Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 29 juni 2013
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Ouderennota 2013-2017
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
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’?
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?
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?
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?
Toelichting:
De Ouderennota is hoognodig aan vernieuwing toe! De laatste Ouderennota had een looptijd
van 2007 tot 2010. In 2011 is de looptijd verlengd tot eind 2012. In september 2012 gaf de
wethouder aan dat er toch wel redenen zijn om tot een nieuw ouderenbeleid te komen. Denk
alleen maar aan de vergrijzing en aan het aantal toegenomen (wettelijk verplichte)
gemeentelijke taken. De planning was dat in het eerste kwartaal van 2013 de kaders voor het
nieuwe beleid ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd zullen worden. Het jaar 2013
is inmiddels halverwege en ik heb nog niets gezien… Het lijkt me sterk dat de urgentie voor
een nieuwe Oudernota niet is toegenomen! Als het aan de PCG ligt krijgt deze nota
topprioriteit, het kan en mag niet zo zijn dat de Ouderennota op de lange baan wordt
geschoven.
De PCG beweert niet dat er niets gebeurd op het gebied van ouderenbeleid, maar het is wel
duidelijk dat er meer thema’s aan elkaar verbonden en uitgebouwd kunnen worden. Er is nog
veel te winnen op het gebied van kwetsbaarheid, zelfstandigheid, vervoer, ondersteuning,
preventie, regierol gemeente etc. Daarnaast is het voor de PCG belangrijk dat de ouderen een
veel duidelijkere en prominentere stem krijgen. Een ‘seniorenraad’ lijkt hiervoor het
uitgelezen middel… Het is weleens geopperd, nu moet het er maar van komen!
Hans Marchal/PCG

