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voor partners, relaties en belangstellenden

Geachte lezer,
De Seniorenraad Stichtse Vecht (SR) brengt u graag op de hoogte van de onderwerpen waarmee wij ons het
afgelopen half jaar hebben beziggehouden. Als dit beknopte overzicht vragen oproept, horen wij het graag. Ook
uw suggesties zijn van harte welkom. U kunt ons bereiken via info@seniorenraadsv.nl.
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‘Ouder worden in Stichtse Vecht’
Op weg naar de verkiezingen organiseerde de SR – samen met de cliëntenraad van Zorggroep De Vechtstreek en
de Pauluskerk – een goedbezochte bijeenkomst over de consequenties van het stijgend aantal senioren in de
gemeente Stichtse Vecht. Vanuit de cliëntenraad werd een indringende presentatie gegeven van de problemen
die men in de thuissituatie tegenkomt. Vanuit de SR werd de nadruk gelegd op de regiefunctie van de gemeente
en de noodzaak voor het instellen van een Zorgberaad. De speerpunten die tijdens dit symposium zijn benoemd,
hebben we toegestuurd aan de formateur die na de verkiezingen de vorming van een nieuw gemeenteakkoord
heeft begeleid.
Nieuwe gemeenteraad, nieuw college van B&W
Inmiddels heeft een afvaardiging van de SR nader kennisgemaakt met Hetty Veneklaas, de nieuwe wethouder
voor het ouderenbeleid. Een kennismakingsgesprek met de andere wethouders volgt, want elke wethouder heeft
een of meer onderwerpen in haar of zijn portefeuille die ook op onze agenda staan, zoals vervoer en verkeer,
bouwen en wonen en minimabeleid. Wij wensen de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B&W veel
succes bij hun werkzaamheden en hopen op een vruchtbare en constructieve samenwerking.
Wij zijn graag beschikbaar om een bijdrage te leveren waar het gaat om onderwerpen die voor senioren van
belang zijn.
Regiefunctie gemeente
De SR is van mening dat de gemeente een steeds belangrijkere speler is op het gebied van zorg en welzijn. De
gemeente zelf maar ook alle andere betrokken organisaties, instellingen en mensen moeten zich dat terdege
realiseren. Senioren willen langer thuis blijven wonen en zo luidt ook het overheidsbeleid. Maar dat heeft
consequenties op allerlei terreinen.
De SR ziet als belangrijk probleem de groeiende groep zorgafhankelijke senioren, die thuishulp en verzorging
nodig hebben. Het is lastig dat de voorzieningen worden geleverd uit verschillende wetten (Wmo, Zvw en Wlz) en
niet goed op elkaar aansluiten. Daardoor kan een ‘zorgval’ ontstaan, bijvoorbeeld voor mensen die op een
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wachtlijst staan voor een verpleeghuis. Want zodra iemand een indicatie voor een verpleeghuis heeft, valt hij of
zijn onder de Wlz en wordt de zorg thuis niet langer betaald op basis van de Wmo en Zvw, ook al staat de persoon
in kwestie alleen nog maar op de wachtlijst en woont hij of zij nog thuis. De minister van VWS heeft onlangs
maatregelen genomen om dit te voorkomen. Dit moet echter wel in praktijk worden gebracht en vraagt om
samenwerking van lokale zorgaanbieders, zorgverzekeraar en gemeente. De SR is van mening dat de gemeente
daarbij de regiefunctie moet vervullen vanuit haar rol als behartiger van de belangen van burgers.
Zorgberaad
In april heeft in de gemeente Stichtse Vecht een eerste oriënterend Zorgberaad plaats gevonden, als aanloop naar
een structureel overleg. Alle lokale zorgaanbieders hebben ingestemd met deelname. Aanwezig waren
vertegenwoordigers van zorginstellingen, professionals in de 1e lijn, stichting Welzijn, de gemeente als
verantwoordelijke voor de uitvoering van de Wmo en de SR. De opgave voor het Zorgberaad is het inventariseren
van de lacunes en belemmeringen in het aanbod van zorg, nu en in de toekomst, en het nemen van adequate
acties die leiden tot verbetering. De SR is blij met deze ontwikkeling en ziet goede kansen voor een concrete
aanpak van knelpunten in de zorg voor senioren als het Zorgberaad goed functioneert. Ook bij het formuleren van
een gezondheidsbeleid – een verplichting voor de gemeente op basis van de Wet publieke gezondheidszorg –
kunnen alle zorgaanbieders en welzijnsorganisaties via het Zorgberaad op een zinvolle manier betrokken zijn.
Wonen met Zorg
Tijdens het eerste Zorgberaad hebben de deelnemers gezamenlijk bepaald dat het onderwerp Wonen met Zorg
extra aandacht verdient. Voor mensen die kleiner willen wonen is het moeilijk om de woningmarkt te overzien.
Een onafhankelijk verhuisadviseur kan hierbij helpen. Veel senioren willen wel verhuizen naar een kleinere woning
die betaalbaar is en bij voorkeur in de buurt van een zorginstelling ligt. Het aanbod van dergelijke woningen in de
