Samenvatting Visie op Zorg en Welzijn
Partij Westvoorne
Om op het gebied van zorg en welzijn goed op de toekomst voorbereid te zijn, heeft de Partij
Westvoorne een zorg- en welzijnsvisie opgesteld, waarvan onderstaande lijst een samenvatting is.
1 Gemeentelijke zorgtaak
Westvoorne vergrijst, zelfs sneller dan de gemiddelde gemeente in Nederland en tegelijkertijd
vermindert de financiële steun van de Rijksoverheid om voor elke zorg- en hulpvraag een oplossing
te bieden. Gemeenten zullen met oplossingen moeten komen en keuzen moeten maken om de
groeiende zorgvraag aan te kunnen. Wij kiezen voor een ruimhartig zorg- en voorzieningenbeleid,
geen wachtlijsten of drempels en wij staan open voor ideeën en experimenten zodat de zorg beter
aansluit bij wat mensen werkelijk nodig hebben.
2 Hulp- en zorgwijzer
Wanneer hulp of zorg nodig is, is niet altijd duidelijk waar of bij wie die gevonden kan worden.
Daarom moet er een goede digitale hulp of zorgwijzer komen waar elke inwoner van Westvoorne
een antwoord kan vinden op allerlei verschillende hulpvragen, zoals over hulp bij zelfstandig wonen,
zorg, vervoer, financiën of ondersteuning van mantelzorg.
3 Wonen
Ieder mens is anders dan een ander en heeft zijn of haar eigen woonwensen. Daarom
zouden mensen zonder al te veel regelgeving zelf moeten kunnen beslissen hoe ze willen wonen. Wij
willen dit mogelijk maken. Dit betekent dat er anders gedacht moet worden over wonen en
woningen. De Partij Westvoorne wil zich sterk maken voor nieuwe woonconcepten en zal zich de
komende raadsperiode inzetten om plannen daartoe te ontwikkelen. Wij willen ons inzetten om
kleinschalige woon- en zorgprojecten te realiseren.
4 Hulp en zorg bij zelfstandig wonen
Door allerlei oorzaken kan het voorkomen dat mensen hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen
blijven wonen. Als het over hulp in en om het huis gaat, komt daarvoor de hulp- en zorgwijzer.
Mensen die klusjes of andere taken willen doen, kunnen zo gekoppeld worden aan mensen die naar
die hulp op zoek zijn.

Er kunnen zich ook andere problemen voordoen, bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid. Uit
onderzoek blijkt dat een derde van de volwassenen en bijna 50% procent van de ouderen in
Westvoorne aangeeft eenzaam te zijn. Wij willen daarom zorgen voor laagdrempelige
ontmoetingsplekken in de eigen buurt.
5 Hulpmiddelen
De Partij Westvoorne is van mening dat er een mogelijkheid moet komen om tweedehands
hulpmiddelen via een vraag- en aanbodmethode kosteloos of tegen een gepaste vergoeding te
kunnen aanschaffen.

6 Zorg in Westvoorne
Natuurlijk moet de zorg die geboden wordt, passend zijn bij de zorg die iemand nodig heeft. Dat lijkt
simpel maar dat blijkt het in de praktijk niet altijd te zijn. Daarom vinden wij dat het beoordelen van
de zorgvraag door professionals gedaan moet worden. Hun adviezen moeten leidend zijn bij het
realiseren van goede zorg. De gemeente moet die indicaties en aanbevelingen accepteren en niet
alsnog een WMO-consulent langsturen. We zetten de mens centraal, niet het bureaucratische
systeem.
7 Mantelzorg
De inzet van ongeveer 4 miljoen mantelzorgers wordt door veel gemeenten gezien als een
gemakkelijke bezuiniging op de zorg. Dit leidt tot roofbouw. Daarnaast is de bureaucratie in de zorg
soms echt verstikkend en dat frustreert velen. Mantelzorgers moeten daarom altijd terug kunnen
vallen op (professionele) ondersteuning en indien nodig op noodhulp.
8 Gezond leven
De Partij Westvoorne wil graag een bijdrage leveren om mensen van jong tot oud te inspireren voor
een bewuste en gezonde leefstijl. Landelijk zijn er op dit gebied al veel projecten in gang gezet, zoals
‘volwassenen op gezond gewicht’ en ‘jongeren op gezond gewicht’. Wij willen dergelijke projecten
ook in Westvoorne opstarten.
9 Mijn buurt
De Partij Westvoorne wil graag weten welke verbeteringen, aanpassingen of nieuwe initiatieven in
Westvoorne mogelijk zijn om de eigen buurt voor ouderen of mensen met een beperking goed
toegankelijk te laten zijn, zodat iedereen ook echt in de gelegenheid is deel te nemen aan het sociale
leven.
10 Activiteiten in mijn buurt
In beide kernen van Westvoorne wordt een Brede School gebouwd en zijn er woonvoorzieningen
zoals de Stuifakkers en de Leemgaarde. Bij uitstek liggen hier kansen voor aantrekkelijke activiteiten.
De Brede School kan een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Een idee is om mensen met
elkaar in contact te brengen door het organiseren van activiteiten buiten de schooluren, zoals
bijvoorbeeld ‘samen eten’.

11 Vrijwilligerswerk
De Partij Westvoorne wil meer bekendheid geven aan de vele verschillende taken die een vrijwilliger
in een organisatie of welzijnsinstelling kan doen. Niet alleen degene die geholpen wordt door een
vrijwilliger heeft daar baat bij, maar als vrijwilliger neem je ook deel aan het sociale leven.
12 Social media en WhatsApp-groepen
In Westvoorne is op initiatief van de Partij Westvoorne de Mantelzorgapp ontwikkeld.
Een familielid of vriend kan zich aanmelden om bepaalde taken te verrichten of tijden af te spreken
om een bezoek te brengen. Op deze wijze worden mantelzorgers ondersteund door buurtgenoten,
bekenden en vrienden.
13 Vervoer
Het moet voor iedereen duidelijk zijn welke vervoersmogelijkheden er zijn en of zij gebruik kunnen
maken van bijvoorbeeld de buurtbus, de regiotaxi of de Valystaxi. De Partij Westvoorne vindt het
belangrijk dat passend voordelig vervoer mogelijk blijft voor mensen met een WMO-indicatie en voor
mensen van 75 jaar en ouder.
14 Hulp bij administratieve en financiële zaken
Het financiële en administratieve leven wordt voor jong en oud gestaag gecompliceerder. De
problemen waar bewoners op dit gebied tegenaan kunnen lopen zijn divers en het risico bestaat dat
mensen, met name senioren, hierdoor in de problemen kunnen komen.
De Partij Westvoorne onderkent het bestaan van deze risico’s en heeft het voornemen om in de
volgende raadsperiode een onderzoek te (laten) doen naar de omvang van dit probleem en de
manier waarop de overheid, particulieren en private organisaties hier wellicht oplossingen kunnen
bieden.
15 Tot slot
We willen de vraag naar zorg en aanbod van zorg of andere diensten inzichtelijk maken en kijken
naar wat ontbreekt en waar verbeteringen nodig of mogelijk zijn.
Er moet voortdurend gemonitord worden op het onderdeel zorg waarbij de gemeenteraad van
Westvoorne moet kunnen controleren en bijstellen.

