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Onderwerp: De lokale seniorenagenda

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
In de raadsessie van 4 april 2013 hebben wij u toegezegd in de tweede helft van dit kalenderjaar met
de lokale seniorenagenda te komen die een weergave is van de beleidspunten zoals deze in diverse
nota’s tot stand zijn gekomen. Dit collegebericht geeft hier invulling aan en biedt per beleidsveld een
overzicht. De lokale seniorenagenda is één van de speerpunten uit het collegeprogramma "Vertrouwen
in de kracht van Velsen (2010-2014)". Deze agenda is niet statisch, maar blijft flexibel al naar gelang de
actualiteit daarom vraagt. De Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen (LSBO) heeft aangegeven
dat zij zich in onderstaand beleid herkennen en de lokale seniorenagenda als een gezamenlijke agenda
beschouwen. De gemeente heeft eens in de drie maanden een bestuurlijk overleg met de LSBO.
Algemeen
Het vraagstuk van kwetsbare ouderen en de extramuralisering van de zorg staat bij het college hoog op
de agenda. Overleg tussen gemeente en welzijns- en zorgaanbieders richt zich onder andere op
vroegsignalering van ouderen met ondersteuningsbehoeften. De realisatie van levensloopgeschikte
woningen maakt het daarnaast mogelijk dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Onlangs heeft de
GGD in het kader van haar wettelijke taak een gezondheidsmonitor uitgebracht. Het voorstel is om
deze monitor met u in een aparte raadsessie te bespreken.
Kamer 1 van de Wmo: Integrale, informatie, advies en cliëntondersteuning
 In Velsen realiseren Socius en Stichting Welzijn Velsen huisbezoeken aan ouderen. De
huisbezoeken hebben als doel ouderen voor te lichten over voorzieningen, om problemen vroegtijdig
te signaleren en zo nodig ouderen te activeren. Onlangs zijn hiervoor vrijwilligers opgeleid. Via het
gebruik van I-pads wordt op een moderne en efficiënte manier invulling gegeven aan deze taak.
 Sinds januari 2013 kunnen ouderen bij Socius terecht voor mantelzorgondersteuning. Binnen het
voorzieningenaanbod is specifieke aandacht voor mantelzorgers die een familielid hebben met
dementie.
 Ouderen kunnen bij Socius ook terecht op het gebied van informatie, advies en cliëntondersteuning,
zoals ouderenadvies, maatschappelijk werk en sociale raadsliedenwerk.
 Bij de aanvraag van een individuele Wmo-voorziening verricht de Wmo-consulent een bredere
verkenning naar de ondersteuning die cliënten nodig hebben.
Kamer 2 van de Wmo: Jeugd
 Maatschappelijke stages bieden de mogelijkheid voor ontmoeting tussen generaties. Onder
jongeren bestaat grote belangstelling om een maatschappelijke stage in een verzorgingshuis te
doen. Onduidelijk is of de scholen de maatschappelijke stages willen of kunnen continueren, nu de
financiering hiervoor door het Rijk is stopgezet.
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Kamer 3 van de Wmo: Sociaal cultureel werk
 Ouderen staan net als andere mensen midden in wereld. Vanuit dit uitgangspunt is ervoor gekozen
om het algemene buurthuiswerk en ontmoetingsactiviteiten voor ouderen te integreren;
 Vrijwilligers organiseren met een lichte ondersteuning van Stichting Welzijn Velsen activiteiten voor
ouderen in wijksteunpunt Zeewijk;
 SWV draagt vanaf 2013 zorg voor de bemiddeling bij de zogenaamde Wonenplusdiensten. Deze
diensten stellen burgers in staat langer zelfstandig te blijven wonen.
 Ouderen worden pro-actief benaderd om vrijwilligerswerk te doen. Dit voornemen is opgenomen in
de startnotitie Vrijwillige inzet, die onlangs met u besproken is.
