5 Wij willen een gemeente...

...waar goede zorg en voorzieningen beschikbaar zijn.
Zelfredzaamheid en ruimte om je eigen keuzes te maken staan bij ons voorop. Voor mensen die tijdelijk of
permanent hulp nodig hebben, zijn goede zorg en voorzieningen van groot belang. De gemeente zorgt
ervoor dat dit beschikbaar is voor en bekend is bij iedereen. Keukentafelgesprekken worden altijd gevoerd in
het bijzijn van een naaste.
Te vaak wordt een aanvrager voor verschillende met elkaar samenhangende aanvragen steeds met een
ander loket en een ander aanspreekpunt geconfronteerd. Hier maken we een einde aan: één aanspreekpunt
is het uitgangspunt.
Om de zorg betaalbaar te houden wordt van iedereen boven 100% bijstand een eigen bijdrage gevraagd
voor de gebruikte zorg. Voor een stapeling van eigen bijdragen wordt gewaakt. Nu kan het zijn dat mensen
op grond van hun inkomen voor verschillende regelingen een eigen bijdrage moeten betalen. Dat kan zich
opstapelen tot een hoog bedrag. Niet datgene wat er maandelijks binnenkomt, maar wat er maandelijks
overblijft als alle bijdragen worden opgeteld, moet zoveel mogelijk leidend zijn bij het vaststellen van de
totale hoogte.
Eenzaamheid is een verschrikkelijk probleem. Dit pakken we actief aan. De gemeente probeert op zoveel
mogelijk manieren in contact te zijn en te blijven met haar inwoners en stimuleert mensen om ook het
contact met elkaar op te zoeken.

… zodat je prettig oud kan worden in je eigen huis

Wij willen niet dat mensen die al decennia in een fijn huis wonen, verplicht moeten verhuizen omdat
traplopen of koken minder goed gaat. De gemeente gaat actief met oudere inwoners in gesprek om te
kijken wat in hun specifieke situatie nodig is om op een prettige en veilige manier in hun eigen huis te
kunnen blijven wonen. De inzet van moderne technische hulpmiddelen (domotica) kan daarbij een mooie
oplossing zijn.
Wat nog prima zelf geregeld kan worden, laten we aan de mensen en hun omgeving zelf over. Waar dat
niet kan, springt de gemeente bij. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingen in de woning, hulp bij het
huishouden en het regelen van vervoer.
Dementie is slopend. De komende jaren zal het aantal mensen met dementie stijgen. Op dit moment
hebben 1600 mensen in onze gemeente dementie en dat worden er de komende jaren veel meer. Dat
vraagt veel van de familie en de zorg, maar ook van de samenleving. De gemeente Leidschendam-Voorburg
zet zich de komende jaren op alle vlakken in om een dementievriendelijke gemeente te zijn.
Voor ouderen die niet langer in hun oude huis kunnen wonen zijn goede voorzieningen nodig. Sloop wordt
uitgesteld totdat de verbouw/nieuwbouw daadwerkelijk start. De nieuwbouw van Mariënpark, Sonneruyter
en Rustoord zijn namelijk eindeloos vertraagd. Veel oude bewoners zullen nooit uit hun tijdelijke verblijf
terugkeren naar hun oude stek. De laatste twee projecten zijn nog steeds niet van de grond. Een ander en
beter beleid is dringend noodzakelijk, zodat er zo snel mogelijk weer genoeg fijne woonplekken in onze
gemeente voor senioren zijn.

… je ook met een beperking zo veel mogelijk mee kunt doen

Daarom zorgt de gemeente dat alle openbare plaatsen zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor mensen met
een handicap. Alle voorzieningen zijn helder en overzichtelijk te vinden op de website van de gemeente.
Sport- en andere verenigingen worden gestimuleerd om specifiek aanbod voor mensen met een handicap
te organiseren. Hiermee wordt rekening gehouden bij de hoogte van toegekende subsidies en de aanleg en
renovatie van nieuwe accommodaties.
Laaggeletterdheid beperkt mensen in het meedoen aan de maatschappij. Leren lezen en schrijven, voor
volwassenen en nieuwkomers, wordt gesteund vanuit de gemeente.

… en kinderen snel en goede hulp krijgen als dat nodig is

De overheid bemoeit zich zo min mogelijk met de opvoeding van kinderen. Dat is primair een taak voor
de ouders. Maar daar waar het mis gaat en kinderen ernstig de dupe worden, wordt snel en adequaat
ingegrepen. We houden onze oren en ogen open voor signalen van huiselijk geweld, criminaliteit en
schooluitval. Vroegtijdig ingrijpen scheelt een hoop ellende. De jeugdgezondheidszorg, het Centrum voor
Jeugd en gezin, maar ook scholen, sportclubs en zorgverleners spelen hierbij een belangrijke rol. Elke
bedreiging van de veiligheid van een kind moeten zij laagdrempelig en discreet kunnen melden.
De zorg en ondersteuning wordt in de praktijk uitgevoerd door private zorgorganisaties. Bij de inkoop
van goede zorg streeft de gemeente naar uitstekende zorg, voor de beste prijs. Daarbij belonen we de
zorgverleners zoveel mogelijk op basis van het resultaat dat wordt bereikt.
We werken zoveel mogelijk samen met omliggende gemeenten. Lokale zorgorganisaties hebben hierbij de
voorkeur. Zij kennen de omgeving en behoeften van hun cliënten het beste.

Daarom willen wij:










Voorkomen stapeling eigen bijdrage
Aanpak eenzaamheid
Een dementievriendelijke gemeente
Dat mensen zo lang als zij willen thuis kunnen blijven wonen
Snelle start bouw Sonneruyter en Rustoord met zelfstandige seniorenwoningen
Aanbod voor mensen met een beperking meenemen in subsidievoorwaarden
Laagdrempelig melden van alle vormen van kindermishandeling
Zorginkoop samen met buurgemeenten organiseren
Lokale zorgorganisaties een streepje voor geven

