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Nieuwe taken & verantwoordelijkheden in 2015
Inmiddels is 2015 bijna achter de rug. Het jaar waarin de gemeente verantwoordelijk werd
voor heel veel nieuwe taken op de gebieden jeugd, zorg en werk.
Er is heel veel energie gestoken in het goed overnemen van alle cliënten die al zorg hadden
in 2014 en van wie de zorg over de jaarwisseling heen gecontinueerd moest worden.
Inmiddels kunnen we constateren dat dat goed is gegaan (op de landelijke problemen bij de
SVB na.) We zijn na die overname van cliënten nu druk bezig ook de zorg door te
ontwikkelen: dichterbij, zo mogelijk lichter, gericht op wat mensen nog wél kunnen in
plaats van gefocust op alle beperkingen. Zorgaanbiedingen met meer samenhang en gericht
op één gezin-één plan. Die zogenoemde transformatie zal een aantal jaren in beslag nemen.
Binnen het grote domein van de zorg gaat in Stadskanaal, maar ook landelijk, relatief veel
aandacht uit naar het onderdeel Huishoudelijk Hulp. We hebben een jaar geleden een
aantal keuzes gemaakt in de hoop daarmee alles zo te organiseren dat we structureel de
Rijkskorting van 40% op konden vangen. De keuzes waren gericht op het steunen van de
mensen die zelf geen regie (meer) kunnen voeren, en daarnaast op de hulpbehoevenden
zonder sociaal netwerk én een mager inkomen. In het afgelopen jaar is door uitspraken van
rechters en een schuivende staatssecretaris duidelijk geworden dat het huidige beleid niet
volledig houdbaar is. Voor de komende maanden ligt er dus de mooie opdracht om het
beleid door te ontwikkelen. Daarbij willen we rekening houden met de signalen – die ook
door u als leden – bij ons terecht zijn gekomen. Gelukkig is de staatssecretaris er inmiddels
ook achter dat de korting wel erg fors was, en heeft hij aangekondigd met extra middelen
te komen.
Vanaf deze plek wil ik een ieder bedanken die het afgelopen jaar door gesprekken, mails en
brieven, en vooral ook door gebeden ons en mijn werk heeft ondersteund.
Johan Hamster
Wethouder Jeugd, Onderwijs, Zorg & Financiën namens de ChristenUnie

Volg ons ook op facebook.com/ChristenUnieStadskanaal
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Van het bestuur
Onze vereniging heeft zich op een van haar ledenvergaderingen uitgesproken tegen een
wijziging van de grondslag van de ChristenUnie en het bestuur heeft dit met een brief aan het
landelijk bestuur kenbaar gemaakt.
Op het partijcongres van 13 juni heeft de ChristenUnie haar grondslag wel aangepast, daar
wordt nu niet meer verwezen naar de Drie Formulieren van Enigheid maar naar de
geloofsbelijdenis van Nicea.
Gelukkig worden de Drie Formulieren van Enigheid wel genoemd in de preambule van het
kernprogramma en vertegenwoordigers van de ChristenUnie moeten ook dit kernprogramma
met haar preambule via de bewilligingsverklaring uitdragen en verdedigen
Ook iets om goed voor ogen te hebben is dat op hetzelfde Uniecongres van 13 juni besloten is
de kiesverenigingen om te vormen tot lokale afdelingen.
De afdelingen houden dezelfde bevoegdheden die zij nu hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor
financiële zaken, het opstellen van kandidatenlijsten en het schrijven van een
verkiezingsprogramma. De landelijke statuten zijn op het partijcongres aangepast.
De statuten van onze lokale ChristenUnie zijn dientengevolge ook gewijzigd en vastgesteld op
onze laatst gehouden ledenvergadering van 24 november.
Jurjen Huisman
Voorzitter ChristenUnie afdeling Stadskanaal

Blijf op de hoogte van de politieke activiteiten via
Twitter of Facebook, kom langs op de
ledenvergaderingen of bezoek de raadsvergaderingen.

twitter.com/cufractie
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