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Geacht bestuur,

In uw schrijven van 19 januari 2018 vraagt u ons te komen tot ¡ntegraal seniorenbeleid
met als doel dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving kunnen
wonen en leven. Op de beleidsterreinen wonen, welzijn, zorg, mobiliteit, digitalisering, en
armoedebeleid schetst u vervolgens wat daarbij de aandachtspunten zijn.

Algemeen
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kennen wij geen
specifiek doelgroepenbeleid meer. Hoofddoel van het gemeentelijk beleid is dat iedereen
mee kan doen, waarbij zelfredzaamheid voorop staat en waar ondersteuning wordt
geboden waar dat nodig is. Binnen het sociaal domein hebben wij aandacht voor de
verdere transformatie en worden gedecentraliseerde taken verder op elkaar afgestemd.
De invulling van deze integrale aanpak wordt samen met de nieuwe gemeenteraad verder
vormgegeven in de strategische visie. De huidige aanpak op de door u vermeldde
beleidsterreinen geven wij hieronder beknopt weer. Deze beleidsterreinen worden waar
nodig in onderlinge samenhang bezien en uitgevoerd.

Wonen
Het woonbeleid van de gemeente Weeft is vastgelegd in de regionale Structuurvisie
Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg. Dit jaar vindt een herijking plaats
waaraan een woningmarktonderzoek voorafgaat. De geschiktheid van de bestaande
woonvoorraad is hierbij een belangrijk item.

Welzijn
Preventie
Wij onderschrijven het belang om het welzijn van de inwoners van Weert op lichamelijk,
geestelijk en sociaal gebied te ondersteunen. In het lokale gezondheidsbeleid zijn daarom
voor ouderen specifiek twee projecten benoemd die hier aandacht aan schenken namelijk
'actief leven' en 'voorkomen eenzaamheid'. Onderzocht wordt of een beweegmakelaar
voor ouderen het beweeggedrag verder kan stimuleren.
Ook neemt Weert in 2018 en 2019 deel aan het project EU-prevent SFC, de
'Seniorvriendelijke gemeente'. Dit project richt zich op de aanpak van beginnende
dementie en depressie bij ouderen.
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Voorlichting en sig naleri ng
Wij informeren inwoners van Weert op diverse manieren over de regelingen die wij
uitvoeren. Dit gebeurt o.a. op de pagina'samenleven in Weert'en onze gemeentelijke
website. Daarnaast worden vrijwillige ouderenadviseurs ingezet om ouderen thuis te
bezoeken en hun van informatie te voorzien en kunnen inwoners van Weert met hun
vrâgen gw

Mantelzorg
Punt Welzijn heeft opdracht gekregen om de ondcrstcuning van mantelzorgers verder uit
te werken. Daarbij wordt vooral uitgegaan van de behoefte die de mantelzorger zelf
heeft. Deze behoeften worden in kaart gebracht en het ondersteuningsaanbod wordt
daarop afgestemd. Het gaat daarbij om praktische ondersteuning van de meest
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raken. Door adequatã onciersterning te bieden kunnen mantelzorgers de zorg ianger vol
houden.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is aan verandering onderhevig en vraagt om een andere benadering. Het
project'Goed Gematcht'vormt hiervoor een eerste aanzet. Met name de inzet van
nieuwe groepen vrijwilligers maken hier deel van uit. Het project is geëvalueerd en de
aanpak wordt ingebed in de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn.

Recent is-het subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties herzien met als-resultaat dat
verenigingen die door bezuinigingen op de subsidies in de problemen zijn geraakt kunnen
rekenen op coulance. Ook kunnen, naast ouderenverenigingen, nu ook
vrouwenverenigingen voor de activiteit'Meer bewegen voor Ouderen' subsidie aanvragen

Zorg
Wet publieke gezondheid
Naast het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid monitort de GGD ontwikkelingen op
het gebied van gezondheid, eenzaamheid en mantelzorg. Hiervoor wordt lx per vier jaar
een monitor afgenomen onder ouderen en volwassenen. De bevindingen uit deze monitor
worden vergeleken met de bevindingen uit de regio en dienen als input voor het
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laatst gehouden monitor onder volwassenen en otlrleren is openbaar.

Wet maatscha ppelijke ondersteu ni ng
De uitvoering van de Wmo is bij de gemeente belegd. Naast de uitbreiding van
doelgroepen werd op de budgetten die van het rijk overkwamen fors bezuinigd. Wij zijn
er als gemeente in geslaagd om samen met onze partners goede zorg te blijven leveren
en tevens binnen het daarvoor bestemde budget te blijven. Bezien wordt nog of de
aanvraagprOCedures vOOr een WmO voorziening vereenvoudigd kunnen wOrden.

Mobiliteit en Digitalisering
Een optimaal mobiliteitsklimaat is wenselijk voor alle inwoners van Weert. Het reserveren
van ritten met Omnibuzz, het vraagafhankelijk Wmo vervoer wordt in de toekomst ook
digitaal aangeboden. Omdat veel ouderen van deze vorm van vervoergebruik maken blijft
daarnaast echter de mogelijkheid tot telefonisch reserveren bestaan.

Armoedebeleid
Naast minimabeleid en schulddienstverlening kent Weert een'aanvalsplan armoede'. Dit
plan geldtvooralle inwoners van Weert. De per l maart 2018 aangestelde
armoedecoördinator gaat gericht aan de slag met actieve armoedebestrijding waarbij alle
inkomensgroepen worden bereikt. De gemeente Weert kent een eollectieve
zorgverzekering voor minima die zich richt op mensen met hoge zorgkosten, waaronder
een substantieel deel ouderen. Daarnaast heeft Weert in 2OL7 stappen ondernomen om
met ingang van 2018 de eigen bijdragen Wmo te verlagen.



Tot slot
Wij stellen uw betrokkenheid en de aanbevelingen op de diverse beleidsterreinen op prijs
en nodigen u van harte uit om met ons te blijven meedenken hoe we het integrale beleid
dat we als gemeente voeren verder kunnen verbeteren. Hiervoor zullen wij ook de
daarvoor bestemde advies- en overlegorganen op de gebruikelijke wijze blijven
raadplegen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

U

r

\
Heijma


