
Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk 16 december 2019

Inzicht in Zorg 
Het is inmiddels geen onbekend verschijnsel meer, de fors 
duurder uitvallende kosten in het sociaal domein. Onder de 
term Sociaal Domein vallen alle inspanningen die de 
gemeente verricht rond werk, participatie en 
zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet, 
de Jeugdwet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.  

Een aantal jaar geleden zijn deze verantwoordelijkheden 
toebedeeld aan gemeenten om zodoende een meer integraal 
en samenhangend beleid te kunnen voeren. Ook in Hollands 
Kroon is daar hard aan gewerkt en is onder andere Incluzio 
Hollands Kroon aangetrokken om specifiek invulling te geven 
aan Jeugdzorg en WMO taken. 

Deze samenwerking verloopt nog niet helemaal naar wens. De 
kosten zijn fors gestegen in de afgelopen jaren en het inzicht 
daarin is zeer beperkt. Ook is onduidelijk hoe effectief de 
geleverde zorg is omdat die vrijwel niet gemeten wordt. D66 
heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet om daarin 
verandering te brengen en meer inzicht te creëren.

Mede door de inzet van D66 wordt donderdag een voorstel 
door de Raad behandeld over de invoering van metingen. Met 
name zal er moeten worden vastgesteld of Incluzio de 
gestelde doelen heeft bereikt die het zich stelt bij geboden 
zorg. Ook spelen wachttijden een belangrijke rol bij het 
bepalen van de effectiviteit en inzicht in de zorgvraag. Wij 
blijven deze aanpak nauwlettend volgen, met name omdat 
onlangs dit artikel weer een nieuw licht op zaak schijnt!
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Agenda 

- Gemeenteraadsvergadering 
(19 december) 

- Fractievergadering (13 
januari 20:00 in MFA) 

- Gemeenteraadsvergadering 
(23 januari) 

Beeldvorming 

- Inspreekuur (17 december) 

- 1e werksessie omgevingswet 
(9 januari) 

- Duurzaamheid (14 januari) 

- Inspreekuur (21 januari) 

Meest relevante 
onderwerpen 
volgende raad 

Raad 19 december: 
- Algemene Plaatselijke 

Verordening 
- Onderzoeken 

toetsingskamer 2020 
- Subsidieplafonds 2020 
- Aankoop Transferiumterrein 

Den Oever 
- Verordening WMO 
- Monitoring Sociaal Domein 

NIEUWSBRIEF         
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Subsidies 2020 
De gemeente Hollands Kroon verstrekt jaarlijks ongeveer 1,5 
miljoen euro aan subsidies. Bijna de helft hiervan wordt 
besteed aan de Kopgroep Bibliotheken Een andere grote 
ontvanger van subsidies is het lokale nieuwsmedium Stichting 
RTV Noordkop. Daarnaast zijn er veel kleinere activiteiten 
die kunnen steunen op dit beleid; diverse historische 
verenigingen, kunst- en cultuur stichtingen en 
muziekinstellingen zouden zonder subsidie niet levensvatbaar 
zijn. 

D66 heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor 
verkeersveiligheid en met name dat van schoolgaande 
kinderen in de gemeente. Zeker nu steeds meer basisscholen 
uit kleinere kernen verdwijnen, moeten kinderen vaak langere 
afstanden afleggen om op school te komen door soms druk 
verkeer. Wij zijn daarom heel blij dat ons werk er onder 
andere in heeft geresulteerd dat Veilig Verkeer Nederland 
weer subsidie ontvangt in 2020 om de kinderen in Hollands 
Kroon een verkeersexamen af te nemen. Dit is een grote 
bijdrage aan de verkeersbewustwording van deze belangrijke 
groep mensen! Veilig verkeer en een goede bereikbaarheid 
houdt onze warme aandacht in de komende periode.

—————————————————————————

We champion freedom - but BREXIT will 
mean the next generation is less free to 
live, work and love across Europe.

Jo Swinson

Tot recent leider van de Liberal Democrates in het VK
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Meedenken met de fractie 
over D66 standpunten 
Het bepalen van een standpunt 
over een grote diversiteit aan 
onderwerpen is niet makkelijk. 
Natuurlijk heeft D66 een eigen 
signatuur, dat leidend is bij de 
manier waarop we onze koers 
bepalen. Maar de brug slaan 
tussen het sociaal-liberaal 
gedachtegoed en gemeentelijke 
kwesties vergt kennis en vooral 
veel denk en praatwerk. Naast 
de twee D66-
gemeenteraadsleden is er een 
aantal leden die zich daar 
regelmatig actief mee bezig 
houdt. Maar dat aantal kan nooit 
groot genoeg zijn! Als u interesse 
hebt, zouden we het heel leuk 
vinden om u te verwelkomen op 
de fractievergadering. Meer 
informatie vindt u op onze 
website. U kunt ook een reply 
sturen op de email van deze 
nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om 
de leden van en geïnteresseerden 
in D66 in Hollands Kroon 
geïnformeerd te houden over 
actuele gemeentelijke 
onderwerpen. Wanneer u de 
nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen, stuur dan een reactie 
naar: maartenversluis 
@hotmail.com

https://hollandskroon.d66.nl
https://hollandskroon.d66.nl
https://hollandskroon.d66.nl
https://hollandskroon.d66.nl
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