
D66 Wageningen
D66 streeft naar een aantrekkelijke en gastvrije stad waar haar inwoners zorg voor 

elkaar hebben, daarbij de kans hebben zich te ontwikkelen en zoveel mogelijk op eigen 
benen te staan en mee te doen. Wij hebben grote waardering voor initiatieven van burgers 
en ondernemers en houden van bundeling van krachten en benutting van ieders kennis en 
contacten, de gemeente dient samen te werken met de stad.
Wij zijn een pragmatisch ingestelde partij. Een partij die voor de problemen van vandaag 
moderne, praktische oplossingen zoekt. D66 is niet gebonden en verbonden aan 
organisaties, we staan onafhankelijk in de politiek. D66 komt op voor de individuele vrijheid, 
goed onderwijs, een sterke economie en duurzame vernieuwing. Een open blik op Europa 
en de rest van de wereld. Politiek die niet door angst wordt geleid, maar gericht is op 
vertrouwen in mensen. Daarom D66!

Spreekuur en Groenuur
Als enige partij in Wageningen heeft D66 een speciaal maandelijks spreekuur. Iedereen 

in Wageningen die graag iets wil bespreken met de raadsleden van D66 kan terecht op de 
eerste vrijdag van de maand om 18:00 op het Stadhuis. De fractie is ook via de website, 
de mail of op locatie altijd bereikbaar voor opmerkingen, vragen en mogelijke oplossingen 
voor problemen.
Het Goenuur is het informeel samenkomen van leden en belangstellenden iedere eerste 
vrijdag van de maand vanaf 19:30 in een café in de stad. Hier wordt onder het genot van 
een drankje van alles besproken. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie zie ons programma, website, mail of spreek ons aan.

Twitter @d66Wageningen | Mail  info@d66wageningen.nl | Website www.wageningen.d66.nl
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Ondersteuning op maat, zorg dichtbij 

D66 is een sociaal-liberale partij. Dit betekent onder andere 

dat D66 vindt dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid 
heeft om voor zichzelf te zorgen, maar zeker ook dat zorg 
voor anderen van belang is. D66 wil daarom zelfredzaamheid 
stimuleren en ondersteuning bieden waar dat echt nodig is. 
De komende jaren zal een grote verandering plaatsvinden in de 
zorg. De zorg zal meer gemeentelijk georganiseerd worden. D66 
ziet kansen om deze taken beter uit te voeren dan nu het geval 
is. Wij willen dat jeugdhulp, ouderenzorg en arbeidsmarktbeleid 
een menselijk karakter krijgt in plaats van een bureaucratisch 
karakter. D66 wil daarom af van indicatiestellingen in de zorg 
en toe naar maatwerk. Maatwerk dat snel en fl exibel aangepast 
kan worden afhankelijk van behoefte en succes. Zo brengen 
we de zorg dichterbij de mensen en komt de burger centraal 
te staan.
Voor de overgang van de jeugd- en ouderenzorg naar de 
gemeenten zoekt Wageningen samenwerking met andere 
gemeenten om de (specialistische) zorg effi ciënt te organiseren 
en in te kopen. D66 zal erop toezien dat de aanbestedingen 
transparant plaatsvinden. Dat er ruimte is voor nieuwe aanbieders 
met creatieve ideeën en voor cliëntenorganisaties om  inbreng 
te leveren. Ook zal D66 erop toezien dat de handelingsvrijheid 
voor de gemeente groot blijft, zodat we niet teveel afhankelijk 
worden van besluiten in de samenwerkingsregio’s waarop 
democratische controle lastig is.

Daarom wil D66 Wageningen
> meer vraagsturing om de jeugd- en ouderenzorg effectiever en dichter bij de 

inwoners te organiseren
> het belang van kinderen en andere hulpbehoevende inwoners voorop stellen, niet 
dat van de zorgaanbieders
> zoveel mogelijk vrijheid geven aan gezinnen en zorgregisseurs om zelf hulpplannen 
op- en bij te stellen, hun sociale netwerk in te schakelen, en zelf zorgaanbieders 
te kiezen
> inwoners zelf toegang tot gegevens geven en toestemming laten geven om 
informatie door te sturen of uit te wisselen.
> voorkomen dat preventieteams ongevraagd bij gezinnen aankloppen, bijvoorbeeld 
op basis van risicoanalyses van gegevens uit verschillende bronnen.
> een tweedehandsmarkt voor zorgartikelen organiseren om duurzaam kosten te 
besparen
> speciale aandacht vragen voor alleenstaanden, zeker die behoefte hebben aan 
langdurige zorg
> actievere rol van de gemeente om levensloopbestendig wonen te organiseren 
door middel van aanpassingen aan woningen en versterken van de sociale 
omgeving
> vrijwilligerswerk door werklozen meer waarderen, we zijn tegen dwang en 
vernedering door ze nutteloze werkzaamheden als zogenaamde tegenprestatie 
voor hun uitkering te laten uitvoeren
> intensivering schuldhulpverlening en mogelijkheden van schuldenverlichting 
bekijken, met extra aandacht voor ZZP’ers
> specialistische zorg effi ciënt regionaal inkopen en 
organiseren, maar de toegang en uitvoering lokaal dicht bij 
de inwoners beleggen

“Zorg en opvoedondersteuning voor iedereen 
gemakkelijk bereikbaar, en goed afgestemd met 

school en opvang” - Gijn Ceca 

“Jeugdhulp, ouderenzorg en arbeidsmarktbeleid 
moet een menselijk karakter gaan krijgen en 
niet zo bureaucratisch zoals dat nu vaak het 

geval is “  - Mark Giebels
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