Geachte Commissieleden,
Op de eerste plaats hartelijke dank dat wij de gelegenheid krijgen om u te informeren
over datgene waar de Seniorenraad van Stede Broec zich mee bezig houdt. Mijn naam is
Ria Smit en ben de voorzitter van de Seniorenraad. De Seniorenraad is opgericht in 1997.
Dit betekent dat wij dit jaar 20 jaar bestaan en om hier de aandacht op te vestigen
organiseren wij dit jaar geen senioren week maar een seniorenmaand met als thema
Cultuur en Bewegen.
Eind 2015 begin 2016 dreigde de Seniorenraad niet meer door te kunnen gaan met haar
werkzaamheden vanwege de geringe bezetting. Maar door de mensen, die deelnemen aan
een van de activiteiten van de Seniorenraad, persoonlijk te benaderen bestaat het
bestuur nu uit elf enthousiaste en betrokken mensen waarvan een vertegenwoordiging op
de publieke tribune.
Doel van de Seniorenraad is om een platform te zijn voor alle senioren van Stede Broec.
We willen een verbindende factor zijn en geven hier vorm aan door samen te werken met
andere organisaties binnen de gemeente zoals de ouderenbonden, de Zonnebloem.
Hulpnet en Stichting Welzijn. Met al deze partijen hebben we 5 á 6 keer per jaar een
gezamenlijk overleg.
De Seniorenraad is vertegenwoordigd in de cliëntenraden van Het Gezinspaviljoen en
Nicolaas. Eén van onze bestuursleden heeft zitting in de WMO adviesraad waarvan onze
voormalige voorzitter nu voorzitter is. En een maal per 3 maanden is er een overleg met
voorheen de wethouder en nu met beleidsmedewerkers en op verzoek de wethouder.
Activiteiten die door de Seniorenraad worden georganiseerd en/of financieel ondersteunt
worden straks door mijn medebestuurslid nader toegelicht.
Tijdens de vergaderingen van de Seniorenraad komen diverse onderwerpen aan de orde.
Naast de organisatorische zaken wordt ook het beleid van de gemeente besproken,
eventueel van commentaar voorzien en meegenomen naar de WMO adviesraad of naar
het overleg met de beleidsmedewerkers en wethouder.
Een aantal zaken waarmee de Seniorenraad zich zoal mee bezighoudt wil ik onder uw
aandacht brengen.
Uit het tevredenheid onderzoek welke gehouden is onder zorgvragers bij het WMO loket
bleek dat de zorgvragers grotendeels tevreden zijn over de wijze waarop de aanvraag in
behandeling is genomen. Uiteraard een compliment hiervoor naar de medewerkers van
het loket. Echter bij 36% van de respondenten van dit onderzoek is aangeraden om een
beroep te doen op familie, vrienden of buren en dit advies is door 64% respondenten
opgevolgd. Opvallend is dat 85% van de respondenten ondersteuning ontvangt van het
eigen netwerk. 27% van deze respondenten geven aan de indruk te hebben dat de naaste
de zorg voor de zorgvrager niet meer aankan.
Onze vraag naar aanleiding van dit rapport is: Zijn zorgvragers waarbij het advies werd
gegeven een oplossing te zoeken binnen het eigen netwerk of waarvan de zorgvraag niet
in behandeling is genomen ook meegenomen in dit onderzoek? Zijn zij ook tevreden? En
hebben zij een oplossing kunnen vinden voor hun hulpvraag?

