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Jaarplan 

In het begin van het jaar stonden we stil bij onze voornemens voor dit jaar. Wij gaan door op 
de ingeslagen weg om ons zo goed mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen die er 
zijn op het gebied van voorzieningen en de zorg voor Ouderen. Wanneer binnen de 
gemeente zaken spelen die speciale aandacht vragen zullen we daar over rapporteren en de 
gang van zaken met de nodige alertheid blijven volgen. 

Dit jaar willen we de contacten met de Ouderenbonden in Stichtse Vecht meer inhoud 
geven. Het is van belang om te weten wat er speelt onder de (georganiseerde) ouderen. 
Verder blijven we investeren in het contact met de cliëntenraden van de zorginstellingen in 
de gemeente en de WMO-raad, in de vorm van een regelmatig bijeenkomend zgn. 
Voorzittersoverleg. Er is veel aan de hand vanwege de decentralisatie van de Zorg en 
Welzijnstaken richting gemeente en de veranderingen in de AWBZ hebben vergaande 
consequenties voor ouderen. 

We besteden veel aandacht aan de sociale wijkteams. Deze worden ingesteld om Zorg en 
Welzijn dichter bij de bewoners te brengen; momenteel lopen er 2 proefprojecten, een in 
Breukelen en een in Maarssenbroek. 

Bij dit alles is communicatie en informatie van groot belang. De informatievoorziening over 
diensten en voorzieningen voor ouderen kan veel beter. 

Website 

Ook onze eigen informatievoorziening naar buiten vonden wij onvoldoende zodat recent 
deze website gebouwd is. We kunnen nu eenvoudiger uitleggen wie we zijn, wat we doen en 
welke adviezen wij geven. Op deze site zijn de meest recente adviezen aan de gemeente 
terug te vinden. 

Recent uitgebrachte adviezen. 

Advies over preventie. 

In de wet op de Preventieve Geneeskunde is nieuw opgenomen dat de gemeente de regie 
voert over en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de publieke preventieve 
gezondheidszorg, in het bijzonder voor ouderen. De gemeente heeft ook de regie over de 
lokale afstemming tussen de publieke en individuele preventie en zij bereidt momenteel een 
nota Publieke Gezondheidszorg voor. De Seniorenraad heeft de volgende aanbevelingen 
gedaan: 

• Als gemeente afstemmen met de lokaal werkzame zorgverzekeraars over 
preventieprogramma’s die elders hun nut hebben bewezen 

• Speciale programma’s uitvoeren voor valpreventie, overgewicht, roken en overmatig 
alcoholgebruik 

• Voorlichting over preventie en leefstijl hoger op de agenda van de gemeente 
plaatsen 



 
• Gebruik maken van de signaleringsfunctie van de sociaal-medische wijkteams  

 

Lees verder bij: rapportages 

Advies over Sociale Wijkteams(SWT) 

Bij de inrichting van het Sociaal Domein maakt de Seniorenraad zich grote zorgen over de 
vormgeving van de SWT’s. Tot nu toe blijkt uit de nota’s van de gemeente een dirigerende 
en uitvoerende rol van de gemeente. Het is o.i. een uitdaging om de zorg zoveel mogelijk 
dicht bij huis te organiseren, waarbij de eigen kracht, zelfredzaamheid en identiteit van de 
inwoners uitgangspunten zijn conform aan het Hoofdlijnenakkoord coalitie Stichtse Vecht 
2014-2018. Wij dringen aan op een aanpak die hoort bij deze tijd: 

• SWT’s moeten vanuit de basis worden opgebouwd, gebruik makend van de aanwezige 
sociale infrastructuur 

• Er moet ruimte zijn voor differentiatie, er moeten verschillen mogelijk zijn die 
samenhangen met de specifieke kenmerken van de betreffende wijk of kern 

• Voor de verpleegkundige dient een centrale rol weggelegd te zijn, in nauwe 
samenhang met de samenwerkende huisartsen 

• Het SWT verdient een fysieke plaats in de wijk, die ook kan dienen als 
ontmoetingsplaats voor de bewoners met hun activiteiten en voor professionals 

• De gemeente dient actief in gesprek te gaan met professionals en organisaties die in 
onze eigen gemeente actief zijn en dient zich niet uitsluitend te verlaten op datgene 
wat in het project met beide buurgemeenten wordt uitgedacht 

• De ervaringen opgedaan in de pilots in Breukelen en Maarssenbroek dienen te 
worden ingebracht bij de keuze van het organisatiemodel SWT; dat lijkt op dit 
moment niet het geval te zijn 

• De seniorenraad is geen voorstander van een ambtelijke bemanning of aansturing van 
de SWT’s, ook niet op voorlopige basis 

• Het SWT is niet een soort verwijzer of indicatieorgaan, maar lost zelf – op basis van 
professionaliteit van de leden van het wijkteam – het grootste deel van de hulpvragen 
op, al dan niet met behulp van een vrijwilligerspool die door de deelnemers aan het 
SWT is georganiseerd 

• De opzet van het SWT moet flexibel zijn; er moet kunnen worden geleerd van de 
ervaringen die men al werkend opdoet 

• De opzet van de SWT’s moet kunnen worden aangepast als gevolg van de rol en plaats 
die in de nog komende wetgeving wordt toegekend aan de functie Wijkverpleging 

• Het SWT moet werken met een minimum aan regels; de overheid moet de burgers en 
professionals vertrouwen geven  
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