
Zorg 
* Upgraden professionele zorg. 
* Toenemende vergrijzing is een maatschappelijk probleem. 
* Elke wijk een Wijkcoördinator. 
* Oprichting ‘Buddy-Academy’ voor inzet Wijkbuddy’s. 
* Geen overbodige keukentafelgesprekken door herhaling. 
* Beschermde werkvoorzieningen in Gorinchem behouden. 
* Geen wachtlijsten in de Jeugdzorg. 
* Meldpunt voor LHBTI-jongeren. 
* Stad toegankelijk maken (houden) voor gehandicapten. 
* Prestatieafspraken maken voor betaalbare toegankelijke woningen. 
* Regiofunctie: Behoud Spoedeisende Hulp (SEH) Beatrixziekenhuis. 
* Openbare toegankelijke toiletten. 
 
Hoge druk 
Als de corona-crisis iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat de Zorg in Nederland ernstig 
onder druk staat. De bezuinigingen de afgelopen tien jaar breken op. In de hele keten, van thuiszorg 
tot en met langdurige zorg en het Beatrixziekenhuis, worden alle zeilen bijgezet. De crisis vraagt om 
uitzonderlijke inspanningen van de medewerkers voor wie wij alle respect hebben. 
 
Vergrijzing zorg voor iedereen 
Ondertussen nemen vergrijzing en ontgroening (‘dubbele vergrijzing’) in Nederland toe, en het aantal 
mensen dat in de ouderenzorg werkt neemt af. Volgens prognoses bereikt deze ontwikkeling over 
ongeveer tien jaar een hoogtepunt. Het dreigende tekort aan personeel en overbelasting van 
mantelzorgers maakt dat dit niet alleen een ‘zorg-probleem’ is, maar een maatschappelijk probleem.  
Op vrijwel alle fronten zijn maatregelen nodig: 
     

1. Personeel (om)scholen: Onderwijs en zorgorganisaties. 

2. Voldoende huisvesting voor ouderen en dementerenden. 

3. Dementie-vriendelijke wijken met gemarkeerde veilige routes naar voorzieningen. 

4. Begeleiding bij winkelen. 

5. Sociale cohesie en betrokkenheid in wijken stimuleren. 

6. Voldoende betaalbare woonruimte voor zorgpersoneel. 

7. Innovatie in de zorg en bij opleidingen (i-Lab, zie ook onderwijs). 

8. Oprichting ‘Buddy-Academy’ voor inzet Wijkbuddy’s. 

9. Wijkgericht werken met een wijkcoördinator. 

10. In samenwerking met wijkteams eenzaamheid bestrijden.    

 
De gemeente is nu aan zet om actief beleid te ontwikkelen in samenwerking met zorg- en 
welzijnsorganisaties. Dit is een maatschappelijk vraagstuk, dat niet alleen op het bordje van de 
zorgsector ligt. Om zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden, vereist dit vraagstuk 
maatschappelijke inzet en oplossingen.     
De last voor mantelzorgers is aanzienlijk toegenomen. Gorcum Actief is voor een upgraden van de 
professionele zorg, zodat de mantelzorgers enigszins worden ontlast. Zorg op maat en een meer 
efficiënte organisatie verlaagt waarschijnlijk ook de werkdruk voor professionals. Gorcum Actief pleit 
voor een menselijke maat en dichtbij huis voor welzijn en zorg door het versterken van de bestaande 
netwerken (o.a. huisartsen, verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werk, i.s.m. 
tweedelijnsgroepen in het ziekenhuis en andere instellingen) op professioneel vlak. 



