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R.G. te Beest
Informatie ontvangen en gedachtewisseling over de verscheidenheid
van de doelgroep en de vele facetten die een rol spelen bij deze
vraagstelling.
De fracties van PvdA, LGV en VVD hebben om agendering van dit
onderwerp gevraagd. In Velsen is er voor gekozen geen integraal
seniorenbeleid te maken, maar dit via de lokale seniorenagenda vorm
te geven. Vanuit het uitgangspunt “algemeen waar het kan, specifiek
waar het moet” is divers beleid voor senioren/ouderen verspreid over
meerdere nota’s. Een samenhangend beeld moet voortkomen uit de
“Lokale Senioren Agenda”. De vraagstelling is: besteden wij voldoende
aandacht aan de dynamiek van de vergrijzende samenleving? Hebben
we voldoende zicht en greep op de effecten voor wonen en werken,
recreëren, openbaar vervoer, vrijwilligerswerk? De vraag waarop we in
een informatiesessie antwoord willen formuleren is: op welke manier
kunnen we dit “Maatschappelijk kapitaal“ zo intensief en zo lang
mogelijk aan, en ten nutte van, de samenleving laten deelnemen?
Wat is daarvoor aan beleid al beschikbaar en welke leemten in het
beleid moeten we dichten? Kunnen we volstaan met een
seniorenagenda of is er aanleiding voor een aparte nota senioren
beleid?
►Presentatie door of overzicht van het college van het vigerende
beleid en staande activiteiten.
►Presentatie door de stichting Welzijn Velsen.
►Een bijdrage van de LSBO.
►Een gastspreker vanuit Haarlem over het beleid bij deze gemeente,
met name over vitale senioren.
►De aanwezigen wisselen vervolgens (mét gespreksleider) van
gedachten over eventuele leemten en vervolgstappen.
►Voorzitter vat afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
►Vertegenwoordiger LSBO
►Vertegenwoordiger gemeente Haarlem
►Vertegenwoordiger van de Stichting Welzijn Velsen
Ja
► voor nadere informatie / bijstelling terug naar college
►terug in het Raadsplein [datum]
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