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Aandachtspunten voor het onderdeel Ouderenbeleid 
in de verkiezingsprogramma’s voor de raadsverkiezingen 2018

1. Steeds meer mensen zijn tot op zeer hoge leeftijd actief. Meedoen aan de samenleving geeft 
zin aan het leven. We zorgen er voor dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Mensen 
die niet mee kunnen komen, hebben extra steun nodig. 

2. De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wij zetten ons er voor in 
dat iedere inwoner kan beschikken over voor hem geschikte en betaalbare woonruimte, onge-
acht de omstandigheden waarin hij verkeert. Actualisering en monitoring van het gemeentelijke 
volkshuisvestingsplan is daarvoor een belangrijk instrument. Het levensloopbestendig maken 
van woningen – eventueel door vernieuwbouw - biedt veel voordelen. 

3. Naarmate mensen ouder worden, wordt hun actieradius kleiner. Een prettige, veilige omgeving, 
die uitnodigt tot beweging en ontmoeting is van groot belang om tot op hoge leeftijd zo gezond 
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bovendien een omgeving waar voorzieningen 
zijn waar ouderen prijs op stellen.  
Het behouden of oprichten van dorpshuizen, wijkcentra, e.d. met diverse functies, waar de in-
woners terecht kunnen en bijeen kunnen komen, is van groot belang en verdient ondersteund 
te worden. Aanpassing van de openbare ruimte aan de wensen van minder mobiele inwoners 
is dringend gewenst. Zoals goede aansluiting op park, winkels, voorzieningen, OV en fietspad. 

4. Nu meer mensen langer zelfstandig blijven wonen, is er ook meer vraag naar een goed vang-
net als het thuis (even) niet meer gaat. Extra aandacht is nodig voor mensen zonder sterk so-
ciaal netwerk. Onze voorzieningen moeten daar op ingericht zijn.  

5. Hulpverlening en zorg moeten voor iedereen gegarandeerd laagdrempelig en toegankelijk zijn, 
die – om welke reden dan ook - daarin niet zelf kan voorzien. Voorkomen moet worden dat 
daar onzekerheid over kan ontstaan.  

6. De gemeente vormt zich actief een beeld van de situatie waarin oudere inwoners verkeren, 
door de inzet van onder andere sociale wijkteams en/of ouderenadviseurs. Wanneer deze in-
woners hulp nodig hebben en zij geen beroep kunnen doen op kinderen of sociale omgeving of 
voor wie de drempel te hoog is om hulp te vragen, biedt de gemeente zijn diensten aan. De 
gemeente zorgt er voor dat de medewerkers die in contact treden met deze inwoners, beschik-
ken over de nodige vaardigheden om goed contact te leggen en te onderhouden. 

7. Onze samenleving vraagt en genereert steeds meer informatie. Tegelijk neemt de digitalisering 
met sprongen toe, maar niet iedereen is in staat hierin mee te komen. De gemeente biedt de 
inwoners altijd de mogelijkheid om – zonder extra kosten - te kiezen tussen digitale of papieren 
informatie-uitwisseling.  

8. De vraag naar arbeid in de zorg en dienstverlening in en rond het huis zal stijgen, er dreigt in 
enkele sectoren een structureel personeelstekort, steeds meer mensen zullen tot op hoge leef-
tijd doorwerken, vrijwilligerswerk verrichten en/of mantelzorg bieden. De gemeente faciliteert dit 
zoveel mogelijk door ruimhartige ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorgers. 

9. De gemeente regelt voldoende respijtzorg van goede kwaliteit voor de eigen inwoners. De ge-
meente werkt mee aan het realiseren van een zorghotelfunctie. 
De gemeente beslist snel op aanvragen voor hulp, voorzieningen en zorg. Wanneer onduidelijk 
is of de gemeente, zorgverzekeraar of zorgverlener de hulp en zorg moet bieden en/of finan-
cieren, mag dit niet ten koste gaan van de snelheid waarmee de benodigde hulp en zorg be-
schikbaar is voor de vrager. Bijvoorbeeld bij het plotseling niet meer beschikbaar zijn van man-
telzorg. 

10. Lang niet alle inwoners zijn onder alle omstandigheden in staat tot de mate van rationeel han-
delen, die de overheid verwacht of verlangt. Dit blijkt uit het WRR-rapport ‘Weten is nog geen 
doen’. De gemeente past zich aan dit inzicht aan door:  
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• regelgeving en beleid eenvoudiger te verwoorden en minder complex op te bouwen 
• in regelgeving en beleid rekening te houden met zowel mensen die rationeel handelen als 

met mensen die (tijdelijk) minder rationeel handelen 
• het altijd mogelijk te maken dat in individuele gevallen anders kan worden besloten, wan-

neer toepassing van beleid en regels leiden tot een onredelijke en onrechtvaardige uit-
komst. 

11. De gemeente houdt in zijn beleid rekening met de financiële armslag van de inwoners.; zij mo-
gen door gemeentelijk beleid niet in armoede vervallen of in hun bestaanszekerheid worden 
aangetast. 