Sociale Teams 
In de Sociale Teams werken verschillende maatschappelijke organisatie samen. Zij zijn de ‘spin in het 
web’ als het gaat over maatschappelijk werk, wijkverpleging, jeugdzorg, ggz, wijkpolitie en andere 
deskundigheid. Na jaren werken vanuit een ‘multi-problem’ systematiek moet het roer om; een 
probleem staat nooit op zichzelf, maar maakt altijd deel uit van een geheel. De gemeente Gorinchem 
heeft stappen gezet in het wijzigen van de strategie. Gorcum Actief zal nauwlettend toezien op 
uitvoering hiervan. 
Gorcum Actief vindt het erg belangrijk dat er in elke wijk één wijk-coördinator is. Tevens moeten de 
Sociale Teams beter bereikbaar en zichtbaar zijn in de wijken. Hiervoor zijn spreekuren (bijvoorbeeld 
in buurthuizen en/of brede scholen) nodig, waar volgens een vaste planning op regelmatige tijden 
een coördinator van het Sociaal Team aanspreekbaar is om vragen te beantwoorden en gegevens op 
correcte wijze te kanaliseren en de casus in behandeling te nemen. 
 
Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
De gemeente is verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning. Zij komt in overleg met de cliënt tot 
een indicering van het aantal uren waar de cliënt recht op heeft. Gorcum Actief vindt dat een 
onafhankelijke cliëntondersteuner bij dit mondelinge gesprek aanwezig moet zijn (indicatie n.a.v. een 
telefonisch overleg is onacceptabel). Immers, vanuit een kwetsbare en afhankelijke positie is het 
moeilijk om op positieve wijze voor jezelf op te komen.  
Voor hen, van wie op voorhand duidelijk is dat hun situatie niet zal verbeteren (bij  een chronische 
ziekte met progressief verloop), is een jaarlijks terugkerend stressvol keukentafelgesprek overbodig. 
Het moet voor hen de regel zijn dat zij zich melden wanneer verzwaring van de zorg noodzakelijk is. 
Ook moet rekening worden gehouden met de stapeling van kosten voor chronische patiënten. 
Voor de meeste mensen is omkijken naar elkaar gelukkig een vanzelfsprekendheid, maar de rol van 
mantelzorger is toch van een geheel andere orde en zeker niet vanzelfsprekend. Het legt een zware 
druk op naasten, die niet altijd is vol te houden. De corona-jaren hebben daar nog eens een schepje 
bovenop gedaan. De overbelaste mantelzorger is dan ook helaas geen uitzondering. Hiermee moet 
bij de indicering rekening worden gehouden. Voor mantelzorgers moet ondersteuning van de 
gemeente transparanter zijn en gemakkelijker te verkrijgen, zoals Respijtzorg en andere middelen of 
mogelijkheden om de mantelzorgers te ontlasten. Niet iedereen weet waar men recht op heeft en 
hoe te verkrijgen. Gorcum Actief is voorstander van een mantelzorger-coördinator. 
De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van financiële middelen t.b.v. noodzakelijke 
aanpassingen in woningen opdat thuis wonen mogelijk blijft. Gorcum Actief mist voorzieningen zoals 
de vroegere Verzorgingshuizen. Thuis blijven wonen is niet altijd voor iedereen haalbaar of wenselijk. 
Door nieuwe gezamenlijke woonvormen (zoals Knarrenhof) komt er weer meer beweging in de 
woningmarkt en wordt eenzaamheid bestreden. 
 
Participatiewet 
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen zich te ontwikkelen naar passend werk, dat is 
de doelstelling van de participatiewet. (Niet te verwarren met de participatie samenleving waarin 
burgers meer verantwoordelijkheid en initiatief moeten nemen). Dit betekent een afbouwen van de 
sociale werkvoorziening en vraagt een actieve houding van werkgevers om deze mensen binnen hun 
bedrijf een plaats te geven. 
Niet voor iedereen is dit een haalbaar concept. Gorcum Actief pleit er dan ook voor om voor hen een 
beschermde werkvoorziening in Gorinchem in stand te houden.  
Ook statushouders zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Nederlandse taal, een 
andere cultuur en andere eisen aan vakmanschap vormen een eerste belemmering. Taalcursussen en 
passend onderwijs kunnen hierbij helpen. (zie ook Onderwijs) 
 