We herhalen telkens weer deze vraag aan beleidsmedewerker en wethouder maar nu,
minstens een jaar later hebben wij hierop nog altijd geen duidelijk antwoord gekregen.
In een Raadsbrief van september 2016 staat te lezen dat er extra gelden van de provincie
beschikbaar zijn gesteld om het lekker thuis blijven wonen te stimuleren. In dit kader
hebben de 7 West-Friese gemeenten o.a. de beschikking over een technologiehuisje. Er
zouden verschillende activiteiten worden georganiseerd om inwoners kennis te laten
maken met de mogelijkheden van technologie in huis. De gemeente kon een deel van
deze gelden gebruiken om eigen activiteiten te ontplooien. Op onze vraag wat er met het
deel van het geld welke de gemeente zelf kon besteden is gedaan. Weinig.
Dit heeft er toe geleid dat de Seniorenraad zich wel wilde inzetten en het resultaat
hiervan is dat er morgen een voorlichtingsbijeenkomst is georganiseerd. Op de valreep,
de subsidie voor dit project stopt op 1 juni.
In een andere Raadsbrief staan de volgende vraag: Hoe verleid je senioren om zich
maatschappelijk in te zetten? En wat kan de gemeente daar tegen over zetten?
Uit een gezondheidsonderzoek gedaan door de GGD blijkt dat bij 20% van de 65 tot 75
jarige inwoners van Stede Broec te maken heeft met een of meer chronische
aandoeningen. Oplopend bij de 75 tot 85 jarige naar 38 % en bij de 85 jarige en ouder
zelfs naar 66%.
Veel senioren bieden naast het toenemen van eigen gezondheidsproblemen zorg aan hun
naasten. En daarnaast doet 1 op de 3 senioren vrijwilligerswerk bij sportverenigingen,
kerk of op het gebied levensbeschouwing, verzorging of verpleging, vakbonden, politiek
en dergelijk.
Het antwoord op de eerste vraag zoeken is overbodig, het is niet nodig om senioren te
verleiden vrijwilligerswerk te doen. Zij doen het al!!!!
In een ander onderzoek staat dat 14% van de senioren niet of bijna niet financieel kan
rondkomen. Uit andere gegevens blijkt dat er bij de gemeente gelden op de plank blijven
liggen. Onderbenutting van gelden wordt tegengegaan door het geven van voldoende en
goede informatie. Denk daarbij aan voorlichting over uitkeringen als bijzondere bijstand,
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, stapeling van kosten op gebied van
gezondheidszorg.
Een laatst voorbeeld is het antwoord die wij hebben gekregen op onze vraag hoe het
mogelijk is dat er zoveel geld bestemd voor WMO op de plank is blijven liggen. Als
reactie daarop kregen wij te horen dat bij de gemeente alles op orde is. De oorzaak dat
er zoveel geld is blijven liggen, ligt bij de zorgaanbieders, zij hebben de facturering
niet op orde met als gevolg dat het geld nog op de plank ligt. Dan staat er een aantal
weken later in de krant een artikel waaruit blijkt dat bij de gemeente de administratie
bij lange na niet op orde is. En zijn er tal van maatregelen genomen om te voorkomen
dat er geen accountants verklaring wordt gegeven met alle gevolgen van dien. Een van de
gevolgen is dat er nu gelden vanuit het sociaal domein besteed gaan worden om een en
ander op orde te brengen. U zult onze verbazing over het krantenartikel begrijpen zeker
na het antwoord welke wij kregen van de voorganger van de huidige wethouder. Dit
ondermijnt het vertrouwen in het college.
2018 zal voor velen van u en ook voor ons als burgers een spannend jaar worden in

verband met de verkiezingen voor de gemeenteraad. Wij willen van de gelegenheid

gebruik maken om een aantal aanbevelingen te doen om op te nemen in
uw verkiezingsprogramma
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1.Mogelijk maken dat senioren zo lang als mogelijk is deel uit kunnen blijven
maken van het maatschappelijk leven.
Senioren maximaal gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen en/of
regelingen. Een duidelijk en zichtbaar voorlichtingsbeleid is hierbij essentieel.
De Seniorenraad betrokken wordt bij het tot stand komen, implementatie en
monitoring van het seniorenbeleid. Een duidelijk seniorenbeleid is hierbij
essentieel.
Veiligheid in en rondom woningen, gelegen in een omgeving met voldoende
voorzieningen.
Gerichte voorlichting en informatie over wonen met zorg en indien nodig verhuizen
op lokaal en regionaal gebied.
Verzorgingshuizen dreigen te verdwijnen en er zijn onvoldoende alternatieven. De
ene oudere is de andere niet, ieder heeft zijn eigen woonwensen. Stede Broec is
meer dan een traditionele woongemeente en dus moet er niet alleen voor gezinnen
worden ingezet. Een gemeente is nooit “vol” voor zwakkeren in de samenleving. Al
ligt er wel een grens als het gaat over de opvangcapaciteit uitgedrukt in geld.
Maak duidelijk wat onze gemeente aankan.

In de gemeente is vastgesteld dat een aparte seniorennota niet aan de orde hoeft te zijn.
Wij pleiten er nadrukkelijk voor dat een seniorennota wel degelijk van belang is. Mede
om duidelijkheid te geven op welke wijze de gemeente de verschillende facetten van
welzijn wil faciliteren om de zelfstandigheid en het eigen regie van senioren mogelijk te
maken.
De groep van senioren is divers, en verdienen maatschappelijke waardering van het ouder
worden en zijn en moeten zeker niet als lastig of een boekhoudkundig iets worden
neergezet. De seniorenraad wil meewerken aan het creëren van een samenleving waarin
ook de senioren kunnen blijven ontwikkelen en ontplooien.
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