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Motie/amendement 

Overwegende dat: 

• de demo grafische ontwikkeling laat zien dat het aantal jonge inwoners verhoudingsgewijs zal 

afnemen terwijl het aantal ouderen inwoners in verhouding toeneemt; 

• hierop ook vanuit gemeentelijk beleid moet worden ingespeeld; 

• 0m besluiten te kunnen nemen, het helpt als de gemeenteraad dit door ervaring in de praktijk 

ondervindt. 

 

Draagt het College op: 

 

• een werksessie te organiseren voor de raad zodat de raad zelf kan ervaren hoe ouder worden 

voelt.  Hiervoor samenwerking te zoeken met een van de hoge scholen met een opleiding toegepaste 

gerontologie. 

Reactie portefeuillehouder in de raad 

X Overbodig 

O Ontraden 

O Overnemen 

 

Antwoord: 

 

Zowel binnen het ruimtelijke als het sociale domein spelen wij met ons beleid in op ontgroening en 

vergrijzing van onze gemeenschap. Dit doen wij onder andere met de vele Wmo-voorzieningen, met 

(zorg-)woningen voor ouderen, met maatregelen voor een toegankelijk Weert, met plannen in 

voorbereiding voor een dementievriendelijk Weert en nog veel meer. Het voert te ver, en het is al vast 

bekend bij uw raad, om hier nu uitputtend op in te gaan.  

 

Deze inleiding is van belang om mijn reactie op uw motie te duiden. Beleidsmatig hebben we een heldere 

koers uitgezet in Weert. Daar waar nog witte vlekken zijn, leggen we nieuwe accenten. We blijven 

voortdurend alert en in ontwikkeling. 

Aan uw motie gaat in mijn ogen echter een vraag vooraf, namelijk: “hebben uw collega-raadsleden 

behoefte aan een werksessie om te ervaren hoe ouder worden voelt?”.  

Niet dat het niet waardevol is overigens. Ik heb zelf mogen ervaren tijdens een simulatie hoe het is om 

blind of slechtziend te zijn. Verder heb ik met behulp van een psychose simulator ervaren hoe het is om 

een psychose te ondergaan. Het is indrukwekkend om dat mee te maken.  

 

Wij geven in overweging om eerst de behoefte te peilen en daarna eventueel samen met de griffie een 

werksessie te organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 


