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Onderwerp

Seniorenbeleid.

Voorstel
L. Kennis te nemen van het door de Seniorenkoepel voorgestelde seniorenbeleid voor

2018 en volgende jaren;
2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief;
3. De raadsleden te informeren via de Tils-lijst.

Inleiding

De Seniorenkoepel Weert (SKW) is van mening dat het van groot belang is dat er
samenhang in beleid en regelingen bestaat en bepleit daarom de totstandkoming van een
integraal seniorenbeleid in Weert. Het doel hiervan is dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen en leven. SKW draagt
hiervoor op de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg aandachtspunten aan en verzoekt
deze ter kennis te brengen van alle gemeenteraadsleden. In de informatiebijeenkomst
bedrijfsvoering/inwoners van 6 februari 2018 is toegezegd dat de commissie een afschrift
krijgt van het antwoord op het door SKW voorgestelde seniorenbeleid.

Beoogd effect/doel
SKW antwoorden op het door hen voorgestelde seniorenbeleid en de raadsleden hierover
te informeren.
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Argumenten
1.1. SKW heeft gevraagd om integraal seniorenbeleid op te stellen.

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning kent de gemeente geen
ht aan

gescltortketr

2.7. Met de schriftelijke reactie wordt SKW geïnformeerd over de aanpak op de diverse
beleidsterreinen.

Uit de antwoorden blijkt dat het gemeentelijk beleid zich richt op alle doelgroepen en dus
nnl¿ rcl¿cnina wardt nphnrrdpn mef qenioren

Kanttekeningen en risico's
Er zijn geen kanttekeningen of risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Er zUn geen financiële of personele risico's.

Uitvoering/evaluatie
n.v.t.

Com mu n icatie/ participatie
De Seniorenkoepel wordt schriftelijk geïnformeerd en de raadsleden kunnen hiervan vla de

TILS lijst kennis van nemen.

Overleg gevoerd mct

Intern:
Ma ria n ne Arts, beleidsadviseu r ru in mtelij k beleid
Maaftje Lambers, beleidsmedewerker Werk, inkomen en Zorg
Erwin Naebers, regisseur Sociaal Domein

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:
1. Brief Seniorcnkocpel Weert
2. Conceptbrief beantwoording
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