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  Amstelveen 

ZORG VOOR MENSEN DIE DAT NODIG HEBBEN 

 

In een sociaal gezonde samenleving is zorg voor elkaar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Dat doet niets af aan ons streven naar een maatschappij die haar burgers stimuleert om zich 

individueel en in eigen gekozen sociale verbanden te ontwikkelen. Daar waar burgers kwetsbaar 

zijn, faciliteert de gemeente dat burgers ondersteuning vinden zodat zij op eigen kracht mee 

kunnen doen. De PvdA erkent ook dat er grenzen zijn aan die eigen verantwoordelijkheid. Daar waar 

mensen redelijkerwijs niet in staat zijn om voor zich zelf te zorgen, zal de gemeenschap hulp blijven 

bieden.  

Wij vertrouwen in de kracht van mensen om in onderlinge solidariteit met elkaar en voor elkaar te 

zorgen. Wij mogen en zullen daar mensen op aanspreken. Door meer een beroep te doen op eigen 

kracht ontstaat er namelijk ruimte om de mensen die het nodig hebben blijvend te ondersteunen. 

Tegelijkertijd erkent de PvdA dat er grenzen zijn aan het beroep dat op vrijwilligers kan worden 

gedaan. De druk op mantelzorgers is nu al erg hoog. In onze visie mogen mantelzorgers zelf 

aangeven waar hun grenzen liggen.  

De gemeente krijgt de komende jaren een sleutelrol in de uitvoering van de jeugdzorg, de regelingen 

voor werk en inkomen en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Tegelijkertijd wordt de 

gemeente geconfronteerd met grote bezuinigingen. De opdracht voor de gemeente is om doelmatig 

en betaalbaar ondersteuning te realiseren van mensen met beperkingen en met sociaal 

maatschappelijke problemen. Die opdracht accepteren we. Keuzes maken en prioriteiten stellen is 

noodzakelijk. We willen ons daarbij niet beperken tot kostenbesparing. Dat is nodig. Tegelijkertijd 

willen we een kwaliteitsslag maken. Bij het laten uitvoeren van zorg- en welzijnstaken staat voor de 

PvdA innovatiekracht, “out-of–the-box-denken” en besparing op overhead ten gunste van 

uitvoerende taken voorop.  
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Deze nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente vragen om een omslag in besturing. Wij willen 

een overheid die stuurt op vertrouwen en verantwoording achteraf. Wij willen geen risicomijdende 

overheid die alleen op regels en steeds verder verfijnde richtlijnen stuurt. Wij streven naar een 

ondersteunende overheid met bestuurders en ambtenaren die ook op dit terrein actief zoeken naar 

overleg met burgers en professionals, actief op zoek gaan naar nieuwe vormen van menselijke 

solidariteit, die bewoners stimuleren en de ruime geven om in hun eigen context oplossingen aan te 

dragen en die –tussentijdse– verantwoording in dienst stelt van bijsturing en kwaliteitsverbetering.  

Wij zien de omvang van de kortingen van het rijk op de te decentraliseren taken op het gebied van 

zorg, werk en inkomen en jeugdzorg niet als een gegeven. Kwaliteit van dienstverlening en 

toegankelijkheid voor hen die dat nodig hebben staat voor de PvdA centraal. Als de te 

decentraliseren budgetten niet voldoende zijn om de kwaliteit van zorg aan en ondersteuning van 

mensen te garanderen en om de omslag naar de nieuwe, innovatieve wijze van werken te maken, en 

besparingen op overhead en organisatiekosten onvoldoende soelaas bieden, dan zullen we binnen 

de gemeentebegroting nieuwe prioriteiten stellen. 

 

Mantelzorgers zien het geven van zorg aan naasten als vanzelfsprekend, maar vaak is het ontzettend 

zwaar. In Amstelveen zijn gelukkig al veel mantelzorgers actief. Er wordt verwacht dat in de toekomst 

het aantal mantelzorgers nog verder zal toenemen. De PvdA blijft zich inzetten om op lokaal niveau 

de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren te verruimen en de mantelzorgers waar mogelijk 

te ondersteunen. 

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

 Wij vullen de nieuwe taken in, in samenspraak met bewoners(organisaties) en betrokken 

maatschappelijke en zorgorganisaties. 

 Terugbrengen van overheadkosten van organisaties ten gunste van de uitvoering speelt 

samen met de waardering van bewoners van de kwaliteit van de geleverde zorg een centrale 

rol bij (her)aanbesteding van zorgtaken. 

 Wij organiseren de hulpverlening van de zorginstellingen in de nabijheid van de mensen, 

zorgen ervoor dat zij hun organisaties op elkaar afstemmen, zodat hulpvragers steeds met 

één en dezelfde contactpersoon te maken krijgen. Eén gezin, één plan, één hulpverlener. 

Kleinschalige wijkgerichte teams van professionals leveren zorg op maat. Daardoor kan het 

aanbod per wijk verschillen, omdat de opbouw van een wijk en daarmee de behoefte per 

wijk uiteen loopt. 
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 Wij stimuleren dat de professionele hulpverlener ruimte krijgt om beslissingen te nemen. 

Intercollegiale toetsing, zoals bijv. bij artsen gebruikelijk, is belangrijker dan het voldoen aan 

regeltjes. 

 Wij stimuleren dat de wijk-(zorg-)teams probleemsituaties tijdig kunnen signaleren en waar 

nodig preventief ondersteuning aanbieden of actief doorverwijzen.  

 Wij zien erop toe dat er bij nieuwe vormen van zorgverlening rekening wordt gehouden met 

de belangen van mantelzorgers.  

 Wij bevorderen dat er voldoende ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar blijft. Het 

Steunpunt Mantelzorg is een belangrijke schakel daarin. 

 Wij zullen ons inzetten voor handhaving van de loketfunctie, zodat mensen fysiek ook hun 

aanvragen kunnen blijven doen en de vraag achter de vraag herkend blijft worden. Mensen 

die beperkt kunnen lezen en schrijven of niet met computers kunnen om gaan mogen niet de 

dupe worden van digitalisering van de loketfunctie. 

 Wij stimuleren dat mantelzorger via de gemeentekanalen snel naar het Mantelzorg 

Steunpunt geleid kan worden om adequate ondersteuning te krijgen. 

 Wij maken ons hard voor de mogelijkheid tot vrijstelling van de sollicitatieplicht en andere 

re-integratieverplichtingen bij intensieve mantelzorgverlening. 

 Wij zorgen ervoor dat de capaciteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt 

afgestemd op de toenemende vraag. Bij schuldhulpverlening aan ZZP-ers en kleine 

zelfstandigen houden wij rekening met re-integratie op de arbeidsmarkt. 

 Regionale samenwerking is op deelterreinen noodzakelijk. Uitgangspunt is: lokaal waar het 

kan en regionaal waar het moet of waar dat beter is. Wij zetten ons in voor het 

democratische vormen van aansturing en toezicht.  

 Wij beoordelen lokale organisaties en regionale samenwerkingsverbanden op effectiviteit en 

efficiency. Oordelen van cliënten/gebruikers worden daarbij betrokken.  

 Wij gaan actief op zoek naar mensen in armoedesituaties. Wij verwachten van de gemeente 

dat zij daartoe een actief netwerk onderhoudt met particuliere initiatieven en instellingen die 

zich bezig houden met armoedebestrijding. 

 

>> Lees hier het hele verkiezingsprogramma 

http://amstelveen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/363/2013/12/PvdA-programma-14-18.pdf

