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Geachte Mevrouw Wolfs-Corten,

De Senioren Koepel Weert (SKW) heeft van uit haar taak en doelstelling een Senioren beleid opgesteld
Wij verzoeken u dit ter kennis te brengen van alle gemeenteraadsleden.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Groetjes,
Jan Verbeek secretaris Senioren Koepel Weert

Virusvrij. www.avast.com
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SENIORENBELEID GEMEENTE WEERT 2018 EN VERDER

DOEL

De gemeente Weert kent geen integraal seniorenbeleid. Omdat het voor senioren
van groot belang is dat er samenhang in beleid en regelingen bestaat, bepleit de
Senioren KoepelWeert (SKW) om tot een integraal seniorenbeleid gemeente
Weert te komen.

INLEIDING

Seniorenbeleid dient zich te richten op het brede scala aan vragen, wensen en
behoeften van senioren. Uitgangspunt daarbij is dat zijzo lang mogelijk zelfstandig in
de eigen, vertrouwde omgeving kunnen wonen en leven.

De gemeente heeft daarbij de regierol. Het is het essentieel om zicht te blijven
houden op ontwikkelingen en daar richting aan te geven. Maar ook discussies
stimuleren, problemen analyseren en adequate oplossingen zoeken. Samenwerking,
voorwaarden, bemiddeling en besluiten zijn daarbij kernbegrippen.
Wie regisseert, neemt het voortouw en komt met de belanghebbenden en betrokken
maatschappelijke organisaties tot vormgeving, uitvoering en evaluatie van
seniorenbeleid. Essentieel zijn financiële middelen!
Voor zover nog niet van toepassing zien wij dit graag ook in Weert gestalte krijgen.

De SKW heeft een indeling gemaakt voor de beleidsvelden Wonen, Welzijn, Zorg,
Mobiliteit, Digitalisering, Armoedebeleid.

WONEN

Verzorgingshuis of iedereen gewoon thuís?
De centrale overheid heeft flink vaart gezet achter een al eerder ingezette trend van
het zogeheten extramuraliseren: senioren langer zelfstandig laten wonen en niet zo
snel naar een vezorgings- of verpleeghuis laten verhuizen.
Al enkele jaren komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking
voor een verblijf in een zorginstelling. De komende jaren zullen ook mensen met een
zwaardere zorgvraag thuis moeten blíjven wonen.
Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkeling?

. Er dient voor mensen met een zorgvraag, meestal senioren, voldoende
woningaanbod te zijn. Dit vergt kennis van het woningbestand, een lange
termijnvisie, beleid en afspraken maken met woningcorporaties. Dit vereist
inzicht in de kwantitatieve behoefte aan woningen voor senioren nu en in de
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nabi toekomst o basis van onder meer de rafische stud s en

aanbod dienen op kortere termln ln halans te worclen gehracht

Stimuleren van de bouw van meegroei-, mantelzorg-, en meergeneratie-
woningen. Het gaat bovendien om woningen, die levensloopbestendig moeten
zijn volgens de normen van de Woonwijzer KBO-PCOB.
De kwaliteit van een gecieelte van cie woningvoorraad volcioet niet meer aan
de huidige eisen Zo is een groot aantal complexen (portiek-etagewoningen) in
Weert niet toegankelijk voor senioren vanwege het ontbreken van een aantal

elementaire voozieningen (o.a. liften, ongelijke vloeren en drempels, toegang
voor de Wijkzorg).
Van belang is dat er voldoende levensloopbestendige woningen in de sociale
huursector beschikbaar blijven voor de doelgroep senioren.

Aandacht voor veiligheid. Fysieke maatregelen nemen ter voorkoming van

woningovervallen, valpartijen, brand, inbraak enz.

a

Realiseren van kleinschalige woonvoorzieningen voor dementerendc
senioren.

Rekening houden met en zo mogelijk faciliteren van domotica en
info rmatietech nolog ie bij sen io ren h u isvesting.

Voorzieningen in de nabiiheid van seniorenwoningen, als winkels, medisch
centrum, bushalte enz.

WELZIJN

Uitgangspunt voor beleid zijn maatregelen ter bevordering van een optimaal
leefklimaat voor senioren. Dit richt zich op hun vragen, wensen en behoeften. Het
streven is om senioren zo lang mogelijk gebruik te laten maken van algemene
voorzieningen met betrekking tot wonen , zorg en welzijn. Deze groep inwoners heeft
daarnaast ook behoefte aan specifTek beleid met bijbehorende voorzieningen op
terreinen als ontmoeting, ontspanning, dagbesteding en veiligheid.

