Drentse Ouderen Partij (DOP)

LIJST 5

De DOP is al meer dan 20 jaar stevig verankerd in de Emmer samenleving. Zij is ontstaan vanuit betrokken
burgers. Zij vonden en vinden dat de stem van ouderen te weinig gehoord werd en dat problemen van
kwetsbare ouderen te weinig aandacht kregen. Aandacht voor mensen in kwetsbare posities, ouderen
maar ook andere groepen, staat bij de DOP voorop. Bij andere onderwerpen lopen we minder voorop.
Maar we denken en doen wel kritisch mee. Zowel in tijden van economische crisis als groei blijft de
landelijke politiek doorgaan met verdere bezuinigingen op zorg en ondersteuning. De uitvoering van deze
bezuinigingen gaat steeds meer via gemeenten. Ook via uw/onze gemeente.
Zolang u als burger niet duidelijk maakt ontevreden te zijn met de versobering van de zorg en
ondersteuning via gemeenten, zal de regering verder gaan met bezuinigen.
Zolang gemeenten niet eerlijk tegen de regering durven te zeggen dat gemeenten niet alles beter en
goedkoper kunnen, zal de regering verder gaan met bezuinigen.
Hebben andere gemeenten dezelfde problemen met de bezuinigingen op zorg en ondersteuning? Ja.
Durven gemeenten daar voldoende open en eerlijk over te zijn tegen hun burgers? Wij vinden van niet.
Is dat een gemiste kans? Ja, want goede zorg en ondersteuning via gemeenten kan veel duurdere zorg
voorkomen. Bij de zorg en ondersteuning door de gemeente, via de Wet maatschappelijke
ondersteuning, Participatiewet, Jeugdhulp en Schuldhulpverlening, staat voor de DOP voorop:
1. Dat bij noodzakelijke zorg, goede professionele zorg en ondersteuning de basis moet zijn.
2. Dat mantelzorg er is voor aanvullende zorg en geen weigeringsgrond voor professionele zorg.
3. Dat toegang tot de zorg zowel eenvoudig als vriendelijk is en geen verboden toegang.
4. Dat een persoonsgebonden budget (Pgb) een echte keuze moet kunnen zijn met een eerlijk tarief.
5. Dat privacy in het gehele sociaal domein voldoende beschermd en gewaarborgd wordt.
6. Dat verschillende doelgroepen bij het zoeken naar werk verschillende ondersteuning krijgen (bv.
vakmensen, hoger en lager opgeleiden, ouderen en jongeren, met wel of geen werkervaring).
7. Een actiever armoedebeleid met zowel informatie over regelingen als hulp bij het aanvragen.
Onze uitgangspunten als DOP op andere beleidsterreinen zijn onder andere:
8. De gemeentelijke woonlasten beperken en eerlijke verdeling middelen dorpen en wijken.
9. Geen onnodig grote risico’s grote projecten en voldoende nazorg, o.a. Wildlands.
10. Dat er GEEN windmolens in de gemeente Emmen komen.

De DOP: Al 20 jaar betrokken en strijdvaardig
De komende jaren wordt de gemeente voor u als burger nog steeds belangrijker, zeker ook in het sociaal
domein. Daarom wordt de gemeentelijke politiek en uw stem belangrijker. Heeft u onze bijdragen de
afgelopen jaren kunnen waarderen? Wil u een betrokken en strijdvaardige partij in de gemeenteraad
behouden, een partij die durft op te komen voor ouderen en kwetsbare groepen?
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Ons volledige verkiezingsprogramma en andere info vindt u op www.dopemmen.nl