gemeente Stichtse Vecht is echter beperkt. Daarom moet daaraan bij nieuwbouwplannen meer prioriteit worden
gegeven. Veel bestaande woningen kunnen worden aangepast, maar dat vraagt om een goed toegankelijke
regeling voor woningaanpassing. Het is nodig dat woningcorporaties en gemeente op dit terrein initiatieven
nemen, mogelijk in combinatie met energiebesparende maatregelen. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor
vernieuwende initiatieven op het gebied van Samenwonen met Zorg. Daarvoor zou gekeken kunnen worden naar
landelijke voorbeeldprojecten. Contact met landelijke opererende partijen ligt voor de hand. Het Zorgberaad is
van plan om over de knelpunten in het woningaanbod voor senioren en (samen)wonen met zorg een bijeenkomst
te beleggen met de woningbouwcorporaties.
‘Samen in actie tegen eenzaamheid’
Niet ten onrechte maken mensen en organisaties zich zorgen over de (toenemende) eenzaamheidsproblematiek
in Maarssenbroek. Gelet op de bevolkingsopbouw zal de groep 80+ ers daar nog sterk toenemen. Kom Erbij
Maarssenbroek organiseerde medio mei een drukbezochte bijeenkomst voor hulpverleners, vrijwilligers en
bewoners onder het motto ‘samen in actie tegen eenzaamheid’. Leden van de SR participeerden actief in de
discussie, die veel waardevolle ideeën opleverde. Binnenkort vindt er een vervolgbijeenkomst plaats om te
onderzoeken hoe de ideeën vertaald kunnen worden in concrete activiteiten.
Gezondheidscentrum en ontmoetingsruimte in Bisonspoor
De wijkcommissie Bisonspoor heeft de SR gevraagd om een gezondheidscentrum en een ontmoetingsruimte te
bepleiten in de nieuwbouw van Bisonspoor. We weten dat al langere tijd wordt gezocht naar adequate en
betaalbare huisvesting voor een gezondheidscentrum in Maarssenbroek. En we vinden dat deze kans om
optimale zorgvoorzieningen te realiseren moet worden aangegrepen, temeer omdat in de plannen ook sprake is
van zorgwoningen. De SR heeft het onderwerp onder de aandacht gebracht van de wethouder voor het Sociaal
Domein. We hebben de gemeente gevraagd om in het project haar invloed aan te wenden en in contact te treden
met de gegadigden.
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Valpreventie
Voor thuiswonende senioren ligt het risico van vallen op de loer, met vaak dramatische consequenties. Daarom
vindt de SR preventie van groot belang. De SR participeert in de organisatie die voorlichtingsbijeenkomsten
belegt. De bedoeling is om senioren te wijzen op het cursusaanbod voor valpreventie en te stimuleren om
daaraan mee te doen.
Mondzorg
Goede mondgezondheid bepaalt de kwaliteit van leven. Vooral zorgafhankelijke senioren in instellingen en thuis
dreigen een vergeten groep te worden als het om mondzorg gaat. Zij zijn daardoor extra vatbaar voor ziekte en
overlijden eerder.
Dit onderwerp heeft aandacht van huisartsen en tandartsen in de gemeente Stichtse Vecht. Voor de SR was dat
aanleiding om een memorandum Mondzorg op te stellen en dat toe te zenden aan de directies van de
zorginstellingen, met het verzoek opening van zaken te geven over hun beleid in deze. De reacties maken duidelijk
dat de zorginstellingen beleid hebben ontwikkeld of daarmee bezig zijn. Toch zal er nog meer moeten worden
gedaan aan bewustwording en voorlichting, in het bijzonder onder de thuiswonende senioren.
De SR zal zich in de komende tijd met dit onderwerp blijven bezighouden.
Dorpsraden en wijkcommissies
De SR kan niet genoeg benadrukken dat een toereikend aanbod van zorg en welzijn op het niveau van een kern of
een wijk moet zijn georganiseerd, zodat er rekening gehouden kan worden met de specifieke lokale kenmerken.
De dorpsraden en wijkcommissies zouden meer armslag moeten hebben. Zij zouden ook een rol kunnen vervullen
bij de veiligheid in hun buurt of wijk. Bijvoorbeeld bij het inrichten van de openbare ruimte, groenvoorziening,
bestrating, speelplaatsen, sportplaatsen en inbraakbeveiliging. De SR onderhoudt contacten met de Dorpsraden
en Wijkcommissies in heel Stichtse Vecht.
Aan- en afmelden
Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief doorstuurt naar de mensen om u heen van wie u verwacht dat ze
geïnteresseerd zijn. De nieuwsbrief van de Seniorenraad Stichtse Vecht verschijnt minstens twee keer per jaar.
• Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief van Seniorenraad Stichtse Vecht.
•

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief van Seniorenraad Stichtse Vecht.

Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht –Website: www.seniorenraadsv.nl – E-mail: info@seniorenraadsv.nl – KvK nr: 30159240

