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Vz,
Allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van voorliggende, goed leesbare en
overzichtelijke stukken willen wij hartelijk bedanken.
Deze keer is er, na toch wel een zorgelijke periode nu gelukkig weer sprake van een positiever
beeld en vooruitzicht.
En dat is ook wel eens prettig.

De najaarsbrief schetst een positief beeld met een geraamd incidenteel voordeel van 3.5 mio.
Vz, dat zijn goede berichten en in een aantal activiteiten herkennen we tot onze vreugde een
aantal eerder aan ons gedane toezeggingen dan wel onderwerpen die door ons werden
voorgesteld.
-Allereerst de reparatie in 2016 van huishoudelijke hulp, oftewel een contract toevoeging met het
tevens aanbieden van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning is wat we op 18 mei
j.l. gevraagd hebben.
-Tevens herkennen we onze inzet met: het bestrijden van armoede, het bieden van perspectief en
mantelzorg.
-Onze vragen over zorgmijding van vorig jaar december worden omgezet in een onderzoek dit
najaar. Het duurt even maar dan heb je ook wat.
-Ook ons verzoek van 2 jaar geleden om meer in te zetten op een goede bedrijvencontact
functionaris, wordt nu ingewilligd.
- Realisatie van een bibliotheken-doorstart komt, in overleg met partijen uit de coalitie en oppositie
nu mogelijk binnen handbereik. Als mede-ondertekenaars van de aangekondige motie op dit punt,
zullen wij die steunen.

In de begroting 2017 lezen we dat de financiële perspectieven van negatief, mede door goede
berichten vanuit Den Haag, zijn veranderd in positieve resultaten, ook in meerjarig perspectief, met
als opmerking dat alle voorgenomen ombuigingen zijn gerealiseerd.
Voor 2017 resteert een bedrag van 146.500 euro incidenteel, waarvoor we plannen kunnen
aandragen.
Vz, Wij zetten in op 4 onderwerpen en bijbehorende voorstellen:
1-Wat het CDA betreft, is de tijd rijp om budgetten beschikbaar te stellen aan kleine dorpen en/of
buurtschappen. Initiatieven voor- en -door de inwoners kunnen daarmee worden gerealiseerd.
In onze buurgemeente Aa en Hunze heeft men daar inmiddels veel ervaring mee opgedaan en dus
hoeven wij niet opnieuw het wiel uit te vinden en is naar ons idee een pilot niet nodig zoals u
voorstelt op blz 70 bij punt 21 van de groei-notitie nieuw beleid.
Het gaat bij onze buurgemeente bijvoorbeeld over groenonderhoud of het sneeuwvrij houden van
fietspaden en wegen. Bijbehorende gereedschappen inclusief veeg en strooi wagentjes die door
de gemeente beschikbaar worden gesteld aan de wijken of dorpen of de aanleg van bloemrijke
grasranden, zijn in Aa en Hunze reeds gemeengoed.

2-De nieuwe omgevingswet zal mogelijk in 2019 van kracht worden.
De veranderingen die daarmee gepaard gaan zijn enorm. Wij stellen voor om voor deze vierde
transitie budget te reserveren om eea te kunnen voorbereiden.
3-In het sociale domein is armoede bestrijding een belangrijk beleidsdoel, zo lezen we. Dat is een
goede insteek.

Het CDA is overigens van mening dat armoede meer is dan alleen gebrek aan middelen. Sociaal
isolement is eveneens armoede en het niet hebben van perspectief ook. Armoede in deze brede
zin, ook bij senioren zou wat het CDA betreft meer aandacht moeten krijgen. Ouderen met een
klein of geen pensioen zijn de afgelopen jaren onevenredig getroffen door het beleid vanuit Den
Haag.
Wij stellen voor hiervoor een deel van het beschikbare budget van 2016 in te zetten.
4- Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. In een sterk vergrijzende samenleving zullen
waarschijnlijk de psychische gevolgen groter worden vooral als je zorgt voor een geliefde met
Alzheimer bv. Een deel van het beschikbare budget van 2016 zouden wij graag in willen zetten
voor onze Mantelzorgers als blijk van waardering en erkenning en tegemoetkoming bij extra kosten
of minder inkomsten.
Het inrichten van een armoedefonds en een mantelzorgfonds zou wat ons betreft een goed begin
zijn van een route met meer perspectief voor mensen.
Toen wij als CDA onlangs aanwezig waren bij een Masterclass van hoogleraar Andries Baart met
zijn presentietheorie hier in het gemeentehuis, is het volgende bij ons blijven hangen: zorg gaat
vooral over bekommernis, liefdevolle bekommernis met mensen. Dat betekent dichter bij mensen
staan, en in hun leefwereld treden, aldus Baart.
Menselijke bewogenheid is precies wat we willen, vandaar.
Tot slot onze jaarlijkse overweging mbt het begraafbeleid: het kan niet zo zijn dat begraven alleen
is weggelegd voor de beter gesitueerden. Onlangs bleek dat meerdere partijen zich toch niet
helemaal konden vinden in de kostendekkendheid op dit gebied, zeker nu de resultaten van dit
beleid voor een ieder duidelijk zijn geworden.
Solidariteit op dat punt is wenselijk wat het CDA betreft.
Koopgraven voor hen die daar nadrukkelijk voor kiezen, zou naar onze mening mogelijk moeten
zijn.
Wij vragen u deze mogelijkheden bij de in voorbereiding zijnde notitie over het begraafplaatsen
beleid mee te nemen.

Tot zover meneer de Vz.

