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Raadscommissievergadering d.d.  8 november 2018 

 

 

Betreft: Uitvoeringsplan Senioren en beschikbaar stellen middelen 

 

Geachte raadsleden, 

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om het advies van de Cliëntenadviesraad nader toe te 
lichten en enkele kanttekeningen te maken bij het voorgelegde concept besluit. 
Ik begin met te benadrukken dat, naast alle plannen, onze senioren het meest gebaat zijn met 
respect en positieve aandacht. Bij de implementatie van de plannen én in de communicatie erover 
moet dát de leidraad zijn. En…technologie mag nooit het menselijk contact vervangen. 
 
Daarnaast hebben we in ons advies gewezen op het programma Langer Thuis van minister de Jonge. 
Als grote gemeente kunt u pro-actief deelnemen aan dat programma en een succesvol beroep doen 
op de daarvoor gereserveerde financiële middelen. 
 
We blijven het jammer vinden dat het speerpunt wonen geen onderdeel uitmaakt van dit 

uitvoeringsplan. Afgelopen maandagmorgen hebben we de “heisessie” over de huisvestingsbehoefte 

van senioren bijgewoond en het is ons opgevallen dat de verdere uitwerking van dit belangrijke 

onderdeel nog véél tijd en aandacht zal vergen. We zien dus graag een integraal plan tegemoet 

waarin ook het onderdeel wonen is uitgewerkt. 

De adviesraad is verheugd dat de gemeente de regie gaat voeren bij dit uitvoeringsprogramma. 

Volgens ons is het belangrijk dat het voor externe parijen die ingeschakeld zullen worden heel 

duidelijk is dat de gemeente de spelregels bepaalt en ook toetst of de gevraagde kwaliteit 

daadwerkelijk geleverd wordt. We zouden graag een nadere uitwerking zien van deze regietaak en 

op welke factoren getoetst en gecontroleerd zal worden. 

Op pagina 12 van het uitvoeringsplan wordt opnieuw gesproken over de regie in sturing en 

samenhang. Het gaat hierbij dan expliciet om de verbinding tussen de beleidsterreinen wonen, 

welzijn en zorg. Opnieuw is onze vraag: hoe wordt deze rol van de gemeente nader uitgewerkt en 

hoe zien de concrete acties en financiële onderbouwing op dit gebied eruit. 

Het financiële plaatje op pagina 42 roept bij ons de volgende vragen op: 

- Zijn de bedragen gebaseerd op verricht onderzoek naar de financiele behoeften voor de 

uitvoering van dit plan of zijn ze gebaseerd op de beschikbare financiele middelen. 

- Graag zouden we concrete plannen en acties met bijbehorende begrotingen voor de 

komende jaren zien zodat het gereserveerde geld niet verdwijnt in potjes die niet 

rechtstreeks ten goede komen aan de senioren in onze gemeente. 

- Het verontrust ons dat de dekking van de middelen tot 2021 onttrokken wordt aan de 

afbouwregeling zorginfrastructuur. Kunt u ons geruststellen dat dit uitvoeringsplan feitelijk 

niet wordt betaald uit gelden die al eerder voor senioren bedoeld waren.  
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- Omdat het onderdeel wonen ontbreekt zou straks kunnen blijken dat er meer geld nodig is 

voor de andere speerpunten, maar dat is nu niet zichtbaar. 

- Tenslotte adviseren we u om te zorgen voor de nodige financiële middelen als het gaat om 

het aanbod van ondersteuning zoals b.v. respijtzorg. 

Met betrekking tot contracten/subsidietenders nog het volgende: 

Het valt ons op dat instanties als Tom in de Buurt en Participe in dit uitvoeringsplan veel taken en 

verantwoordelijkheden toegeschoven krijgen, terwijl hun werk ook op andere terreinen binnen het 

sociaal domein toeneemt. Zijn deze organisaties is staat om die nieuwe taken uit te voeren, hebben 

ze daarvoor voldoende gekwalificeerd personeel én de nodige financiele middelen ? Ons inziens 

kunnen Tom in de Buurt en Participe dit niet binnen hun huidige budget uitvoeren. 

Als antwoord op ons advies werd aangegeven dat TOM en Participe véél, misschien wel té veel, met 

stagiaires werken. Ons inziens verdienen onze senioren méér dan stagiares die na hun stageperiode 

geen vervolg meer kunnen bieden. Met name onze dementerende medeburgers hebben behoefte 

aan professionaliteit, stabiliteit en continuiteit. 

Tenslotte nog een opmerking over vrijwilligersinzet:  nu doen veel senioren vrijwilligerswerk. Straks 

zijn zij het die hulp nodig hebben. De gemeente zou het werk van vrijwilligers daarom inzichtelijk 

moeten maken en zich daarbij het volgende moeten afvragen.: 

- Hoeveel zijn het er ? 

- Wat doen ze ? 

- Waar doen ze het ? 

- Hoeveel vrijwilligers zijn ook mantelzorgers ? 

- Hoeveel dubbelingen zijn er ? 

- Wat gebeurt er als zij wegvallen ? 

Dank u wel. 

Kees Slingerland 

Voorzitter clIëntenadviesraad sociaal domein. 

 

 

 

 


