderwijs is belangrijk
voor de ontwikkeling van onze kinderen. Wij vinden het van groot belang dat
kinderen het juiste onderwijs dichtbij huis krijgen. De uitgaven aan leerlingenvervoer
kunnen hierdoor omlaag worden gebracht. De VGBK investeert eventueel vrijkomend
budget vanuit het leerlingenvervoer in het (passend) onderwijs. Vrijwillige keuzes van
ouders om kinderen onderwijs te laten volgen buiten de gemeente behoren niet voor
rekening komen van de gemeente. Het beschikbare budget geeft de VGBK liever uit
aan kwalitatief goed onderwijs dan aan taxikosten.
__________________________________________________________________
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JEUGD, SPORT EN CULTUUR VERDIENEN BLIJVENDE AANDACHT
Ideeën die door de jongeren zelf worden aangedragen, worden door de VGBK
serieus genomen en waar mogelijk gefaciliteerd.
Om jongeren inzicht in het openbaar bestuur en politiek te geven initieert de VGBK
de jeugdgemeenteraad in de nieuwe gemeente.
De VGBK wil zich inzetten voor meer faciliteiten met name voor de groep jongeren
van 12 - 18 jaar aansluitend bij de behoefte van de jeugd. Bestaande faciliteiten
dienen te worden ondersteund.
De VGBK staat voor een stevig preventief jeugdbeleid. Gezondheidprojecten
betreffende voorlichting over drugs, alcoholmisbruik, roken, gezonde voeding en
bewegen kunnen op steun van de VGBK rekenen.
De VGBK is er voorstander van om met eigen jongerenwerkers te gaan werken. Op
deze wijze is er minder overhead en kunnen jongerenwerkers flexibel ingezet
worden.
Sport en bewegen zijn belangrijk. Nu en in de toekomst. De VGBK wil daar een
bijdrage aan leveren. De VGBK staat voor goede ondersteuning van
(sport)verenigingen en stichtingen om de inwoners van de Krimpenerwaard in
contact brengen met sport en sportverenigingen.
De VGBK steunt initiatieven ter bevordering van cultuur en behoud van
cultuurhistorische waarden binnen onze gemeente.
___________________________________________________________________
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GOED VOOR ELKAAR ZORGEN
Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt mogelijk gemaakt dat
ouderen, gehandicapten, mensen met een chronische ziekte en psychiatrische
patiënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze wet geeft de
gemeente mogelijkheden om te komen tot een goed maatschappelijk en sociaal
beleid voor al haar inwoners om volwaardig deel te kunnen nemen aan het
maatschappelijke leven in al haar facetten.
De VGBK zal de ontwikkeling van de WMO kritisch volgen zo dat cliënten,
vrijwilligers en mantelzorgers daadwerkelijk ondersteund kunnen blijven worden.
Minder draagkrachtigen en mensen die aangewezen zijn op regelingen van Sociale
Zaken blijven onze aandacht behouden en zullen te alle tijde een beroep kunnen
doen op goede en sociale regelingen. Een zeer goede voorlichting hierover is van
groot belang.
De VGBK pleit voor een convenant voor schuldhulpverlening. Het convenant bevat
afspraken over de afstemming tussen de schuldeiser en schuldhulpverlening. Het
convenant geeft een praktische uitwerking van de schuldhulpverlening aan.
De VGBK ziet veel heil in sociale teams. Een sociaal team werkt volgens het principe
‘één huishouden, één plan, één sociaal werker/wijkverpleegkundige’. Wij willen
mensen zo min mogelijk doorverwijzen. Samen willen we zorgen dat meer mensen
(blijven) meedoen in de maatschappij. Het bieden van ondersteuning en
hulpverlening op maat staat centraal.
Het sociaal team werkt in de kern/wijk. Hierdoor staan medewerkers dicht bij de
inwoners en zijn ze goed benaderbaar. Er is veel aandacht voor het gesprek met
inwoners. Het team kent de weg naar verschillende vormen van ondersteuning en
hulpverlening. Samen met betrokken kern/wijkbewoners stimuleren zij de eigen
kracht en samenredzaamheid van mensen.
De mogelijkheden die de Participatiewet en de sociale werkvoorziening bieden op
het gebied van re-integratie, werkervaring, inburgering en (volwassen)educatie
moeten optimaal worden benut.
Dagopvang voor senioren is voor de VGBK een belangrijk item als bijdrage voor een
goed leefomgeving, en dient zoveel mogelijk op locaties binnen onze kernen
aangeboden te worden.
Initiatieven voor dagbesteding voor mensen met een beperking moeten zoveel
mogelijk ondersteund worden.
___________________________________________________________________
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DECENTRALISATIE SOCIAAL DOMEIN
Door rijksbezuinigingen en wetgeving neemt de professionele zorg en ondersteuning
af. De VGBK gelooft in de kracht van de lokale samenleving en onze inwoners. Om
die kracht tot zijn recht te laten komen is een goed lokaal vangnet aan voorzieningen
nodig. De dienstverlening van de gemeente en de lokale partners moet hier goed op
aansluiten en die eigen kracht waar nodig ondersteunen en aanvullen door
maatwerk. Mantelzorgers verdienen maximale aandacht, waardering en
ondersteuning onder andere via respijtzorg.
Van diegenen die ondersteuning krijgen in welke vorm dan ook, wordt gevraagd om
iets terug te doen voor de samenleving en hun omwonenden. Iedereen kan een
nuttige bijdrage leveren, hoe klein ook. Dit samenbrengen van vraag en aanbod
wordt gecoördineerd.
Vrijwilligers worden zo nodig begeleid en krijgen ondersteuning om met de nieuwe
taken en doelgroepen om te gaan onder andere via scholing.
Via een systeem van Erkenning Van Competenties krijgt vrijwilligerswerk een waarde
die bijdraagt aan de kansen op de arbeidsmarkt.
Van welzijnsinstellingen wordt gevraagd zich in te zetten voor alle doelgroepen die
ondersteuning nodig hebben. De nadruk wordt gelegd op ‘vroege signalering’ en snel
ingrijpen in situaties die ondersteuning nodig hebben ter voorkoming van erger.
Vrijwillige inzet gaat voor professionele inzet. Alle inwoners hebben in hun directe
omgeving een bereikbare open inloopmogelijkheid voor ontmoeting en verbinding
bijvoorbeeld door multifunctioneel gebruik van openbare ruimten en dorpshuizen.
Lokale netwerken van professionals worden versterkt onder andere via Sociaal
Teams met wijkverpleegkundigen om te komen tot samenwerking en afstemming van
zorg en ondersteuning.
Samenwerking met de lokale (geestelijke) gezondheidszorg en eerste lijnszorg moet
worden vergroot.
De VGBK staat voor samenwerking en partnerschap in het belang van de inwoners
in plaats van een lappendeken van elkaar tegenwerkende zorgaanbieders.
Schuldhulpverlening wordt versterkt én preventieve begeleiding wordt geboden via
een project schuldhulpmaatjes, dat door derden mede wordt gefinancierd.
Voor jeugd en hun ouders/begeleiders worden adequate basisvoorzieningen
georganiseerd zoals een consultatievoorziening en opvoedondersteuning.
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Inwoners, en met name jongeren, met gedragsproblemen worden snel gesignaleerd
en daarop wordt passende actie ondernomen ter voorkoming van overlast en
escalatie.
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