De lokale seniorenagenda

Raadssessie 4 april 2013

De lokale seniorenagenda
• Onderdeel van het Collegeprogramma “Vertrouwen in de
kracht van Velsen”.
• Het College heeft in een notitie uiteengezet hoe aan de Lokale
Seniorenagenda invulling gegeven wordt.
• De lokale seniorenagenda is een overleg tussen de Lokale
Samenwerkende Bonden Ouderen Velsen en de
portefeuillehouder.
• De lokale seniorenagenda is het beleid voor ouderen zoals
vastgelegd in verschillende nota’s (o.a. Wmo, Woonvisie,
veiligheid) en deelnota’s.
• Afspraak: de gemeenteraad ontvangt in 2013 een samenvatting
van het ouderenbeleid dat in deze nota’s is vastgelegd.

Ontwikkelingen
•
•
•
•

Vergrijzing (maatschappelijk kapitaal benutten);
Decentralisatie van de begeleiding;
Ouderen gaan langer zelfstandig thuis wonen;
Een terugtredende overheid.

Doelstellingen
• Bevorderen van zelfredzaamheid;
• Bevorderen van zelfstandig wonen;
• Bevorderen van participatie.
Deze doelstellingen gelden voor alle burgers, ook voor ouderen.

Uitgangspunten
•
•
•
•

Algemeen waar het kan, specifiek waar het moet;
Ontmoeting tussen generaties;
Eigen kracht;
Formele zorg en informele zorg in balans.

Welk beleid hebben wij?
Huis van de Wmo
Kamer 1: Informatie advies en cliëntondersteuning
• toegang tot ondersteuning;
• signalering en overdracht;
• mantelzorgondersteuning (& dementie);
• huisbezoek aan ouderen;
• ouderenadviseurs.
Nota integrale informatie advies en clientondersteunig
Uitvoeringsovereenkomst met Socius

Kamer 2: Jeugd
Maatschappelijke stages – ontmoeting tussen generaties;
Kadernota Jeugd en onderwijsbeleid

Welk beleid hebben wij?
Kamer 3: Welzijn nieuwe stijl leefbaarheid
• Integratie van het algemene buurthuiswerk en
ontmoetingsactiviteiten voor ouderen;
• Openstelling Wijksteunpunt Zeewijk;
• Overname wonenplusdiensten door SWV.
Nota Welzijn nieuwe stijl
Uitvoeringsovereenkomst 2013

Kamer 4: Individuele Wmo-voorzieningen
• De kanteling: nieuwe werkwijze;
• Ouderen maken verreweg het meest gebruik van
individuele wmo-voorzieningen (hulp bij het huishouden,
woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen).
Startnotitie Op eigen kracht
Wmo-verordening

Welk beleid hebben wij?

Kamer 5: Begeleiding voor mensen met een beperking
• Individuele begeleiding en dagbesteding;
• Cliëntgroepen: ouderen met psychogeriatrische en/of
somatische beperking.
Kadernota “Van zorg naar Participatie”

Kamer 6: Wonen voor mensen met een beperking
De raad stelt voor het zomerreces de Woonvisie 2025 vast.
Veiligheid
Preventie van oplichting onder ouderen (project van politie).

Inspelen op actuele thema’s
Ouderen blijven langer thuis wonen (rijksbeleid)
Wonen
• Meer betaalbare woningen nodig waarin zorg gegeven kan worden.
Zorg
• Ouderen met lichte of middelzware zorgbehoefte ontvangen zorg aan
huis;
• De vraag naar individuele Wmo-voorzieningen stijgt.
Welzijn
• Belang van zinvolle dagbesteding / sociale contacten;
• Groter beroep op informele zorg.
Gemeente, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en
huisartsen hebben de intentie uitgesproken om dit thema gezamenlijk op te
pakken.

Welk beleid is in ontwikkeling?
Woonvisie 2025 (programma ouderen)
• Woningbouwprogramma in de dorpskernen afstemmen op
behoefte ouderen;
• Onderzoek naar woonservicegebieden rond accommodaties;
• Realisatie van levensloopgeschikte woningen nabij
voorzieningen in IJmuiden;
• Toewijzingsbeleid op doelgroepen voeren ten aanzien van
woonruimteverdeling van huurwoningen;
Planning: raadsbesluit in juni / juli 2013

Welk beleid is in ontwikkeling?
Notitie Vrijwillige inzet (2013-2016)
Vier thema’s (denkrichtingen)
1. Vrijwilligerswerk door burgers;
2. Het versterken van het verenigingsleven;
3. Het stimuleren van vrijwillige inzet in de buurt:
- informele zorg: zorgvrijwilligers en burendiensten;
- wijkinitiatieven.
4. Het promoten van vrijwillige inzet:
- Maatschappelijk kapitaal ouderen;
- Maatschappelijk ondernemen.
Vraag
Hoe benutten wij het beste het maatschappelijk kapitaal
van ouderen?
Planning
• Input uit deze raadssessie wordt meegenomen;
• Collegebesluit voor het zomerreces (ontwerpnotitie).

Samenvattend
Hebben wij inzicht in de dynamiek van de vergrijzing?
• Onderzoek: GGD-monitor, woningmarkt en woonwensenonderzoek;
• Informatie: CBS, Zorgkantoor, CIZ;
• Overleg met partners: Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen, Socius,
SWV, huisartsen etc.
Wordt de integraliteit gewaarborgd?
• De integraliteit wordt in de beleidsvoorbereiding gewaarborgd
(Wmo-programma, Wonen, Welzijn en Zorg als voorbeeld);
• Na het zomerreces, ontvangt de gemeenteraad een overzicht van het
beleid voor ouderen.
Hoe kunnen wij het maatschappelijk kapitaal van ouderen
beter benutten?
• Verschillende organisaties kunnen hierbij een rol spelen;
• Wij nemen uw input uit deze sessie mee in de Nota Vrijwillige inzet.

