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Zorg en welzijn 
 
De PCG staat voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar 
mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij 
hen zorg en ondersteuning of zelfs bescherming bieden en helpen om hun 
eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. Er moet zorg zijn voor het 
oudere, jongere en ongeboren leven. 

De basis vormt de ondersteuning vanuit familie, vrienden, kerk en maatschappelijke verbanden. 
Waar deze basis tekortschiet, wil de PCG zorgen voor adequate aanvulling. 

 
Belangrijke punten:  

• Goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers.  
• Werken aan een sluitend zorgpakket en -netwerk, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening, etc. 

Ook moet de strijd worden aangebonden met vereenzaming en sociaal isolement. 
• Ondersteuning van de voedselbank. 
• Via Loket Wijk goede informatie, advies, ondersteuning, huwelijks- en opvoedcursussen 

aanbieden aan echtparen en ouders. 
• Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren via o.a. het zorgadviesteam en 

hulp bieden via o.a. schoolmaatschappelijk werk en zo nodig een gezinscoach. 
• Jongeren pas met een diploma het onderwijs laten verlaten (startkwalificatie). 
• Voldoende accommodaties voor de opvang van 12- tot 16-jarigen en 16+-jongeren 

realiseren.  
• Gezinnen ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één begeleider.  
• De gemeente zet in op een daadwerkelijke transformatie: zoveel mogelijk ondersteunen in 

de natuurlijke context van een jongere, eventueel in een pleeggezin. 
• Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen worden intensief betrokken bij het 

tot stand komen en uitvoeren  van gemeentelijke beleid bij de Jeugdzorg. 
• Inzetten op echtscheidingspreventie en relatielessen. Elke echtscheiding is er één teveel en is 

verlies. Met name de kinderen zijn de dupe. 
• Speciale aandacht voor de problemen op seksueel gebied onder tieners (sexting, grooming, 

ontucht door minderjarigen, tienerabortussen, kinderporno en kindermisbruik). 
• Ouderen- en gehandicaptenbeleid verdient op diverse terreinen speciale aandacht (integraal 

beleid met een lange-termijnvisie). Overleg met belangenorganisaties is daarbij van groot 
belang. 

• Openbaar vervoer, (collectief) en ouderenvervoer moeten op elkaar worden afgestemd. 
• Zorgen voor een goede spreiding van voldoende seniorenwoningen met bereikbare en ( voor 

gehandicapten) toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving (‘woonservicezone’). 
• Ouderen en gehandicapten de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 

wonen. 
• Rijvaardigheids-, fiets- en scootmobieltrainingen mogelijk maken voor senioren. 
• Gezamenlijk werken aan ‘Wijk samen dementievriendelijk’. 
• Hospice verdient alle steun!  
• Als gemeente actief handhaven op de alcoholverkoop aan jongen onder de achttien jaar. 
• Naar jongeren een actief en gericht voorlichtingsbeleid voeren over de gevaren van alcohol, 

roken, drugs, gokken en schulden.  
• Coffeeshops en bordelen weren uit de gemeente. Geen ruimte voor wietexperimenten in 

onze gemeente en kansspelen zoveel mogelijk terugdringen. 

 De gemeente huisvest niet meer vergunninghouders dan er wettelijk aan onze gemeente 
worden toegewezen. Goede inburgering en taallessen voor vergunninghouders (Taalhuis). 
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