
1.  CDA 
 Jos Oostenbach, lijst 1 nummer 7

Wij zijn een inclusieve gemeente

We staan voor een inclusieve gemeente waarin 
iedereen deelneemt. Door doelgroepen op te 
noemen sluiten we automatisch doelgroepen 
uit en dat is niet wat wij willen. Door om te zien 
naar elkaar, kan iedereen het verschil maken in 
het leven van een ander. De gemeente zorgt met 
compassie voor onze inwoners die hulp of een 
vangnet nodig hebben. Ook in deze tijd waar 
we nu in zitten rondom corona en de tijd die we 
tegemoet gaan na corona. Daarbij is het zaak 
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen. Eenzaamheid wordt aangepakt en ons 
motto is beter voorkomen dan genezen, daarom 
zetten wij ook in op gezond leven, bewegen en 
sport. 

Sinds enkele jaren is de gemeente verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de WMO en de 
jeugdzorg. Dit vormt een serieus deel op onze 
begroting. Wij staan er voor dat de kwaliteit 
van de jeugdzorg en WMO gehandhaafd blijft, 
maar moeten constant op zoek blijven naar 
het betaalbaar houden van deze zorg. Dit doen 
we o.a. door slimmer in te kopen en vooral de 
regie in eigen hand te houden. Op deze manier 
houden we de regie over de zorg die we bieden 
en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Wij 
gaan er voor om de kwaliteit van de zorg op peil 
te houden. Voor iedereen. Mantelzorgers, 
ouderenorganisaties en huiskamerprojecten 
blijft de gemeente financieel waarderen en sti-
muleren. Wij verhogen daarom het mantelzorg-
compliment naar € 100.000,-

Iedere vier jaar zijn in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 
16 maart 2022. De komende weken delen wij meer informatie over de gemeenteraad en delen de partijen hun ideeën over de 
thema’s Wonen, Zorg en Veiligheid. Het thema van deze week: ZORG.

2. EML 
 Chayenne Eerlingen, lijst 2 nummer 2

Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. 
Inzetten op positieve gezondheid is belangrijk. 
De gemeente heeft een faciliterende rol om 
onze inwoners te helpen met de fysieke, emoti-
onele en sociale uitdagingen in het leven om te 
kunnen gaan waarbij zij zelf zoveel mogelijk de 
regie voeren. 

In Eijsden-Margraten moeten we blijven streven 
voor een inclusieve samenleving, waar iedereen 
mee doet ongeacht achtergrond, overtui-
ging, seksuele geaardheid, leeftijd of fysieke 
gesteldheid en daarbij heeft de gemeente een 
belangrijke taak.
De gemeente moet zorg dragen voor voldoende 
algemeen toegankelijke voorzieningen, maar 
ook zeker oog hebben om maatwerk te leveren 
in situaties waar dit nodig blijkt.
Een stabiele en leefbare omgeving creëren voor 
ons allemaal, waarbij we ons blijven inzetten 
om armoede en eenzaamheid tijdig te signale-
ren en te bestrijden, vooral door onder andere 
duidelijke voorlichting, dagbesteding maar 
vooral door het bespreekbaar te maken. 
Bij een stabiele en veilige omgeving voor 
iedereen hoort ook dat de gemeente in staat is 
om goede passende zorg voor (jonge) gezinnen, 
met ingewikkelde meervoudige problematiek, 
aan te bieden. Het streven moet blijven te 
werken met één vast aanspreekpunt (regisseur) 
vanuit het Sociaal Team.

Ook de mantelzorgers in de gemeente verdienen 
onze onverdeelde aandacht en worden gewaar-
deerd en ondersteund waar nodig. Daarbij moet 
er aandacht blijven voor de informele zorg en 
snelle respijtzorg, zodat mantelzorgers tijdelijk 
kunnen worden ontlast.

3. PRO 
 Sjanne Quellhorst, lijst 3 nummer 1

Er wordt gezegd dat er moet worden bezuinigd 
op de zorg. Maar dat is niet zo makkelijk ge-
daan. Want achter de “kostenposten” schuilen 
mensen met verhalen. En die mensen moeten 
gehoord worden.
 
Een van de dingen waar nu op bezuinigd wordt 
is de mantelzorg. Ik vind dat we daar niet op 
moeten bezuinigen, want mantelzorgers zijn 
juist degenen die de professionele zorgdragers 
ontlasten. Hoewel je dus aan de voorkant hier 
geld aan uitgeeft, bespaar je aan de achterkant 
juist geld voor andere zorgmedewerkers. 

Ook deze mantelzorgers hebben hun eigen 
verhaal. Zij dragen met liefde en toewijding de 
zorg voor hun naasten. Maar mantelzorgers 
moeten dit combineren met hun eigen baan en 
privé leven. Daarom hebben zij het nodig om 
soms niet bezig te zijn met hun mantelzorg-
taken, even wat rust en tijd voor hunzelf, of hun 
baan, of hun gezin. En dan daarna weer alle 
aandacht voor het zorgen. Zo kunnen wij helpen 
de mantelzorgers te ontzorgen, die op hun beurt 
weer de zorg ontlasten. PRO wilt zich in de 
gemeenteraad inzetten voor de mantelzorgers, 
zodat zij hun belangrijke taak kunnen volhou-
den met de zorg en aandacht die iedereen 
verdient.
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4. VVD 
 Jean Thomassen, lijst 4 nummer 2

ZORG: een warm hart voor iedereen die 
mee wil doen!

