Aanbevelingen van de Seniorenraad SV voor de programma’s van de politieke partijen
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
De Seniorenraad(SR) is van mening dat ouderen optimale kansen behoren te hebben om deel te nemen aan het
maatschappelijk leven. Doel van het gemeentelijk beleid is om zelfredzaamheid van 55+ ers te verbeteren.
Uitgaan van de kracht van ouderen is het vertrekpunt.
Er zijn steeds meer zorgafhankelijke ouderen die niet worden opgevangen in instellingen, maar die thuis hulp en
verzorging ontvangen.
Deze groep zal steeds groter worden en moet centraal staan. De SR wil de aandacht van de politieke partijen en
het toekomstig gemeentelijk beleid op deze groep richten.
De in maart 2016 verschenen Nota Ouderen is hierbij het uitgangspunt. Helaas zijn de hierin geformuleerde
voornemens nog niet of nauwelijks uitgevoerd.
Zorg en Welzijn:
Oprichting van een Zorgberaad als structurele overlegvorm tussen Gemeente, Zorgverleners en Welzijn,
ondersteund door een permanent secretariaat en geleid door een vakwethouder. Het betreft het inventariseren
welke lacunes er zijn in het aanbod van voorzieningen en daar actie op ondernemen.
Zorgen voor voldoende crisisplaatsen/eerstelijnsbedden in de eigen Zorginstellingen zodat presentatie van
zieke en kwetsbare ouderen op een SEH, gevolgd door opname in het ziekenhuis, zo veel mogelijk voorkomen
wordt.
Samen met zorgaanbieders een Preventieprogramma ontwikkelen (Wet op de Publieke Gezondheid) gericht
op een gezonde leefstijl, meer sport en bewegen en ook valpreventie.
Terecht zet de gemeente in op ondersteuning van mantelzorgers. Echter uit een recent onderzoek van de
Patiënten Federatie Nederland blijkt dat 40 % van de ouderen met een kwetsbare gezondheid meer hulp en
ondersteuning nodig heeft dan wat mantelzorg kan bieden.
De specifieke bevolkingsopbouw van Maarssenbroek gaat leiden tot een onevenredig groot aantal ouderen.
Hiervoor is het noodzakelijk een lange-termijn visie te ontwikkelen, maar reeds nu kan geëperimenteerd worden
met bijv. kleine woonvormen voor gedementeerden.
Verdiepen van de rol van de Sociale Wijkteams t.a.v. de sociale cohesie of juist het ontbreken hiervan.
Ga uit van een Wijkgerichte aanpak van Zorg en Welzijn. Om met voldoende kwaliteit zelfstandig te kunnen
blijven wonen gaat het niet alleen om voldoende geschikte woningen, maar ook om de leefomgeving en de
voorzieningen in de nabije omgeving.
Geef Dorpsraden en Wijkcommissies meer armslag om in de breedste zin de veiligheid in de wijk te
bevorderen, zoals bij de inrichting van de openbare ruimte, groenvoorziening, bestrating, speelplaatsen,
sportvoorzieningen, inbraakbeveiliging e.a.
Zorg per woonwijk voor laagdrempelige ontmoetingsruimten voor jong en oud en laat de huisvestingskosten
daarbij ten laste komen van de gemeente; denk hierbij aan multifunctionele ruimten.
Wonen:
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Voor veel mensen die kleiner zouden willen wonen is het moeilijk om de woningmarkt in z’n geheel te overzien.
Een onafhankelijke Verhuisadviseur kan hierbij helpen voor koop of huur.
Als mensen kleiner willen wonen is het aanbod te gering terwijl het aantal 1/2 persoonshuishoudens, met
name ook bij ouderen, nog steeds toeneemt. Bij het invullen van de schaarse grondposities in Stichtse Vecht
moet bij voorrang voor deze doelgroep gebouwd worden tegen betaalbare woonkosten (huur niet boven de
huurgrens).
Er moet meer ruimte komen voor vernieuwende initiatieven op het gebied van Wonen met Zorg, zoals bij
bepaalde vormen van groepswonen.
Voor mensen die niet meer kunnen of willen verhuizen moet er een ruimhartig aanbod beschikbaar zijn van
Woningaanpassingen.
Gebiedsgericht werken:
Het gebiedsgericht werken komt nog onvoldoende van de grond. Naast zorg en welzijn is inrichting van de
openbare ruimte en bijv. adequaat vervoer in de kleine kernen essentieel voor de leefbaarheid en voorkóming van
vereenzaming.
Sociale Zaken:
De regelingen in onze gemeente zijn naar landelijke maatstaven gemeten behoorlijk tot goed te noemen.
Twee groepen ouderen vormen echter een risico op een armoedeval: alleenstaande AOW-gerechtigden die niet
meer inkomen hebben dan 110 % van het bijstandsniveau en ouderen met een zorgvraag met een inkomen net
boven 130 %; zij komen o.a. niet meer in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering en moeten hun eigen
risico, hun eigen bijdrage voor de WMO en persoonsalarmering zelf betalen ( MER rapport).
In de toekomst verwachten wij een armoedeval bij oudere ZZP-ers die te weinig pensioen opgebouwd
hebben. Zij zijn vaak uit nood ZZP-er geworden omdat zij als 50 plusser moeilijk een baan konden vinden.
Over de wijze waarop de regelingen in onze gemeente worden uitgevoerd is men in het algemeen niet
tevreden: teveel bureaucratie, teveel schotten en een te weinig klantvriendelijk benadering. Mensen dienen
niet snel een klacht in.
De mogelijkheid van het inschakelen van Onafhankelijke Cliëntondersteuning dient al bij het eerste contact
aangeboden te worden.
Cultuur:
Cultuurbeleid is méér dan het noemen van buitenplaatsen en theekoepels.
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