'1. Preventie

Preventie gericht op senioren heeft tot doel hen zo lang mogelijk zelfstandig,
onafhankelijk en gezond te houden. De grote doelgroep senioren wordt in de
toekomst alleen nog maar groter. Gezond en succesvol ouder worden gaat niet
alleen om het voorkómen en of uitstellen van ziekte en sterfte, maar zeker ook om
de preventie van beperkingen in het functioneren, het voorkómen van verlies van
zelfredzaamheid en het terugdringen van afhankelijkheid van zorg.
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2. Voorlichting en signalering

Eerste doel: senioren zoveel mogelijk wegwijs maken in de doolhof van
'voorzieningen':

. WMO-loket

o Thuiszorg

o Punt Welzijn

o Buurtcentra

. Regelingen van de gemeente Weert, zoals: bijzondere bijstand,
minimaregeling, toeslagen voor woon- en zorgkosten, collectieve
zorgverzekering voor minima (CZM)

o Schulddienstverlening

o Armoedebeleid

Tweede doel

Signaleren of senioren problemen ondervinden bij het houden van
aansluiting op de samenleving of hen, indien nodig, te ondersteunen bij
het hervinden van die aansluiting. Het is híerbij van groot belang, dat
alle direct en indirect betrokkenen hiervoor een 'gevoel' ontwikkelen en
bereid zijn samen te werken.

3. Vrijwilligerswerk

Er is een blijvend tekort aan vrijwilligers. Verkenning van de behoefte en
mogelijkheden van toekomstige vrijwilligersinzet zou een beter inzicht kunnen
verschaffen in de toekomstige behoefte. Dit kan zowel kwalitatief als
kwantitatief in kaart worden gebracht. Zo verschaf je inzicht in het soort
hulpverlening dat door vrijwilligers gedaan kan worden en welke sectoren aan
professionals overgelaten moet worden.

4. Ontmoeting, ontspanning, dagbesteding, Meer Bewegen voor Ouderen

lsolement
Dit ontstaat vaak na ingrijpende gebeurtenissen als gezondheidsproblemen of
verlies van de partner. Het socíale netwerk brokkelt dan vaak af. Door fysieke
beperkingen of psychische problemen kan het dan lastig zijn om deel te
nemen aan het sociale leven. Versterking van de buurtzorg kan isolement
voorkomen. Alle seniorenverenigingen zien het als hun taak om in te zetten op
activiteiten die ontmoeting en ontspanning bevorderen.
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Meer Be voor Ouderen
Vanuit het besef dat bewegen heel belangrijk is, worden activiteiten als 'Meer
Bewegen voor Ouderen', koersbal e.d. georganiseerd. Het is wel belangrijk
dat deze activiteiten betaalbaar blijven bijvoorbeeld met voldoende financiële
ondersteuning (subsidie). Met name de fors gestegen huurlasten van de
accommodaties en de korting op de welzijnssubsidie vormen een obstakel om
de continuiÏeit van deze activiteiten te blijven garanderen.
Faciliteer sport- en beweegprogramma's en burgerinitiatieven zodat senioren
meer kunnen (blijven) bewegen.

5. Zin- en betekenisgeving

Een seniorvriendelijke gemeente heeft aandacht voor alle aspecten van het
menszijn. Een van de aspecten is: Het zoeken van de mens naar de zin van
zijn-leven. Er is openheid-voor de-eigenlreid-van ieder mens;voor de eigen
taal, cultuur, levensbeschouwing en het zoeken naar de zin van het leven.
leder mens geeft op geheel eigen wijze zín en betekenis aan zijn leven.
De gemeente kan bij het inkopen van zorg waarborgen, dat er ruimte en tijd is
voor levensvragen van ouderen en bevorderen dat er palliatieve zorg
beschikbaar is, met aandacht voor spirituele vragen in de laatste fase van het
leven.

ZORG

1. De Wet Publieke Gezondheid (Wpg)

Op grond van deze wet draagt het College van B&W zorg voor het op systematische
wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van
ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren. De GGD heeft
hierin een belangrijke rol (infecties; collectieve preventie). Een ontwikkeling naar een
gemeente die het vooral als haar rol/taak ziet om praktisch de verbinding zorg-
preventie-welzijn te versterken, is toe te juichen. Dit kan met gestructureerd overleg
met o.a. zorgaanbieders in de eerste lijn, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties,
verslavingszorg en ouderenorganisaties. De preventieve gezondheidszorg voor
ouderen bestuurlijk verankeren in de diverse beleidsnota's en hiervoor budgetten
beschikbaar stellen is ook een adequate ontwikkeling.

2. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De rijksoverheid heeft zich teruggetrokken en de uitvoering van de Wmo neergelegd
bijde lagere overheid (gemeente), die deze megataak mag uitvoeren met minder
budget.
ledereen, ook de burger met een beperking, moet kunnen deelnemen aan de
samenleving. Er komen meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis te
zitten. De oudere die zorg en ondersteuning nodig heeft, mag er niet alleen voor
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staan. De gemeente dient te zorgen voor oplossingen waarbij inwoners geen last
hebben van 'schotten'tussen de verschillende wetten en bijbehorende budgetten in
het zorgstelsel (langdurige zorg, zorgverzekeraars en Wmo). Er moet sprake zijn van
een integrale aanpak waarbij de kwaliteit van leven voorop dient te staan, niet het
kostenaspect.
Veel extramurale zorg is uitvoerbaar door mantelzorg die wordt geboden. Maar
mantelzorg heeft zijn grenzen. Zeker als het gaat om intensieve mantelzorg voor
langere tijd.

Wat wordt veruvacht van een gemeente om deze megaklus efficiënt en effectief uit te
voeren?

Geef duidelijke informatie over Wmo-voorzieningen en investeer in
bewustword ing bij verschillende doelgroepen, waaronder senioren, over
de veranderingen in de zorg.

Zorg voor eenvoudige procedures en criteria voor het in aanmerking
komen van voorzieningen.

Keukentafelgesprekken dienen kwalitatief in orde te zijn en zorgvuldig
te ve rlopen. C liëntondersteu ne rs van ouderenorga n isaties kunnen
hierbij ingezet worden.

Zorg dat de wijkverpleegkundige een centrale rol heefUkan blijven
spelen.

Zorg datde oudere/hulpvrager één aanspreekpunt heeft voor zorg en
ondersteuning. Hierdoor kan bereikt worden dat de hulpvrager meer de
regisseur blijft over zíjn eigen zorg-leef plan.

Zorg voor een goede samenwerking met maatschappelijke
organisaties, zoals KBO/PCOB

Mantelzorgers/vrijwilligers zijn niet meer weg te denken (onmisbaar!) in
onze samenleving. Geef hen dan ook recht op praktische en financiële
ondersteuning.

Zorg v oor toega n kelijkheid van voo tzien ingen.

Zorg voor een wijkagent in elke wijk of buurt zodal ouderen zich veilig
voelen en laat ze hierin mogelijk participeren.
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Heb aandacht voor ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.



oooaOO.l O
*

SKSM o
SeniorenlfuçelWeert
www. S eniorenKoepelWeert. nl

lJa* lÂlmaI tgr uYrtru l^tfa¡m zal Aa lramanÀatgttvt r I I ¿qr vE nur I tgt rvu ren veel en vaak adviezen uit mceten b
omdat wetgeving en samenleving daarom vragen. Dit platform geeft de gemeente
gevraagd en ongevraagd advies. Het platform wordt in hun werk ondersteund door
de gemeente maar zou verder onafhankelijk moeten zijn.

MOBILITEIT

tt^L:t:a^:r:^ L^¡ L-^.,^-l^-^ ^^- ^^¡:-^^l .^^Lilir^:ú^l-l:-^^1 .,^^- ^ll^ ^^^:^-^^ l^^tvtuullll.Ëlt lb llEt uçvutuEt9f I villr Ëttlr uFrulilcrclr liluulllLuil.ù^illlrc¡dr vLrur cilru ùEilrurçil \rril
mensen met een beperking) in Weert. Waard om na te streven is ook dat alle
senioren veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg en van alle
mobiliteitsvoorzieningen. Daarnaast dienen alle voorzieningen goed bekend en
betaaibaar te zijn voor ieciereen.