Ouderenzorg
De VVD steunt initiatieven van vrijwilligers 
zoals de ‘Hoeskamers’ en de informele zorg. Uit 
eigen ervaring weet ik wat voor een positieve 
impuls dit vrijwilligerswerk geeft.  Niet alleen 
degenen die er gebruik van maken, maar ook 
de vrijwilligers krijgen energie ervan! In onze 
gemeenschap wonen veel ouderen, die graag 
deel blijven uitmaken van het sociale leven. 
Ook nieuwe initiatieven hiervoor steunen wij. 
Gemeenschapszin moet beloond worden!

Mantelzorg
Veel mensen in onze gemeente doen een beroep 
op mantelzorg. Mantelzorg is waardevol voor 
onze samenleving en iets om trots op te zijn. 
Om deze vrijwilligers een keer in het zonnetje te 
zetten, is er het mantelzorgcompliment. Dit is 
een waardering voor mensen die zich langdurig 
belangeloos inzetten voor een ander. Onze 
mening: het mantelzorgcompliment moet 
blijven en actief worden uitgedragen.

Jeugdzorg
Ouders en kinderen met een probleem kunnen 
hulp zoeken bij jeugdzorg, maar de wachtlijsten 
lopen nog steeds op. Dit is niet verantwoord. 
De VVD wil dat een gezin met een zorgvraag 
één vaste hulpverlener krijgt waarmee een 
vertrouwensband kan ontstaan. Wij willen dat 
jeugdzorg dicht bij huis te vinden is. Gemeenten 
voeren deze taak het beste uit, maar moeten 
daarvoor wel genoeg geld krijgen van Den Haag.
Als lokale VVD zullen we hier een krachtig 
signaal over afgeven, hopelijk gesteund door 
een sterke, zorgzame coalitie!

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen leest u op www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.  

5. ODE 
 Sven Bams, lijst 5 nummer 3

ODE vindt dat zorg goed geregeld moet 
zijn, op een manier die mensen in hun 
waarde laat. Zorg voor elkaar is vanzelf-
sprekend, maar mag niet de stok zijn 
waar de betaalde zorg op leunt. Mantel-
zorgers verdienen een goede onder-
steuning en waardering. 

Iedereen wordt ouder, dat houd je niet tegen, en 
ouder worden betekent tegen grenzen op lopen. 
Niet zelden betekent dit dat je op den duur hulp 
nodig hebt. Dat is moeilijk, want wie is nou 
graag een ander tot last. Zorg moet zo geregeld 
zijn dat degene die hulp ontvangt, dat zonder 
ongemak kan doen. Mantelzorgers hebben een 
zware taak die al te vaak als vanzelfsprekend 
wordt gezien, omdat ze meestal voor dierbaren 
zorgen. Waardering kun je op een heleboel ma-
nieren uiten, maar ook mantelzorgers hebben 
rust nodig en ruimte voor een eigen leven. Daar 
heb je als overheid een taak in. 

Jeugdzorg is het financiële zorgenkindje van 
de gemeente. Waar komt dat door? Voorkomen 
is beter dan genezen, dus zoek je naar wat de 
jeugd nodig heeft om gezonder en weerbaarder 
te worden? Elkaar vooral, en beweging. In de 
coronaperiode zijn nogal wat kinderen en jonge-
ren vereenzaamd of depressief geworden door 
gesloten scholen, overmatig gamen, weinig 
buitenspelen, of nauwelijks teamsport. Je bent 
maar één keer jong. ODE wil voor iedereen een 
zorgeloze jeugd en een fijne oude dag. 

Als stemgerechtigde inwoner kiest u de leden 
van de gemeenteraad. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen stemt u op een kandidaat van een 
van de politieke partijen. Hoe meer stemmen op 
de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, 
hoe meer zetels een partij krijgt. Een zetel is een 
plek in de gemeenteraad. 

De gemeenteraad is een vertegenwoordiging 
van het volk. Elke vier jaar stemmen we voor 
nieuwe raadsleden. De kandidaten met de 
meeste stemmen krijgen de taak om als raadslid 
op te komen voor de belangen van inwoners. 
Door te stemmen heeft u invloed op de plannen 
voor de komende jaren. De gemeente gaat 
over veel zaken bij u in de buurt. Denk aan 
woningbouw, sportvoorzieningen, parkeren, het 
OV, onderwijs en de (jeugd)zorg. Ook beslist de 
gemeenteraad over de hoogte van een aantal 
belastingen.

Raadsvergaderingen 
Bijna iedere maand neemt de raad besluiten in 
een raadsvergadering. Tijdens deze vergadering 
komen verschillende raadsvoorstellen aan bod. 
Vaak over uiteenlopende onderwerpen. De 
raadsleden bestuderen elk voorstel grondig en 
vormen er een mening over. Daarbij houdt ieder 
raadslid rekening met de mening van de inwo-
ners van Eijsden-Margraten. Uiteindelijk beslist 
de gemeenteraad over elk voorgesteld plan. 

En de gemeenteraad doet meer
Raadsleden bezoeken regelmatig organisaties, 
inwoners of projecten om met eigen ogen te 
zien hoe het gaat en wat er leeft. Een raadslid 
is altijd op zoek naar nieuwe ideeën om de 
gemeente nog mooier te maken. De gemeente-
raad doet belangrijk werk, maar leeft en woont 
gewoon tussen zijn inwoners. Belangrijk is dat 
een raadslid altijd het algemeen belang voorop 
heeft staan.

Meer informatie over de gemeenteraad leest u 
op www.eijsden-margraten.nl/bestuur/gemeen-
teraad. 
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