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Maatschappelijk onderwerpen voor het raadsakkoord 

* Menselijke maat hanteren in het geval van mensen die afhankelijk zijn van de participatiewet, 
aangezien er velen onterecht in zitten vanwege een chronische ziekte en/of beperkingen aangezien 
er voor hen geen andere uitkering is. 

* Het makkelijker maken voor instanties en stichtingen om gegevens te achterhalen van de 
inwoners. Denk hierbij aan acties i.v.m. eenzame ouderen en mensen in armoede. De AVG is wat 
dat betreft te streng. Maar als er gewerkt wordt met een “geheimhoudingformulier” tussen de 
gemeente en stichtingen/verenigingen en dat de mensen een formulier ondertekenen dat ze door 
meerdere instantie benadert mogen worden voor gratis acties en hulp. 

* De wooncrisis is een landelijk probleem maar misschien dat er mogelijkheden zijn binnen de 
gemeente, denk aan huizen voor jongeren en ouderen. Voor jongeren zouden containerwoningen of 
omgebouwde verouderde gebouwen al een optie zijn.  

* De inzet van jeugdzorg, veilig thuis, sociale teams, politie e.d. zou veel gerichter moeten. Op 
sommige gezinnen zitten soms 6 hulpverleners terwijl er ook gezinnen zijn die de hulp niet voor 
elkaar krijgen. 

* Het meedoen-fonds blijft ingewikkeld voor veel inwoners. Het inloggen en het zoeken naar welke 
regelingen voor hen gelden blijft een probleem, daarbij zijn er zelfs nog velen die niet weten dat ze 
recht hebben. 

* We zouden graag een spreekuur of inloop uur van de gemeente in ieder dorp voor de mensen die 
niet in staat zijn naar het gemeentehuis in Hoogezand te reizen. Dit kan in een dorpshuis of middels 
een bus.  

* Communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners en dorpsraden/wijkverenigingen moet en kan 
beter! De informatieverstrekking als de beantwoording van gevraagde informatie is vaak te laat of 
wordt niet verstrekt en ook de onleesbare correspondentie zou aangepast moeten worden meer Jip 
en Janneke taal niet iedereen heeft gestudeerd! 

* Meer onkruidbestrijding (misschien kan de burger meehelpen indien deze de benodigde 
materialen zou krijgen) en het plaatsen van prullenbakken bij bankjes en andere zitobjecten. 

* Wat betreft het MFC in Muntendam zou er een begin datum of een tijdpad aangegeven kunnen 
worden? Zodat de inwoners niet denken dat het eind dit jaar zal starten of zelfs nog jaren kan duren 
eer er iets gebeurd. Uiteraard begrijpen wij dat met het vormen van een nieuwe raad en het weg 
vallen van de projectleider wederom vertraging is.  

* Ipv te kijken naar jeugdoverlast in gesprek gaan met de jongeren en vragen wat ze missen binnen 
de gemeente/dorpen. En geen loze beloftes doen maar van tevoren ook weten wat de 
mogelijkheden zijn binnen elk dorp. 

* Het hele concept van het Jan Arendshuis nog eens beoordelen, het geeft erg veel overlast in het 
dorp en er is te weinig toezicht.  

* De basis van een M.A.C. (maatschappelijk activiteiten centrum) zou een streven moeten zijn voor 
alle dorpen. En dan ook toegankelijk voor alle inwoners van de dorpen. Dit zou prima kunnen in de 
dorpshuizen in de vorm van een dorpswoonkamer o.i.d.  

* Mogelijk maken dat het afval 1 a 2 keer per jaar gratis gebracht kan worden om zo zwerfafval te 
voorkomen. Velen hebben nu of niet de financiële middelen of zelfs geen vervoer. 

* Graag meer info over burgerparticipatie en burgerinitiatieven, veel mensen willen wel meedenken 
of iets doen maar weten niet waar en hoe ze kunnen helpen.  

 