 In Velsen zijn verscheidene vrijwilligersorganisaties (zeer) actief zijn ten aanzien van ouderen: het
Rode Kruis, de kerken, OIG, de Zonnebloem e.d.
Kamer 4 van de Wmo: Individuele Wmo-voorzieningen
De Wmo gaat uit van de kwetsbaarheid van mensen. Ouderen maken verreweg het meest gebruik van
individuele voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen
(rolstoel, scootmobiel, collectief vervoer). Bij de intake wordt integraal gekeken naar wat de mensen
zelf kunnen, in welke mate de omgeving hierin kan ondersteunen en welke voorzieningen zij nodig
hebben om zo lang mogelijk zelf te kunnen wonen en te kunnen participeren in de samenleving.
Kamer 5 van de Wmo: Begeleiding voor mensen met een beperking
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de extramurale begeleiding. De
begeleiding betreft onder andere ouderen met een psychogeriatrische beperking en/of somatische
beperking. De begeleiding kan bestaan uit dagbesteding en/of individuele begeleiding:
 de dagbesteding draagt bij aan het realiseren van een zinvolle dagstructuur en het ontlasten van de
mantelzorger;
 de individuele begeleiding draagt er toe bij dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
Kamer 6 van de Wmo: Wonen voor mensen met een beperking
De woonvisie 2025 Velsen is onlangs vastgesteld. In deze visie wordt nadrukkelijk stilgestaan bij het
thema bewoners waaronder “ouderen”. Het programma ouderen bestaat uit de volgende onderdelen:
 Woningbouwprogramma in de dorpskernen afstemmen op behoefte ouderen;
 Voldoende kans om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in bij voorkeur (aangepaste)
zelfstandige woningen of andere (beschermde) woonvormen met voldoende ondersteuning en
voorzieningen in de nabijheid. Bijvoorbeeld door levensloopgeschikte woningen, nultredenwoningen,
generatiewoningen en woonservicegebieden rond accommodaties.
 Toewijzingsbeleid van doelgroepen ten aanzien van woonruimteverdeling van huurwoningen;
 De zorgvraag en het aanbod (beter) in kaart willen brengen, en samenwerking tussen partijen
stimuleren.
 De gemeente Velsen streeft naar het Woonkeur certificaat bij nieuwbouw. Dit certificaat waarborgt
onder andere de toegankelijkheid en aanpasbaarheid van nieuwbouw.
Kamer 7 van de Wmo: OGGZ beleid, maatschappelijke opvang en preventie verslaving
Binnen het beleid gericht op de aanpak van huiselijk geweld is ook aandacht voor mishandeling van
ouderen.
Lokaal volksgezondheidsbeleid
In het lokale gezondheidsbeleid staan twee speerpunten centraal:
 Bewegen en overgewicht (valpreventie en beweegcoaches).
 Minder ouderen voelen zich eenzaam. Het maatjesproject en de cursus de “Kunst van het ouder
worden” dragen hier onder andere aan bij.
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Verkeer en openbare ruimte
 In Velsen worden landelijke normen gehanteerd voor seniorenproof wegontwerp;
 De gemeente Velsen zet zich in voor een goed basisnetwerk van buslijnen, aangevuld door
maatwerkbindingen. Een voorbeeld van een maatwerkbinding is de buurtbus tussen SantpoortNoord en Bloemendaal. De verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer ligt bij de Provincie
Noord-Holland.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Bronnen
 Samen aan de slag, Visie op maatschappelijke ondersteuning in Velsen (2012-2017);
 Van Zorg naar Participatie, Kadernota (2012);
 Kadernota Integrale informatie advies en cliënt ondersteuning;
 Kadernota Jeugd- en Onderwijsbeleid, “Samenwerken aan Talent” (2012-2016);
 Welzijn Nieuwe Stijl (2012);
 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015;
 Sportagenda 2013-2016;
 Startnotitie Vrijwillige Inzet (2013);
 Woonvisie 2025;
 Regionale mobiliteitsvisie IJmond.
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