Nieuwsbrief Seniorenraad Stichtse Vecht mei 2017
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over onze activiteiten in het afgelopen halfjaar en over
onze plannen.
Crisisopvang
Wij informeerden u al in de vorige nieuwsbrief over het tekortschieten van de crisisopvang van
thuiswonende ouderen. Dat uit zich in onwenselijke ziekenhuisopnames, als gevolg van het feit dat er in
de verzorgings- en verpleeghuizen te weinig plaatsen zijn voor crisisopvang onder regie van de huisarts.
De gemeente heeft inmiddels contact opgenomen met de zorginstellingen om te bereiken dat er een
nieuw samenvattend overzicht komt van de faciliteiten en mogelijkheden van deze organisaties,
waaronder ook voor crisisplaatsen. Wij hopen dat resultaten zullen volgen.
De Seniorenraad is voorstander van een blijvend overleg van de gemeente met alle zorginstellingen,
waaronder 1e lijn, om op die manier te bereiken dat de dienstverlening aan mensen die zorg nodig
hebben zo goed mogelijk is afgestemd en dat op tekortkomingen actie wordt ondernomen. De zorg is
voortdurend in beweging en een goede afstemming tussen de betrokken organisaties is broodnodig.
Een Sterke Basis
Verder leverde de Seniorenraad commentaar op de gemeentelijke nota Een Sterke Basis (voorheen
Voorveld), die als doel heeft de zelfredzaamheid en sociale cohesie van burgers en organisaties van
burgers te bevorderen. Deze nota is met stevig commentaar, vanuit de raadscommissie, weer
teruggegeven aan het bestuur (B&W). Medio juni wordt een aangepaste nota aan de raad voorgelegd.
Gebiedsgericht werken
Daarnaast leverde de Seniorenraad ook commentaar op de gemeentelijke Kadernota Gebiedsgericht
Werken. Naar onze mening mag er nog wel meer gedaan worden om de rol en positie van Dorpsraden
en Wijkcommissies te versterken. De Seniorenraad vindt het belangrijk om de bestaande organisaties
in de kernen en wijken te faciliteren en er als gemeente voor te zorgen dat er voldoende huisvesting is
voor activiteiten en initiatieven. Ook zou de gemeente per wijk en of dorp duidelijke afspraken moeten
maken en vastleggen in een convenant. Dat zijn ons inziens de harde voorwaarden voor een sterke
basis.
Ouderen en veiligheid
De Seniorenraad trad verder op als medeorganisator van een informatiemiddag voor Ouderen over
Veiligheid. Het gaat daarbij om brand- en inbraakpreventie en om veiligheid bij geldzaken. Er zijn
inmiddels 4 bijeenkomsten gehouden, zowel in Breukelen in het Trefpunt als in De Ark in
Maarssenbroek. Na de zomer volgen nog 4 bijeenkomsten in Loenen a/d Vecht en Maarssendorp met
daaraan gekoppeld een terugspeeltheater.
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Sociale Wijk Team
Ook onderhoudt de Seniorenraad contacten met het Sociaal Wijkteam (SWT), dat op 3 plaatsen in de
gemeente functioneert (Maarssen, Maarssenbroek en Breukelen/Loenen). Deze teams zijn enkele
jaren geleden ingesteld naar aanleiding van de decentralisatie van taken naar de gemeenten.
Geconstateerd wordt dat het SWT nog te weinig zichtbaar is naar ouderen en dat er nog geen bijdrage
kan worden geleverd aan de sociale cohesie in de wijk. De Seniorenraad is van mening dat alleen met
een sterke sociale infrastructuur in de wijk mensen op verantwoorde wijze langer zelfstandig kunnen
blijven wonen.
Advisering
De Seniorenraad is actief als adviseur van de gemeente en voor instellingen die diensten verlenen aan
ouderen; dat betreft alle beleidsterreinen die voor ouderen van belang zijn. Een goed voorbeeld is de
Nota Ouderen van de gemeente waaraan de Seniorenraad actief heeft meegewerkt. De Seniorenraad
oriënteert zich op landelijke en plaatselijke ontwikkelingen en situaties en gaat door
met het leggen en onderhouden van contacten met Dorpsraden en Wijkcommissie.
Een van de zaken die aandacht vraagt is de beschikbaarheid in elke kern van een vaste
ontmoetingsplek. Dat is ook een van de prioriteiten in de Nota Ouderen.
Team versterking
Marie-Madeleine Claassen is per 1 mei toegetreden tot de Seniorenraad. Zij heeft taakveld Minima en
schuldhulpverlening op zich genomen. Met invulling van dit taakveld zijn wij in staat om het
gemeentelijk beleid kritisch te volgen en waar nodig B&W te adviseren.
Jan Onnes
Voorzitter Seniorenraad Stichtse vecht
Mei 2017
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