
Als nummer 7 op de kandidatenlijst van het CDA is deze slogan aan mij (Gerike van Donkersgoed) 
gekoppeld. Hier ben ik erg blij mee omdat zorg iets fundamenteels is in het leven van iedereen, we 
begrijpen allemaal het belang van goede zorg. Hier in Putten kennen we een sterk sociaal netwerk.  
Bijna 900 inwoners van Putten zijn  mantelzorger (meer dan 8 uur per week), en  de helft van onze 
inwoners doet vrijwilligers werk. Dit geeft aan dat we in Putten om elkaar geven en dat solidariteit 
voor ons erg belangrijk is. 

Dit wil overigens niet zeggen dat we in Putten geen moeilijkheden kennen. Sinds de decentralisaties 
vanuit de overheid is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen die niet  
zelfredzaam zijn. Dit is vast gelegd in de WMO wet. Vanuit de overheid wordt er geld vrijgemaakt en 
aan de gemeente overgedragen om deze groep mensen te ondersteunen. Dit geld is dus bedoeld 
voor de zorg. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat een gedeelte van dit geld vervolgens aan 
andere doelen besteed werd:  Algemene Reserve, openbaar groen en onlangs  65% van de 
verbouwingskosten van Stroud! (€ 1,3 miljoen ). Hier is het CDA het niet mee eens en vandaar de 
slogan: zorggeld is zorggeld. Geld bedoeld voor een specifieke doelgroep uit onze samenleving moet 
dit ook ontvangen zodat we een samenleving hebben waarin iedereen kan participeren en waar de 
kwaliteit van leven goed is.  

Gelukkig hebben we nu een Reserve Sociaal Domein, waarin b.v. WMO overschotten bewaard 
worden om later alsnog in zorg te investeren. Maar die gelden moeten dan ook uitsluitend aan de 
zorg besteed worden (en dus niet aan stenen!). Het CDA hoopt rondom dit punt dat we kunnen 
rekenen op uw steun zodat we in de volgende periode geld bedoeld voor zorg ook aan zorg kunnen 
gaan besteden. Ook in de toekomst hoop ik dat zorg een belangrijke plaats inneemt  binnen onze 
samenleving en dat we solidariteit en verantwoordelijkheid door geven aan de volgende generatie.  

Het is ook belangrijk om niet te blijven hangen in het verleden maar te kijken naar de toekomst. We 
hebben nu een mooi cultureel centrum staan, laten we daar ook gebruik van maken. Binnen Stroud 
zitten verschillende organisaties waar we als Puttenaren ook gebruik van mogen maken. Een kleine 
greep uit deze organisaties zijn SW Putten, Buurtzorg Jong, Jeugdpunt en Icare JGZ. Een belangrijke 
organisatie waar ik graag nog even de aandacht op wil focussen is SW Putten.  Zij zijn de spin in het 
sociale netwerk in Putten en hebben een laagdrempelig loket waar iedereen terecht kan met vragen 
over welzijn.  


