
 
Zorg en welzijn  
 
Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden 
van mensen en voor een verbonden samenleving. Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en 
niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En dat als dat niet lukt - even of voor langere duur - er altijd 
iemand is, die met je mee kan denken.  
In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet 
zijn.  
Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang 
realiseren. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers en samenleving te signaleren, te 
benoemen en op te lossen. Dit is in belangrijke mate preventief. Met maatregelen als de bestrijding van 
eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval, en het beperken van overlast door hangjongeren 
voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet.  
In zorg en welzijn gaat het dus om samenwerking en kwaliteit. De dialoog met mensen die hulp nodig 
hebben, het sturen op verbeteringen van de gezondheid en doelmatige besteding van de middelen staan 
voorop.  
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  
 

 Het aanvragen van zorg zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt.  
 Het voor elke inwoner duidelijk is bij wie je terecht kunt met welk probleem of 

ondersteuningsvraag.  
 Er voldoende aandacht is voor de bejaardenzorg. Daarbij moet moeten we oog hebben voor 

culturele verschillen.  
 In overleg met de partners de wachtlijst (nu 100 Venrayse burgers) voor verpleeghuiszorg wordt 

aangepakt.  
 Zorg betaalbaar moet zijn. De eigen bijdrage in de Wmo geldt alleen voor mensen met een 

inkomen, dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon en kan niet meer zijn dan de kostprijs 
van een voorziening of dienst.  

 We stimuleren dat er ook is in het centrum van Venray een huisarts en een apotheek gevestigd is.  
 De gemeente de groep laaggeletterden in kaart moet brengen. In de aanpak van de 

laaggeletterdheid neemt de gemeente initiatief en regie.  
 Eenzaamheid één van de grootste problemen in onze samenleving is. Wij bestrijden eenzaamheid 

door ontmoetingsactiviteiten te faciliteren. Activiteiten in het kader van Beeldende Kunst en 
Muziekonderwijs zijn goede voorbeelden van dergelijke activiteiten.  

 Nog meer GGZ-patiënten buiten de instellingen verzorgen en ondersteunen onmogelijk is zonder 
het versterken van de begeleiding van patiënten en hun buren in wijken en buurten.  

 Mantelzorgers van onschatbare waarde zijn. Zij verdienen onze steun en waardering. Wij willen 
hun positie versterken door hen bij te staan.  

 We zorgen dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de 
zorg te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals training over de omgang met dementie of 
het in contact brengen met lotgenoten.  

 Wij willen dat voorzieningen voor mensen met een beperking maximaal toegankelijk zijn. Wij dragen 

bij aan de uitvoering van het actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van 

mensen met een beperking 


