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Maassluis maken we samen zorgzamer. Want als je ziek bent, of iemand uit je naaste omgeving, dan is in 
één klap al het andere onbelangrijk. Je bestaan wankelt. Je wilt de zekerheid dat je zo goed mogelijk 
geholpen wordt. Dat je de zorg, aandacht en liefde krijgt die nodig is. Dat je er niet alleen voor staat. Dat 
moet gegarandeerd zijn. En als dat niet zo is, moet de gemeente de instellingen of bedrijven dwingen die 
zekerheid te geven.

De PvdA kiest daarom voor een zorgzame stad, waarin iedereen een goed leven heeft, ook als je zorg of 
ondersteuning nodig hebt. Zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid, een gemeenschappelijke taak van 
inwoners, overheid en maatschappelijk actieve partijen. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en 
ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat 
het hardst nodig hebben. De gemeente werkt verder om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij 
mensen te organiseren bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen kracht van mensen en hun 
netwerken te versterken. Het wijkteam (Vraagraak) heeft daarin een grote rol. De taken die van het Rijk 
naar de gemeente zijn gekomen op het gebied van zorg, jeugd en arbeid hebben we sociaal ingevuld. Nu 
staan we voor de uitdaging om na een zachte landing ook nieuwe kansen te grijpen om hogere kwaliteit 
van zorg voor de inwoners te realiseren. 

De PvdA wil ervoor zorgen dat alle inwoners van Maassluis, die ondersteuning nodig hebben, deze ook 
krijgen. Dit betekent dat deze voorzieningen toegankelijk en bereikbaar dienen te zijn. Goede voorlichting
en informatie zijn onmisbaar. We accepteren niet dat mensen tussen wal en schip terechtkomen.

Het geld dat de gemeente voor het sociaal domein ontvangt, moet ook voor dat doel worden gebruikt. Bij
de PvdA gaat er geen geld van zorg of ondersteuning naar de lantarenpalen! 

Iedereen telt mee
Maassluis maken we samen gezelliger. Voor de PvdA is het voorkomen van uitsluiting en eenzaamheid  de
grote sociale opgave. Door de vergrijzing zal meer moeten worden geïnvesteerd in zorg en welzijn voor 
ouderen. Dat geldt ook voor de ondersteuning van mantelzorgers en het intensiveren van 
vrijwilligersbeleid. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar goede voorbeelden in andere gemeenten. 

Werken in de zorg
Er werken veel Maassluizers in de zorg. Werk dat enorm belangrijk is en vaak fysiek en mentaal zwaar is. 
Vooral de mensen die werken in de thuiszorg lijken soms het kind van de rekening te worden. De PvdA zal
zich maximaal inzetten om de werkenden in de zorg te steunen. Zij hebben recht op goede 
arbeidsvoorwaarden (salaris, werktijden, bureaucratie etc.) en verdienen steun en respect van alle 
Maassluizers voor het vaak onmisbare werk dat ze verrichten. Dat moet ook in de inkoop van 
zorgaanbieders verankerd blijven. 

Mensen met beperkingen
Ook mensen met een beperking tellen mee in Maassluis. We zorgen voor begeleiding naar werk of, 
indien noodzakelijk, een beschutte werkplek (zie werk en inkomen). We zorgen dat mensen zelf zo veel 
mogelijk eigen baas kunnen zijn over hun leven om met de benodigde hulp mee te doen in de 
samenleving. De PvdA vindt dat goede vervoersvoorzieningen daarbij horen. Via de Wmo wordt een 
gerechtvaardigd verstrekkingenbeleid gevoerd. Sinds 2016 is het VN verdrag inzake mensen met een 
beperking van kracht in Nederland. Ook Maassluis moet daarom stappen zetten om alle knelpunten in 
openbare ruimte, in openbare gebouwen en openbare voorzieningen zo snel mogelijk op te lossen.  
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Woonservicezones
mede dankzij de inzet van de PvdA is de Vloot gerealiseerd, een prachtige woonservicezones. De andere 
twee woonserviceszones (west en centrum) worden nog verder uitgebouwd. Samen met de inwoners en 
in nauwe samenwerking met Maasdelta, zorg- en welzijnsinstellingen en andere organisaties wil de PvdA 
nieuwe kwaliteiten in de buurten op het gebied van welzijn, zorg en veiligheid toevoegen. Nadrukkelijk 
wordt hierbij ook gekeken naar woon- en leefmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Preventie en opvang 
De PvdA wil de gezondheid van de Maassluise inwoners bevorderen. Mogelijkheden op preventief terrein
worden optimaal benut. Goede zorg en opvang voor daklozen en alcohol- en drugsverslaafden komen ten
goede van de kwaliteit van de stad en de inwoners die hulp nodig hebben.

