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Extra aandacht voor ouderen in Haarlemmermeer 

Verzenddatum 

1 9 HAAK! ZOU 

Geachte heer, mevrouw, 

In de raadsvergadering van 7 november 2013 is door de fractie van het CDA een motie 
ingediend met het doel om in 2014 meer aandacht te besteden aan deelname van senioren 
aan de samenleving. Het verzoek om € 50.000,- beschikbaar te stellen voor specifieke 
activiteiten om de betrokkenheid van senioren te vergroten en 2014 tot Jaar van de Senioren 
uit te roepen, is niet overgenomen. 

Wij organiseren al zeer veel activiteiten voor ouderen. Denk hierbij aan sport- en 
beweegactiviteiten. Zondagmiddag-podium en andere sociaal culturele activiteiten. 
Daarnaast bestaan er ter ondersteuning van ouderen: dagbestedingsactiviteiten, 
geheugenspreekuren, ouderenadvies en preventieve huisbezoeken. 

We hadden al eerder het jaar 2014 tot het "Jaar van de sport" uitgeroepen. Een combinatie 
van twee themajaren (Sport en Senioren) vinden wij vanuit het oogpunt van Citymarketing 
ongewenst. Wel hebben wij toegezegd om te onderzoeken dan wel explicieter te maken wat 
wij in 2014 extra kunnen doen voorouderen. In deze brief willen wij u graag toelichten welke 
plannen we daarvoor hebben. 

Actieve deelname aan de samenleving 
Wij vinden het belangrijk om ouderen te stimuleren om actief mee te doen aan de 
samenleving. De kennis en levenservaring van ouderen is onschatbaar. Om te stimuleren 
dat ouderen deze kennis en levenservaring inzetten voor de samenleving, willen wij dit jaar 
een prijsvraag organiseren waarbij we ouderen (individueel of in groepsverband) oproepen 
om ideeën in te dienen. 
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Voor de beste ideeën - te beoordelen door een jury - willen we dan een vorm van erkenning 
beschikbaar stellen. Tevens kunnen we aan deze initiatieven bekendheid geven bij diverse 
evenementen en gelegenheden, zoals de 55+/Seniorenbeurs, de week van de mantelzorg, 
etc. 

Seniorenbeurs 
De komende maanden gaan wij ook aan de slag met de programmering van de 
Seniorenbeurs die we jaarlijks rond de Dag van de Ouderen (1 oktober) organiseren. Dit 
jaar zetten we sterk in op de verbinding met de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. 
Daarnaast zoeken we aanhaking met het Jaar van de Sport. De beurs vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 27 september in en rond het Raadhuis en Cultuurgebouw met een thema rond 
"Actief (sociaal) leven". Hierbij proberen we aan te sluiten bij de wensen en behoeften van 
vitale senioren, die na een arbeidzaam leven nog volop in het leven staan en zich willen 
inzetten in het eigen netwerk of de lokale samenleving. 

Sociaal Domein 
In het kader van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de langdurige zorg zijn er 
zoals u weet grote veranderingen op komst: 
• de persoonlijke verzorging wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet; 
• de extramurale dagbesteding en individuele begeleiding zullen onder de nieuwe Wmo 

komen te vallen; 
• er zullen veranderingen optreden in de regeling voor hulp bij de huishouding; 
• het Rijk gaat ook door met de extramuralisering van de lagere zorgzwaartepakketten 

(zzp's). Ouderen met zzp 1 tot en met 3 krijgen nu al geen indicatie meer voor zorg 
binnen een instelling (intramurale zorg). Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig 
thuis wonen. 

Gezien deze ingrijpende veranderingen voor een (deels) kwetsbare doelgroep, is het 
belangrijk om binnen het programma Sociaal Domein speciale aandacht te (blijven) 
besteden aan deze doelgroep. Wij zullen onderzoeken hoe we kwetsbare ouderen optimaal 
kunnen ondersteunen en ervoor kunnen zorgen dat zij geen hinder hebben van de 
verschillende financieringsbronnen voor de ondersteuning waar zij een beroep op doen 
(Zorgverzekeringswet en Wmo). Veel kwetsbare ouderen hebben te maken met een 
ondersteuningsbehoefte op het gebied van persoonlijke verzorging, hulp bij het huishouden, 
een geschikte woning, individuele begeleiding, casemanagement dementie en niet-
arbeidsmatige dagbesteding. Wij ontwikkelen daarom de komende periode in nauwe 
samenwerking met huisartsen, zorgverzekeraars en het ouderenadvies van Meerwaarde 
een ketenaanpak voor kwetsbare ouderen. 

Een ander speerpunt binnen het sociaal domein is het versterken van de sociale 
infrastructuur en de voorzieningen op niveau 0 (het zogenaamde 'groene veld'). Door in te 
zetten op een sterke basisinfrastructuur met goede algemene voorzieningen, hopen wij te 
voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op zwaardere, meer specialistische zorg. 

Wij zetten daarom de komende periode in op het ontwikkelen en versterken van algemene 
voorzieningen. 
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Voorbeelden van projecten voor ouderen zijn bijvoorbeeld de onlangs geopende Sociëteit in 
Nieuw Vennep, waar ouderen zonder indicatie dagbestedings-activiteiten kunnen 
ondernemen en ontmoetingscentrum De Vriendschap in De Ark (Overbos) met een 
activerende aanpak voor dementerenden en hun mantelzorgers. 

Wij gaan ervan uit dat we met het schetsen van deze activiteiten tegemoet komen aan de 
wens vanuit de raad om meer aandacht aan ouderen te besteden en initiatieven te 
stimuleren om ouderen meer te laten participeren in Haarlemmermeer. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de(Blurgemeester, 

1. Weterings 