Jeugdzorg 
Ondanks vele pogingen is er nog altijd een wachtlijst voor jongeren met een zorgvraag, waardoor 
kans op verzwaring van de problematiek toeneemt. Gorcum Actief vindt wachtlijsten voor 



geïndiceerde kinderen onacceptabel. En ook hier geldt dat er dringend behoefte is aan één 
jeugdzorgregisseur die de cliënt voorop stelt en de belangen behartigt van de cliënt en zijn/haar 
familie. Deze cases zijn altijd multi-problem, het heeft zijn weerslag op het gehele gezin. Vanuit de 
visie dat preventief gewerkt moet worden is snel handelen noodzakelijk. Ook hier moet overtollige 
regelgeving worden geschrapt en met korte lijnen worden gewerkt. De Dienst Gezondheid en Jeugd 
moet efficiënter gaan werken. 
 
LHBTI-jongeren 
De gemeente en onze gemeenschap kunnen gezamenlijk meer doen voor een inclusieve 
samenleving. LHBTI-jongeren, met name de groep 11- tot en met 16-jarigen, kampen aantoonbaar 
vaker met gezondheidsproblemen of psychische klachten en worden vaker gepest dan hetero-
jongeren. Zij voelen zich drie keer zo vaak ongelukkig dan heterojongeren. 
De thuissituatie is heel belangrijk voor ondersteuning van deze jongeren. Leraren, schoolleiders, 
jongerenwerkers, medewerkers van centra voor Jeugd en Gezin en sportaanbieders kunnen hun 
kennis hierover verdiepen en delen met collega’s. De gemeente kan een goed voorbeeld geven door 
bijvoorbeeld veilige werkplekken te bieden en een meldpunt voor LHBTI-jongeren te openen. 

Gehandicapten 
Gorcum Actief is voor een inclusieve maatschappij. Dat betekent dat bij het maken van beleid altijd 
rekening moet worden gehouden met participatiemogelijkheden voor mensen met een handicap. 
Daarvoor kan/moet de gemeente samenwerking zoeken met organisaties zoals de stichting 
Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid en de Wmo klankbordgroep. De openbare ruimte is 
veelal toegankelijk voor gehandicapten. Maar ook bij andere locaties, zoals winkels en horeca is nog 
een wereld te winnen. Daarover kunnen bij verbouwingen of herinrichtingen afspraken worden 
gemaakt. 
Toegankelijkheid betekent ook dat mensen met een visuele handicap de stad kunnen bezoeken. Er is 
nu een gidslijn van het station naar het stadhuis. Maar het zou goed zijn als ook de binnenstad van 
gidslijnen wordt voorzien. Deze werkzaamheden kunnen worden meegenomen bij herinrichtingen en 
– bestratingen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van ‘het Warenhuis van de Stad’. 
Inwoners en bezoekers met een gehandicaptenparkeerkaart kunnen op tal van plaatsen in de stad 
gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn de eerste drie uur 
gratis.  
De woningnood in Nederland bestaat niet alleen voor starters. Er is een enorm tekort aan 
aangepaste of toegankelijke woningen. De gemeente kan met projectontwikkelaars en 
woningcorporatie Poort6 prestatieafspraken maken voor betaalbare en toegankelijke woningen. Een 
nieuwe tijd vraagt ook om nieuwe woonvormen, zoals beschermd wonen voor bepaalde 
doelgroepen. (zie ook Wonen) 
 
Regiofunctie  
Gorinchem heeft op gebied van Zorg een sterke regiofunctie in een groot verzorgingsgebied. Het 
Beatrixziekenhuis, waar essentiële zorg wordt geleverd, is daarbij van groot belang. Gorcum Actief 
hecht er aan dat het Beatrixziekenhuis een spoedeisende hulp op niveau behoudt, en daarmee een 
volwaardig ziekenhuis blijft. 
 
De Allermooiste vestingstad van Nederland verheugt zich op een toenemend aantal bezoekers. 
Zowel in de binnenstad als op drukbezochte plekken elders in Gorinchem, zoals bij winkelcentra, 
moeten openbare toiletten komen. Ook hier geldt dat toegankelijkheid voor gehandicapten 
vanzelfsprekend is. 

 
 