DIGITALISERING

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Voor sommigen ging
het wellicht wat te snel. Denk hierbij o.a. aan de belastingdienst en uitkeringsinstantie
UWV. Voorkomen moet worden dat senioren hierdoor uitgesloten worden waardoor
hun zelfredzaamheid afneemt.
Regie hebben over het eigen leven is belangrijk voor mensen om hun kwaliteit van
leven te behouden en te verbeteren. Dat geldt ook voor vaardigheden om met
internet om te gaan of anderszins te communiceren via sociale media. Er zijn grote
groepen mensen in de Nederlandse samenleving - bijvoorbeeld degenen die
r--^-..----^r^4^-l 

-rr- -l l:^ ^^- /t:-Lr^\.---^4--l-l::l-- L--^-l-:-- L^LL^- ..^^-.-.:^ l:ttaaggetetlefu ¿uil ut ure eef I (ilçf il,Ë/ vslutitiluçruKv uepurKrlrg lrsuuef I - vuuf wts uil.

moeilijk of zelfs onmogelijk is. Communicatie met de overheid kan voor hen hierdoor
een onmogelijke opgave worden. Zolang dit zo is, blijft schriftelijke en mondelinge
informatie noodzakelijk.
Ook in een snel veranderende arbeidsmarkt veranderen de noodzakelijke
vaardigheden waarover mensen moeten beschikken. Technologische ontwikkelingen
en flexibilisering van de arbeidsrelaties gaan snel, waardoor mensen zelfredzamer en
ondernemender moeten worden. Ook dat is niet voor iedereen mogelijk. De vraag
voor de komende jaren zal zijn hoe zoveel mogelijk mensen in staat gesteld kunnen
worden volwaardig mee te doen in die veeleisender wordende samenleving; hoe
voorkomen kan worden dat mensen achterblijven en hoe mensen ondersteund
kunnen worden bij het veruerven van die noodzakelijke vaardigheden.

Faciliteer voorzieningen voor het aanleren en onderhouden van de meest
elementaire digitale vaardigheden en maak hierbijgebruik van de kennis en
activiteiten van ouderenorganisaties.

Geef zo nodig (digi)hulp achter de voordeur of dichtbij huis al dan niet via
se n iorenorga n isaties.

Zorg voor dienstverlening en informatie die voor iedereen toegankelijk is.
Naast online contact moet ook schriftelijk, telefonisch of mondeling contact via
loketten mogelijk zijn zonder daarvoor extra betaald moet worden.
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ARMOEDEBELEID

Niet alleen de welvaart is toegenomen in Nederland, ook de armoede. De
ontwikkeling van het aandeel mensen dat in armoede leeft (volgens het niet-veel-
maar-toereikend criterium) kent golfbewegingen maar is de laatste paar jaar
opgelopen en ligt in 2017 (6,6%) hoger dan in 1990 (5,7o/o). De gemiddelde
koopkracht van gepensioneerden is jarenlang, tijdens de economische crisis,
achteruitgegaan. Vanwege de lagere dekkingsgraad heeft een aantal
pensioenfondsen zelfs hun uitkeringen moeten korten. Sinds kort is de achteruitgang
tot stilstand gekomen. Goed om te realiseren: de achterstand is nog lang niet
ingehaald!
Persoonlijke financiële problemen doen zich ook voor bij senioren met een lage
pensioenuitkering. Meestal is dit een uitvloeisel van de hoge zorgkosten en/of
woonlasten.

Aanbevelingen

Heb oog voor verborgen armoede onder senioren. Vanuit het Rijk is hiervoor
extra gemeentelijk budget beschikbaar.

Biedt een collectieve zorgverzekering aan, geënt op de doelgroep senioren,
rekening houdend met een vermogenstoets.

Verlaag de eigen bijdrage Wmo, met name voor die doelgroep die net geen
beroep kan doen op huur- en zorgtoeslag (doelgroep rond 130% van het
minimumloon).

Introduceer vrijstellingsregelingen bij gemeentelijke tarieven voor mensen met
de laagste inkomens.

Maak de compensatiemogelijkheden voor zorgkosten bekend bij inwoners en
zorg dat deze eenvoudig beschikbaar z¡n.

Bied compensatie aan mensen met een onvolledige AOW, zoals
mig rantenouderen of voorma lige g rensa rbe id ers.

SLOT

SK\ru heeft een aantal speerpunten die senioren raken benoemd.
Het is belangrijk dat alle senioren kunnen meedoen in de samenleving
Hierbij enkele aanbevelingen voor politieke partijen.

Zorg dal u de wereld van senioren kent en dat senioren zich (weer) in de
politiek kunnen herkennen.
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Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen

Wijzijn benieuwd hoe u het seniorenbeleid in onze gemeente meer inhoud wilt geven
en zien met belangstelling uit naar de vertaling hiervan in het komende
verkiezingsprogramma en uiteindelijk in het te sluiten coalitieakkoord.

SEruIOREN KOEPEL WEERT

januari 2018
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