Vlietlandziekenhuis blijft een volwaardig ziekenhuis
De positie van het Vlietlandziekenhuis als volwaardig ziekenhuis is onzeker. Maassluis en de regio hebben
recht op een volwaardig ziekenhuis. De PvdA wil dat de gemeente, samen met de buurgemeenten, zich 
maximaal inzet om het ziekenhuis in zijn geheel te behouden. De PvdA heeft volop bijgedragen aan een 
brede lobby om de kraamzorg te behouden; er zal meer nodig zijn om het schrappen van functies te 
voorkomen. 

Voor de PvdA betekent dat:
 Maatschappelijk aanbesteden als instrument wordt ingezet om als gemeente samen met inwoners 

en professionals nieuwe zorg- en welzijnsmogelijkheden te realiseren.
 Zorg en welzijn dicht bij de inwoners beschikbaar zijn. 
 Er betere en heldere informatie over alle voorzieningen en regelingen zijn. Betere benutting van 

informatiepunten door o.a. voorlichting over Vraagraak. 
 Formulieren en regels worden vereenvoudigd. 
 Zorg en Welzijn niet los van elkaar te zien zijn: ze horen bij elkaar en zijn niet met een schaartje te 

knippen. De combinatie van zorg, welzijn, werk en inkomen (participatiewet) biedt nieuwe 
mogelijkheden die beter kunnen worden gebruikt. 

 Wij voor het gebruik van verschillende vormen van een persoonsgebonden budget (PGB) zijn. Hierbij 
wordt het doel, “zelfstandigheid bevorderende werking”, scherp voor ogen gehouden. Fraude pakken
we hard aan. 

 We een specifiek programma ontwikkelen voor oudere migranten ter voorkoming van een dubbel 
isolement. Ook het leren kennen van de mogelijkheden van zorginstellingen krijgt hierin een plaats.

 We met Vraagraak de toegang tot de zorg minder ingewikkeld willen maken. Minder regels, direct 
contact, goede integrale zorgverkenning (signaleren eenzaamheid, eigen mogelijkheden netwerk 
etc.).

 Er een plan komt van gemeente en zorgaanbieders om integrale samenhangende zorgverlening 
mogelijk te maken. Inkoop van zorg/preventie samen met de zorgverzekeraar wordt afgesproken.

 Er extra mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning komen. Bij re-integratieverplichtingen wordt 
rekening gehouden met mantelzorgtaken.

 We extra gaan inzetten op het bestrijden van eenzaamheid bij zowel oud als jong.
 We contacten tussen jeugdigen en ouderen bevorderen, o.a. via onderwijs en maatschappelijke 

stages.
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 Er een jaarlijks uitvoeringsprogramma komt voor het stimuleren van bewegen, gezond eten, 
alcoholmatiging, voorkomen van depressies en preventie van verslaving. 

 Er een toegankelijkheidsprogramma komt waarin de openbare ruimte en publieke voorzieningen 
volledig toegankelijk worden gemaakt. Stoepen worden binnen vier jaar voorzien van op- en afritjes 
op die plekken waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen 
worden zo afgesteld dat je met een rollator niet een sprintje hoeft te trekken. 

 Het Vlietlandziekenhuis een volwaardig ziekenhuis moet blijven, zodat in Schiedam kraamzorg en 
spoedeisende hulp beschikbaar blijven. 

 Dat organisaties, die betrokken zijn bij de uitvoering van de WMO, jeugdzorg en de participatiewet 
periodiek beoordeeld worden op ervaring, deskundigheid en de geleverde prestaties.

 Bij de inkoop van zorg het sociale aspect centraal staat. Belangrijk is dat de zorgaanbieder werkt met 
voor de patiënten vertrouwd en professioneel personeel, bij voorkeur zoveel mogelijk in vaste dienst.
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