
 

AMENDEMENT Zienswijze DG&J Begroting 2021 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 18 juni 2010 

Gehoord de beraadslagingen 

Besluit, 

De volgende passage uit de Zienswijze jaarstukken 2019 & begroting 2021 DG&J (pagina 4): 

Zienswijze: Dit onderwerp is geen speerpunt binnen ons lokaal gezondheidsbeleid. Wij kunnen dan ook niet instemmen met 

uw voorstel. Wij begrijpen dat bepaalde onderdelen van dit programma wettelijk verankerd zijn, maar stemmen niet in met 

een uitbreiding van taken op dit gebied. Wel vinden wij het een goed idee dat aan de hand van een oriënterende 

themabijeenkomst eerst wordt uitgezocht of er voldoende bestuurlijk draagvlak is voor een eventuele uitbreiding van het 

project Nu niet Zwanger in de hele regio. Wij verzoeken u de themabijeenkomst breder te trekken en te onderzoeken in 

hoeverre het hele programma seksuele gezondheid op voldoende bestuurlijk draagvlak kan rekenen.  

Te vervangen door:  

 

Zienswijze: De doelstelling van het project Nu Niet Zwanger kan een bijdrage leveren aan preventie in plaats van zorg 

achteraf. U schrijft dat dit project onderdeel gaat uitmaken van het programma seksuele ontwikkeling. Het zou hierbij gaan 

om een bredere voorziening seksuele gezondheid, waar diverse gerelateerde thema's met elkaar worden verbonden en 

waar wordt samengewerkt met andere relevante stakeholders in de regio. Het is echter voor ons nog onvoldoende duidelijk 

welke verbreding dit betreft, en hoe dit financieel uitwerkt. Het samenbrengen van diverse beleidslijnen kan namelijk ook 

leiden tot besparingen in plaats van extra kosten. Gezien onze financiële situatie verwachten wij ook dat nieuwe initiatieven 

worden gefinancierd vanuit bestaande middelen (nieuw voor oud).  

Gelet op het voorgaande vinden we het daarom nu te vroeg om middelen toe te kennen. Wij stellen voor dit besluit te nemen 

nadat het programma Seksuele gezondheid eerst breder is besproken (bijvoorbeeld in een themabijeenkomst).   

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de 

ChristenUnie 

 

   

Peter aan de Wiel    


