De PvdA kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Dit vertrouwen wordt
bevestigd in de meerjarenbegroting die nu voor ligt. De PvdA fractie geeft in
haar algemene beschouwingen haar visie op de belangrijkste onderwerpen.

We hebben vertrouwen in de toekomst omdat veel zaken goed lopen in Uden. De
gedecentraliseerde zorg verloopt goed. De toekomst van de IBN is voor de komende
jaren gewaarborgd, waardoor kwetsbare mensen aan het werk blijven. Infrastructuur
krijgt een impuls en de woningbouw doet het goed. De samenleving is sterk in
beweging. Er is ruimte voor burgerinitiatief en lukt het veel beter om de
samenwerking met burgers vorm te geven. Er zijn ons inziens ook zorgen en
aandachtspunten te beginnen met onze toekomst en dus de jeugd. Immers wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. In zijn algemeenheid doet onze jeugd het prima. We
maken ons zorgen over jeugd die niet maximaal mee kan doen. Vanuit de zorgvraag
of doordat jongeren geconfronteerd worden met armoede. Vanuit minima regelingen
worden er mogelijkheden gecreëerd om mee te doen. We gaan er vanuit dat het
college een beroep doet op de door het kabinet 100 miljoen extra vrijgemaakte
middelen om armoede onder kinderen te bestrijden.

Onze aandacht gaat uit naar jeugd die een beroep moeten doen op de jeugdzorg.
Hebben we onze jongeren met een zorgvraag voldoende in beeld? Krijgen ze die
ondersteuning die ze nodig hebben? Het is van belang dat we alle jongeren die niet
mee kunnen doen, zien en kunnen ondersteunen zodat ze zich verder kunnen
ontwikkelen tot zelfstandig volwassenen. We zien dat er in Uden veel kinderen en
jongeren in de knel komen door vechtscheidingen. Denkt het college aan voorstellen
om zorg en mediation aan elkaar te koppelen, zoals elders in het land al succesvol
gebeurd.

Binnen het sociaal domein zijn er nu 3 verschillende verordeningen, de jeugdwet,
WMO en participatie wet. De filosofie achter de decentralisaties is 1 gezin, 1 plan, 1
regisseur. Voor de PvdA betekent dit in de uitvoering dus ook 1 verordening met
ruimte voor maatwerk. Dat betekent de inwoner centraal komt te staan en niet het
protocol. Minder bureaucratie.

Binnen de zorg zetten we in op hulp waar nodig, lichte ondersteuning waar dit kan.
Dit kan alleen als we succesvol zijn met preventie en de eenzaamheid van mensen
kunnen beperken. Voorkomen is beter dan genezen. We willen de innovatiegelden
gebruiken om nieuwe initiatieven te ondersteunen. We denken hierbij aan het plan
van Muzerijk om met een elektrisch wagentje wijkbewoners binnen de wijk te
brengen naar een vriendin, Muzerijk of het ziekenhuis. Ook de zorgverzekeraar heeft
een rol in preventie, door deze middelen te koppelen kunnen we nog meer van deze
goede initiatieven ondersteunen.

Dit jaar heeft Nederland het VN verdrag voor rechten van de mens met een
beperking geratificeerd. Als gevolg hiervan moet de gemeente met
ervaringsdeskundigen aan de slag en plannen maken om toegankelijkheid te
verbeteren. Het platform Drempels Weg is voor de PvdA een vanzelfsprekend advies
orgaan bij onderhoud en nieuwe aanleg van infrastructuur. Alle kinderen moeten
kunnen spelen, ook kinderen met een beperking. Investeert het college in 100%
toegankelijke speeltuinen?

Onze partij maakt zich hard voor meer sociale woningbouw. We moeten hierbij
rekening houden met bijzondere doelgroepen die als gevolg van extramuralisering in
Uden gehuisvest moeten worden.

De PvdA ondersteunt het initiatief vd Maashorstgemeente en daarmee ook de
ambitie van de colleges Landerd en Uden. Wij nodigen de gemeente Bernheze uit
zich aan te sluiten bij deze ontwikkeling. De Maashorstgemeente past bij de
vergroening en duurzaamheid. Meer aandacht voor streekproducten, maar ook
innovaties zoals het ontwikkelen van biobased producten. Wij roepen het college op
sturing te geven aan vergroening van wijken waarbij we ook grijswater c.q.
hemelwatersystemen geïmplementeerd willen zien. Op basis van de succesvolle
afvalproeven mag de nieuwe systematiek van de PvdA Uden nu al worden
geïmplementeerd.

Gelukkig oud worden in Uden is nu mogelijk. Maar kan dit ook nog in 2030?
Toenemende vergrijzing betekent immers een toenemende druk op voorzieningen.
Hoe gaan we om met de nieuwe ouderen op langere termijn, immers een slimme
oudere is op zijn toekomst voorbereid. Een visie op langer termijn op dit onderwerp
achten wij nodig.

Samen optrekken is noodzakelijk. Jong en oud, van welke nationaliteit dan ook,
zelfstandig of met ondersteuning, politiek met burgers. Samen voor een vitaal Uden.
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