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DOEL
Omdat er in de gemeente Weert geen integraal seniorenbeleid is vastgesteld en het voor senioren
van groot belang is, dat er een samenhang in beleid en regelingen bestaat, bepleit de Senioren
Koepel Weert (SKW) de totstandkoming van een integraal seniorenbeleid van de gemeente
Weert.
INLEIDING
Seniorenbeleid dient zich te richten op het brede scala aan vragen, wensen en behoeften van de
senioren. Uitgangspunt hierbij is om hen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde
omgeving te laten wonen en leven.
De gemeente heeft hierbij een regisserende rol. Het is dus zaak voor de gemeente om zicht te
blijven houden op ontwikkelingen en daar tevens richting aan te geven, discussie te stimuleren,
problemen te analyseren en adequate oplossingen te zoeken. Daarnaast samenwerking te
bevorderen, voorwaarden te scheppen, te bemiddelen en waar nodig besluiten te nemen. Wie
regisseert, neemt het voortouw en komt met de belanghebbenden en betrokken maatschappelijke
organisaties tot vormgeving, uitvoering en evaluatie van seniorenbeleid. Ook worden hiervoor
financiële middelen beschikbaar gesteld. Uiteraard zouden wij dit, voor zover nog niet
gerealiseerd, ook graag in onze gemeente toegepast zien. De SKW heeft een indeling gemaakt op
basis van de beleidsvelden Wonen, Welzijn, Zorg, Financiën en Mobiliteit.
WONEN
Verzorgingshuis of iedereen gewoon thuis? De centrale overheid zet flink vaart achter een al
eerder ingezette trend van het zogeheten extramuraliseren: senioren langer zelfstandig laten
wonen en niet zo snel als vroeger naar een verzorgings- of verpleeghuis laten verhuizen.
Sinds dit jaar komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor een verblijf in
een zorginstelling. De komende jaren zullen ook degenen, die een zwaardere zorgvraag hebben,
thuis moeten blijven wonen.

1. Gegeven deze ontwikkeling dient er voor deze mensen wel voldoende adequaat
woningaanbod te zijn. Dit vereist inzicht in de kwantitatieve behoefte aan woningen voor
senioren nu en in de nabije toekomst op basis van ondermeer demografische studie(s).
Vraag en aanbod dienen op kortere termijn in balans te worden gebracht.
2. Stimuleren van de bouw van meegroei-, mantelzorg-, en meergeneratiewoningen. Het gaat
bovendien om woningen, die levensloopbestendig moeten zijn volgens de normen van de
Woonwijzer KBO.
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3. Fysieke maatregelen nemen ter voorkoming van woningovervallen, valpartijen, brand,
inbraak enz.
4. Realiseren van kleinschalige woonvoorzieningen voor dementerende senioren.
5. Rekening houden met en zo mogelijk faciliteren van domotica en informatietechnologie bij
seniorenhuisvesting.
WELZIJN
Uitgangspunt bij beleid is het nemen van maatregelen ter bevordering van een optimaal
leefklimaat voor de senioren. Dit richt zich op vragen, wensen en behoeften van de oudere
inwoners van Weert. 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 specifiek beleid met bijbehorende voorzieningen op terreinen als
ontmoeting, ontspanning, dagbesteding en veiligheid.
1. Preventie.
Preventie gericht op senioren heeft als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk
en gezond te houden. De doelgroep senioren is een grote groep, die in de toekomst alleen
nog maar groter wordt. 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 de zorg.

