Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg.nr: 2013-42
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 1 juli 2013
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Ouderennota 2013-2017
1) De Ouderennota 2013-2017 heeft vertraging opgelopen… Wat is de oorzaak van deze
aanzienlijke vertraging? Waarom zijn de kaders van de Ouderennota 2013-2017 nog
steeds niet door de gemeenteraad vastgesteld? Wanneer krijgt de gemeenteraad de
concept Ouderennota 2013-2017 ‘voorgeschoteld’?
Antwoord:
Het uitstel van de Ouderennota 2013 – 2017 heeft te maken met de vele werkzaamheden
die gepaard gaan met de verschillende transities en de ontwikkelingen rond de Wmo.
Het voornemen is om de kaders van de Ouderennota nog dit jaar aan u voor te leggen.
Bovendien is er samenhang tussen het toekomstige ouderenbeleid en de Wmo waarvoor
eveneens een beleidsplan in ontwikkeling is.
2) Het college geeft in de memo van 12 september 2012 aan dat verdere bezuinigingen
op de beschikbare budgetten niet zijn uit te sluiten. Is er op de budgetten van het
ouderenbeleid bezuinigd? Blijven er voldoende (financiële) middelen over om het
ouderenbeleid op een goede manier vorm te geven? Krijgt het ouderenbeleid
voldoende prioriteit van het college?
Antwoord:
Een aantal instellingen ontvangt subsidie van de gemeente voor de uitvoering van het
ouderenbeleid. Het is u bekend dat in het kader van bezuinigingen alle gesubsidieerde
instellingen in Wijk bij Duurstede met kortingen geconfronteerd zullen worden per
2014 en dus ook organisaties die het ouderenbeleid vorm geven. Organisaties die vooral
uitvoerende werkzaamheden verrichten en van belang zijn voor de nieuwe taken bij de
Wmo worden bij deze bezuinigingen zoveel mogelijk ontzien.
Het college verwacht dat de werkzaamheden van de organisaties ondanks de kortingen,
doorgang zullen vinden, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers.
Het ouderenbeleid kan niet los gezien worden van het Wmo-beleid en krijgt als zodanig
veel prioriteit. Binnen dat kader worden taken overgedragen vanuit het rijk met
tegelijkertijd fikse financiële kortingen. Dat vraagt om keuzes. Die keuzes worden
verwerkt in de kaders die aan u worden voorgelegd.
3) De kennis om het ouderenbeleid vorm te geven zit voornamelijk bij de ouderen zelf
en bij de verschillende ouderenorganisaties. Hoe worden zij betrokken bij het nieuw
te vormen beleid?
Antwoord:
In het voorbereidingstraject dat tot dusver gevolgd is, zijn ouderen nauw betrokken.
Met zowel ouderenorganisaties (ANBO, Binding, SWOC), vrijwilligersorganisaties die

veel met ouderen te maken hebben (Zonnebloem, Rode Kruis, kerken) als een aantal
ouderen zelf, zijn en worden gesprekken gevoerd. De resultaten daarvan zullen
uiteraard in de ouderennota verwerkt worden.
4) Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat ouderen ontevreden zijn over de politiek en
zich niet goed vertegenwoordigd voelen. Een seniorenraad zou tegenwicht kunnen
bieden aan dit geluid… Een seniorenraad kan de politieke discussies bij de tijd
houden waar het gaat om de behoeftes van ouderen. Neemt het college het idee van
een seniorenraad over? Gaat het college stappen ondernemen om in Wijk bij
Duurstede tot een seniorenraad te komen?
Antwoord:
Bij de vele beleidsontwikkelingen die gaande zijn in het domein van ouderen en zorg, is
het in onze gemeente gebruikelijk om de doelgroepen zelf te informeren en te
betrekken. De inbreng van senioren bij de voorbereiding van nieuw beleid acht het
college van groot belang, maar dit hoeft niet tot stand te komen via een seniorenraad.
Bovendien is binnen de gemeente al een Wmo Adviesraad werkzaam, die ook bij de
ontwikkeling van deze ouderennota betrokken is. Daarin is o.a. de ANBO
vertegenwoordigd.
Tijdsduur: 1 uur.
Datum: 11 juli 2013
Jan Burger,
namens het college van Burgemeester en Wethouders.

