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Algemene uitgangspunten voor het beleid jegens ouderen:
De Seniorenraad kiest bij zijn opstelling een aantal algemene uitgangspunten met betrekking
tot de positie van ouderen in de samenleving:
o Behoud van waardigheid; voorkom betutteling en neerbuigende bejegening
o Behoud van regie over het eigen bestaan
o Toegankelijke hulp en zorg nabij op het niveau van wijk of dorp
o Mee blijven doen met de samenleving: bestrijdt eenzaamheid en armoede
o Veiligheid en zekerheid: 7 maal 24 uur; meer preventie
o Adequate huisvesting: aanpassingen aan de woning
Ouderenbeleid:
Ouderen leven langer, maar de zorgafhankelijkheid en de chronische aandoeningen nemen
naar mate de leeftijd vordert toe. Ruim een kwart van het aantal 65-plussers is kwetsbaar door
een geleidelijk proces van opeenstapeling van lichamelijke, psychische, sociale en financiële
tekorten. Het aantal 75-plussers in onze gemeente bedraagt nu 3.720; in 2030 zal dit 7.150
bedragen, een toename van 6 % naar 11% van het inwonertal.
De Seniorenraad ziet als doelgroepen: kwetsbare ouderen, waaronder chronisch zieke ouderen
en ouderen met een handicap en werkende armen, vanaf 55 jaar.
De Seniorenraad is van mening dat er ook voor de gemeente Stichtse Vecht alle aanleiding is
een beleid voor ouderen te formuleren, aangezien er maatschappelijke ontwikkelingen zijn,
die vooral de positie van ouderen raken.
Te constateren valt dat er in organisaties nog steeds sprake is van leeftijdsdiscriminatie.
Oudere werknemers worden te snel afgedankt en er wordt te weinig gebruik gemaakt van het
in ouderen aanwezige potentieel. Ouderdom wordt vaak alleen als een probleem gezien; de
samenleving kan zich echter niet veroorloven ouderen af te schrijven.
Ouderen zijn gemiddeld steeds welvarender, maar als gevolg van versobering van veel
voorzieningen (waaronder de pensioenen) valt te verwachten dat meer ouderen een beroep
zullen moeten doen op een vangnet. Dit geldt uiteraard niet alleen de categorie ouderen, er
zijn meer risicogroepen in de samenleving. Het betreft gelukkig ook niet alle ouderen, maar
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voor ouderen geldt dit op een wijze die specifiek beleid noodzakelijk maakt. Dat vangnet valt
onder de regie van de gemeente.
Als gevolg van het beleid met betrekking tot verzorgingshuizen zal het aantal zelfstandig
wonende ouderen, dat afhankelijk is van hulp en zorg, sterk toenemen. Het merendeel van
deze hulp en zorg aan ouderen wordt binnenkort via de Wmo gefinancierd door de gemeente.
Ouderen worden ook in dit opzicht veel afhankelijker van het gemeentelijke beleid.
Dat heeft voordelen omdat er dan sprake kan zijn van democratischer besluitvorming en
controle. Het schept ook grote verplichtingen. Het is daarom dat wij de politieke partijen
aanbevelen in hun programma’s expliciet aandacht te geven aan de positie van ouderen en bij
de opstelling van het Coalitieprogramma in te zetten op een geïntegreerd Ouderenbeleid.

Communicatie en Evaluatie
Niet het aanbod van voorzieningen is maatgevend maar de vraag van het individu.
Communicatie is van het grootste belang om te bereiken dat de gemeente en de organisaties
die diensten leveren aan ouderen, die zijn afgestemd op de werkelijke behoeften.
Gemeente en dienstverlenende organisaties dienen hun mogelijkheden en faciliteiten optimaal
te presenteren; het komt te veel voor dat ouderen niet op de hoogte zijn van wat er mogelijk
is. In veel gevallen zal het nodig zijn dat de ouderenadviseur wordt ingeschakeld om in een
persoonlijk contact te adviseren over de individueel wenselijke stappen.
Communicatie moet ook een “twee richting verkeer” inhouden; alleen wanneer de vinger aan
de pols gehouden wordt met betrekking tot de werkelijke gang van zaken kan klantgericht
beleid worden gevoerd.
Daarom is de Seniorenraad van mening dat meer dan tot dusverre de dienstverlening aan
ouderen moet worden geëvalueerd. Daarbij kan een voorbeeld worden genomen aan de Wmo,
die uitgaat van een jaarlijkse evaluatie.
Zorg en Welzijn
Een actievere rol van de gemeente met betrekking tot het aanbod van zorg
De gemeente is de enige partij die in de positie is een strategie uit te zetten voor het
totale aanbod van zorg- en hulpverlening. De gemeente is via de Wmo in toenemende
mate betrokken bij de financiering en kan uit hoofde daarvan eisen stellen. De
gemeente dient de regie in handen te nemen in overleg met alle relevante aanbieders.
Concreet betekent dit het volgende:
o Geen besluitvorming over, voor de inwoners van Stichtse Vecht vitale voorzieningen,
zonder de betrokkenheid van de gemeente én de inwoners.
o Het Locaal Platform meer inhoud geven; gezamenlijk een strategie voor het
zorgaanbod in Stichtse Vecht uitzetten.
o Anticiperen op overcapaciteit van verzorgingshuizen:
 daarvan zelfstandig verhuurbare eenheden maken;
 bevorderen van overleg tussen betrokken organisaties.
o Zorginstellingen en hun faciliteiten een grotere rol geven in de Wijkzorg.
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o De relatie huisarts-wijkverpleging moet worden hersteld; wijkverpleging mag
geen nieuwe zuil worden.
o Thuiszorg te leveren door diverse aanbieders; ook de zorginstellingen leveren
thuiszorg.
o Anticiperen op de toename van het aantal kwetsbare thuiswonende ouderen als
gevolg van overheidsbeleid en demografie
o Inzetten op Wijkgerichte zorg, in aansluiting op het Gebiedsgericht werken.
o Voorkeur voor een Sociaal-Medisch wijkteam, dat tenminste bestaat uit Huisarts,
Wijkverpleging/Thuiszorg, Stichting Welzijn en Maatschappelijk Werk
o De gemeente voert de regie bij de keuze van het organisatiemodel voor de Wijk
en kan dat doen door het stellen van voorwaarden bij de toelating/aanbesteding.
o De 7 maal 24 uur bereikbaarheid moet in de Wijk/Kern worden geboden.
o Uit het oogpunt van preventie jaarlijks alle 75+ers aanschrijven en zo nodig
bezoeken door de Huisarts, in samenwerking met de ouderenadviseur en/of
Wijkverpleging/Thuiszorg.
o Kwetsbare ouderen hoeven niet meer naar de Huisartsenpost, maar moeten
worden opgevangen in het wijkteam.
o Het verdient aanbeveling om in elk van de verzorgingshuizen in Stichtse Vecht
enkele bedden ter beschikking te hebben voor noodgevallen, indien geen beroep
kan worden gedaan op het ziekenhuis.
o Het stimuleren van de inzet van vrijwilligers in de Mantelzorg op het niveau van
wijk of kernen/dorpen én het bevorderen van mantelzorgondersteuning.
o Bij de Wmo heldere criteria opstellen voor de toekenning van hulp en zorg in de
wijk of de kern/dorp en die bekendmaken via de reguliere kanalen.
o Open discussie voeren over de mate waarin van kinderen en verwanten
mantelzorg mag worden verwacht; verplichte mantelzorg strookt immers niet met
het karakter van deze zorg.
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