Zorg
De vergrijzing in Edam-Volendam wordt steeds meer merkbaar. Het aantal senioren – vooral in
Volendam - groeit aanzienlijk. De stijging van het aantal 75-jarigen vraagt onze serieuze aandacht.
Edam-Volendam: groei bevolking in procenten
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Er vindt in de komende jaren een verdere overheveling plaats van zorgtaken van het Rijk (AWBZ)
naar de gemeente (Wet Maatschappelijke ondersteuning -WMO). De Rijksoverheid draagt wel taken
over aan de gemeenten, maar stelt hier onvoldoende financiële middelen tegenover. De zorg zal een
zware wissel gaan trekken op het gemeentelijk budget. Toch kiest het CDA ervoor kwalitatief goede
zorg te blijven bieden met aanvullende eigentijdse welzijnsvoorzieningen. Wij huldigen namelijk het
standpunt dat de gemeente deze taken beter en goedkoper kan uitvoeren dan het Rijk. En niet
onbelangrijk punt is dat we er dan zelf over beslissen.
Opname in een zorginstelling is niet meer zo vanzelfsprekend. De intramurale zorg beperkt zich
steeds meer tot mensen die zwaardere zorg nodig hebben en echt niet meer zelfstandig kunnen
wonen. Mensen die in eerste instantie minder hulp nodig hebben, moeten thuis blijven wonen of
verhuizen naar een senioren- of aanleunwoning. De ervaring leert dat dit vaak een betere,
goedkopere en door de betrokkenen gewenste oplossing is. In onze visie dient de gemeente langer
zelfstandig (kunnen) wonen te stimuleren. Hierbij zal de wijkverpleegkundige een steeds grotere rol
gaan spelen als verbindende factor tussen cliënt, huisarts en andere zorgverleners.
Het CDA is de mening toegedaan dat dagactiviteiten niet alleen moeten plaatsvinden in zorgcentra,
maar dat hiervoor ook in toenemende mate ook PX en de Singel worden ingeschakeld. Hetzelfde
geldt voor (sport)verenigingen waar mensen vaak tot op hoge leeftijd willen blijven komen. Het is
een vorm van dagbesteding, waarvan de positieve effecten niet mogen worden onderschat.
En mensen die uiteindelijk toch noodgedwongen naar een verzorgings- of verpleeghuis moeten
verhuizen, dienen in Edam en Volendam terecht te kunnen. Daarom zijn wij zijn voorstander van
lokale invloed op het toewijzingsbeleid bij opname in een dergelijke instelling of bij huisvesting in een
woning in de zogenaamde ‘zorgslang’. Een transparant toewijzingsbeleid, zoals bijvoorbeeld De
Vooruitgang dat hanteert, kan daarbij als uitgangspunt dienen; niet in de laatste plaats omdat het
van burgers een actieve rol vraagt om als woningzoekende te worden aangemerkt.

Het CDA zal zich, net als in het verleden, sterk maken voor het creëren van voldoende senioren- en
aanleunwoningen en zet in eerste instantie in op wonen in ‘de zorgslang’. De zorgslang is het lint van
woningen waar passende zorg wordt geleverd.
Zoals reeds opgemerkt valt daarbij te denken aan herontwikkeling van de Maria-Goretti-lokatie met
levensloopbestendige wooneenheden. Zo doende wordt een zorglint gecreëerd tussen Sint
Nicolaashof – Roerstraat – Kielstraat - Julianaweg - Maria Goretticomplex - Boelenspark- Tulpenstraat
en Saturnusstraat, waar onze senioren in een veilige en vertrouwde omgeving oud kunnen worden.
Verder achten wij het zinvol om permanent een aangepaste woning beschikbaar te houden voor het
geval iemand door ziekte of handicap zodanig grote aanpassingen aan de ‘eigen woning’ behoeft, dat
verhuizing een betere optie is.
Daarnaast vinden wij dat ook in Edam het aantal verpleeghuisplaatsen moet worden uitgebreid.
Aangezien de oorspronkelijke plannen om ten zuiden van de Keetzijde een breed opgezet
zorgcomplex te realiseren door ingediende bezwaren niet door konden gaan, dient nu naar andere
mogelijkheden elders in de Broeckgouw en op de plaats van De Meermin te worden uitgezien. Dit
kan in overleg tussen gemeente, woningcorporaties en zorgverleners worden uitgevoerd.
Een familielid, mantelzorger of vrijwilliger doet vaak heel veel werk kosteloos. Het CDA vindt het
bemoedigend dat in de gemeenschap van Edam-Volendam ongelooflijk veel mensen, oud en jong,
zich inzetten voor elkaar. Als ondersteuning nodig is, wil het CDA die graag (blijven) bieden via
bijvoorbeeld de vrijwilligersmakelaar of de mantelzorgondersteuning. In de zorg is dat noodzakelijk
om de komende golf van vergrijzing op te vangen. We moeten elkaar enthousiast maken. Je zult zien
dat we het samen kunnen!
Edam-Volendam heeft nu een WMO-loket, een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en een
wijksteunpunt waar o.a. een ouderenconsulent, vrijwilligersmakelaar, Wonen Plus en een
mantelzorgondersteuner deel van uitmaken. Er komen echter nog meer zorgtaken richting de
gemeente. Om ook in de toekomst de burgers zo goed en snel mogelijk te bedienen, wil het CDA één
‘breed zorgloket’ waar mensen direct verder op weg geholpen kunnen worden. Ook huisbezoeken
dienen hierbij actief te worden ingezet om de zorgvraag beantwoord te krijgen, het zo geheten
‘keukentafelgesprek’.

Het CDA Edam- Volendam kiest voor:
Zorg:





Herontwikkeling van de Maria-Goretti-locatie met levensloopbestendige wooneenheden
voor senioren.
Instelling van een ‘breed zorgloket’ waar zorgconsumenten en zorgverleners voor alle vragen
terecht kunnen.
Ondanks de rijksbezuinigingen zo veel als mogelijk zorgvoorzieningen op het huidige peil
behouden.
IJveren voor een zo groot mogelijke uitbreiding van het aantal zorgplaatsen binnen onze
gemeente.