2. Voorlichting en signalering.
Eerste doel: senioren zoveel mogelijk wegwijs maken in het doolhof van ‘voorzieningen’,
zoals: het WMO-loket, de thuiszorg, Punt Welzijn, buurtcentra en regelingen van de
gemeente Weert, zoals: bijzondere bijstand, minimaregeling, toeslagen voor wonen en
zorgkosten.
Tweede doel: signaleren of senioren problemen ondervinden bij het houden van de
aansluiting op de samenleving of hen, indien dat het geval is, te ondersteunen bij het
hervinden van die aansluiting. Het is hierbij van groot belang, dat alle direct en indirect
betrokkenen hiervoor een “gevoel” ontwikkelen en bereid zijn om samen te werken.
3. Vrijwilligerswerk.
Er is een blijvend tekort aan vrijwilligers. Verkenning van de behoefte en mogelijkheden van
toekomstige vrijwilligers inzet zou een beter zicht kunnen verschaffen in de toekomstige
behoefte eraan. Deze behoefte kan zowel kwalitatief als kwantitatief in kaart worden
gebracht om zo inzicht te verschaffen in het soort hulpverlening, dat door vrijwilligers
gegeven kan worden en welke sectoren aan de professionals overgelaten moet worden.
4. Ontmoeting, ontspanning, dagbesteding, Meer Bewegen voor Ouderen.
Isolement ontstaat vaak na ingrijpende gebeurtenissen, zoals gezondheidsproblemen of het
overlijden van de partner. Het sociale netwerk brokkelt dan vaak af. Door fysieke
beperkingen of psychische problemen kan het dan lastig zijn om mee te doen met het
sociale leven. Alle seniorenverenigingen zien het als hun taak om in te zetten op activiteiten
ter bevordering van ontmoeting en ontspanning.
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Vanuit het besef, dat bewegen heel belangrijk is, worden activiteiten als Meer Bewegen
voor Ouderen, koersballen enz. georganiseerd. Het is wel zaak, dat deze activiteiten
betaalbaar blijven, mede met voldoende financiële ondersteuning d.m.v. subsidiegelden.
Met name de fors stijgende huurlasten van de accommodaties en de korting op de
welzijnsubsidie vormen een obstakel om de continuïteit van deze activiteiten te blijven
garanderen.
ZORG
1 De Wet Publieke Gezondheid.(Wpg)
Op grond van deze wet dragen 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 (infectie; collectieve preventie).
Een ontwikkeling naar een gemeente, die het vooral als haar rol ziet om praktisch de verbinding
zorg-preventie-welzijn te versterken, zouden wij toejuichen. Dit kan d.m.v. 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)
Iedereen, 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. Vermindering van het
budget en het recht op zorg van de burger verandert van recht in een compensatieplicht van de
gemeente. Het “toverwoord” is het project de Kanteling, waarbij het uitgangspunt is: de kracht van
de burger in relatie tot zijn omgeving. Dat betekent een nieuwe impuls, die gerealiseerd moet gaan
worden door nog op te richten sociale wijkteams.
Wij vrezen, dat er door deze onduidelijkheden veel mensen in de kou komen te staan. Willekeur
en subjectiviteit in de uitvoering zijn reële valkuilen, die kost wat kost tot een minimum beperkt
dienen te worden. Of en in hoeverre Punt Welzijn in staat zal zijn het in zwaarte toenemende
takenpakket aan te kunnen, dient o.i. bij voortduring kritisch te worden getoetst.
Het WMO-platform zal de komende jaren veel en vaak adviezen uit moeten brengen 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. Het verdient dan ook aanbeveling om bij de volgende
bestuurwisseling het platform te bemannen met een onafhankelijke voorzitter.
3 Het extramuraliseren van de zorg.
Veel extramurale zorg is momenteel mogelijk of uitvoerbaar door de mantelzorg, die wordt
geboden. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het
gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Niets wijst erop, dat deze mantelzorg zal
meegroeien met de komst van veel extramurale zorg in de thuissituatie. Gemeenten en
instellingen trekken zich terug en rekenen er op, dat burgers hun eigen zorg regelen. Dit beleid
botst met de grenzen van wat mantelzorg allemaal vermag.
De ontwikkelingen van het gefaseerd extramuraliseren van de zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 zijn
slechts in te schatten en vervullen ons met grote zorg. Hetzelfde geldt voor het scheiden van
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wonen en zorg. Vroegtijdige signalering is geboden om al te negatieve gevolgen van de ingrepen
adequaat op te vangen.
FINANCIËN
De financiële draagkracht van senioren en de eventueel verminderde inkomenspositie van
(groepen) senioren dient nader te worden onderzocht. Een schaduwzijde van het huidige
kabinetsbeleid is wel, dat ook de inkomenspositie van senioren geraakt wordt. Senioren met een
uitkering AOW en een klein pensioen moeten beter beschermd worden en positief gecorrigeerd
worden voor de voorziene koopkrachteffecten. Vooral voor senioren die te maken hebben met
meerdere negatieve ontwikkelingen (‘stapeleffect’) moeten, bijvoorbeeld door bijzondere bijstand
of andere maatregelen geholpen kunnen worden om op een volwaardige wijze mee te (blijven)
doen in de maatschappij.
MOBILITEIT
Mobiliteit is het bevorderen van een optimaal mobiliteitsklimaat voor alle senioren van Weert (en
voor mensen met een beperking). Wat we uiteindelijk willen bereiken is, dat er in Weert en
omgeving voldoende vraagafhankelijke en niet-vraagafhankelijke mobiliteitsvoorzieningen zijn.
V.w.b. de eerste groep voorzieningen zou er een regionaal vervoersbureau kunnen worden
gestart, waarin reguliere buslijnen en de busjes voor het zogeneemd. ‘doelgroepenvervoer’
geïntegreerd worden. Dat bespaart dan kosten en levert betere service op. Maar daar tevens
gerichte evaluatie voor inbouwen om na te gaan of de leden van de doelgroep deze voorziening
t.z.t. als adequaat en bevredigend zullen beoordelen.
Waard om na te streven is ook, dat alle senioren een veilig gebruik kunnen maken van de
openbare weg en van alle mobiliteitsvoorzieningen. En dat alle voorzieningen goed bekend zijn
bij alle betrokkenen en daarnaast betaalbaar voor iedereen.

Ouderenvereniging Stramproy ook sterk vertegenwoordigt in

SKW

4

