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Reactie op het advies van de Adviesraad op
het beleidsplan Vergrijzing 2022-2032

Geachte leden van de Adviesraad,

Op 20 januarl

jl.

ontv ngen wij uw reactie op het 'Beleidsplan Vergrljzing 2022-2A32'.
Allereerst bedanken wij u voor uw snelle reactie en adviezen die u binnen het korte
tjdsbestek waarin we u om een reactie hebben gevraagd, naar ons heeft gestuurd. ln deze
br ef reageren wij op uw advies.

Algemeen oordeel over het beleidsplan
U geeft aan dat het beleidsplan een goed en integraal beeld geeft van de problemat ek en de
opgave waarvoor de gemeente wordt gesteld. U vraagt of er voldoende tijd is genornen om
het plan goed te overdenken en te laten bezinken. Het is veel omvattend en er zullen keuzes
moeten worden gemaakt. Ten tweede is continulleit wenselijk. Als het nu wordt vastgesteld,
is het nodig dat het plan wordt overgenomen door de nteuwe gemeenteraad en het nieuwe
College. ln de vorige raadsperiode heeft het toen zittende College veelwerk gernaakt van de
beleidsagenda sociaal domein. Als instrument heeft u dit in de huidige raadsperiode niet
meer teruggezien. Het zou zonde zijn als dlt beieidsplan VergÍizing 2022-2032 hetzelfde lot
beschoren is.

Reactie Callege
Wij onderschrijven uw opmerkingen. Het plan is omvangrijk en er zullen keuzes gemaakt
moeten worden. Dit plan beschrijft echter op hoofdlijnen voor welke opgave we als gemeente
staan en dat we daar als gemeente goed inzicht en Íocus op moeten verkrijgen Een aantal
uitgangspunten uit de Maatschappelijke Agenda komen ook terug in dit beleidsplan. Het
beleidsplan zoomt echter in op de dubbele ve.grijzing (het aantal ouderen dat in de
gemeente veroudert wordt twee keer zo groot) en wat er nodig is om hierop te kunnen
inspelen. We zullen de raad daarom ook adviseren om ons de opdracht te geven de
beleidsuitgangspunten door te vertalen naar een actieprogramma en te onderzoeken welke
rnogelijkheden er zijn in de organisatie om in te kunnen spelen op het thema vergrijzing.
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a. VeÍgrjzing 2022-2032

Geen geïsoleerd plan
U geeft aan dat het plan veel beleidsterreinen raakt en niet los qezien moet worden van
beleid dat voor andere doelgroepen wordt ontwikkeld. Juist daarom vindt u het gewenst dat
voor de vergrijzingproblematiek een regisseur wordt aangewezen. Deze regisseur ls er voor
verantrroordelijk dat de vergrijzingsproblematiek voldoende aandacht in alle plannen krijgt en
ook dat geen acties worden ingezet die in andere plannen a voldoende zijn afged-.kt, of
overlappend zijn.
Reactie College

U

merkt terecht op dat het beleidsplan om een integrale aanpak vraagt.

Het

vergrijzingsbeleid dient daarom in samenhang met de andere beleidsterreinen te worden
gezien. We zullen onderzoeken op welke manier we de voortgang in de acties waarborgen.

Kostènontwikkeling

U geeft in uw brief aan dai

welzijnsaspecten een belangrijk deel van de
vergrijzingsproblematiek vormen. Daarnaast is vooral ook de met de veÍgrijzing
samenhangende kostenontwikkeling van belang. In de actielljn 1 merkt u op dat groepen
ouderen nogal gedetailleerd in beeld worden gebracht. Wellicht kan dit op een efficiëntere
wijze aan de hand van actuariële technieken en het definiëren van "maatmensen". Op deze
wijze kan wellicht ook een goede prognose van de kostenontwikkeling worden verkregen.
Bij het ontwikkeien en uitvoeren van plannen geeft u aan dat men zich niet moet laten
hinderen door ook met alle u tzonderlijk situaties rekening te houden. Focus op de grotere
groepen mensen waarvoor een plan wel past, in plaats van de ultzondering waarvoor het
onverhoopt geen oplossing biedt... ga voor het "happy scenado" en los de randproblematiek
later op.
Reactie College

We zullen in de uitwerking van het actieprogramma rneenemen op welke manier we
doelgroepen def niëren en bepalen we ke acties voor we ke doelgroepen bedoeld zijn. Het is
van belang systematisch trends bl diverse groepen te kunnen volgen, om hier ook efÍiciënt
op te kunnen inspelen. ln het kader van de kostenbeheersing is het raadzaam om de
investering te kunnen afzetten tegen het rendement.
Niet alles kan worden aangepakt
U geeft aan dat het plan veelomvattend is en terecht wordt !n het beleidsplan geconstateerd
dat het plan niet uitvoerbaar is met de huidige ambtelijk bezetting. Verwacht mag worden dat
er keuzes worden gemaakt en prloriteiten worden gesteld. Nagegaan moet worden waar de
meeste winst kan worden gehaald in relatie tot de inspanningen en daar moet op worden
ingezet. Ook besluiten met sommige bestaande inspanningen stoppen, kan ruimte
opleveren. U geeft het advies om de acties in behapbare brokken op te delen met een
projectleider om te voorkomen dat een brede aanpak uiteindelijk onvoldoende resultaat
oplevert.
Reactie College

We zijn ons er van bewust dat er een grote opgave ligt met een hoge ambitie. Plannen
moeten daarom financieel goed doorgerekend worden om te zien welke inspanninqen er
nodig zijn om een bepaald resultaat te behalen en op welke manier er middelen gecreëerd
worden. Ook het formulelen van bepaalde mijlpaien bij een gewenst resultaat kan helpen om
stap voor stap aan onh,vikkelingen te werken. Zoals hierboven ook beschreven, onderzoeken
wij op welke manier de aansturing op de realisatie moet plaatsvinden.
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Passend wonen
U geeft in uw brief aan dat het beleid is dat ouderen zo lang rnogelijk zelfstandig blijven
wonen- Sterker nog, de visie van zorgorganisaties is steeds vaker dat iniramurale zorg
steeds meer in de richting van palliatieve zotg zal gaan. Van ouderen mag ook worden
verwacht dat zij iijdig keuzes maken om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Terecht is in
het plan opgenomen dat zij daarbij, daat waat dat nodig is, worden geholpen. De
beschikbaarheid van passende woonlocaties is daarbij van belang. Als die woonlocaties er
nlet of onvoldoende zijn, heeft een planning weinig zin. Betaalbare woonlocaties dichtbij
essenliële voorzleningen voor ouderen zijn essentieel.
Reactie College
Het js een feit dat er te weiníg seniorenwoningen in de gemeente aanwezig zijn en we zien
dat de stap tussen zelfstandig wonen en een verpleeghuis groot is. Relatief veel ouderen zijn
op zoek naar een geschikte woning. We zullen naast alternatieven om langer thuis te kunnen
wonen ook serieus naar de wensen en behoeÍten van deze doelgroep moeten kijken ten
aanzien van won ngbouwplannen.
ln de woonvisie s een opdracht opgenomen om 40% gelijkvloerse woningen te realiseren.
De uitwerking van dit thema kan aanleiding zijn voor een nieuw raadsbesluit over het
aandeel gelljkvloerse woningen bij nieuwbouwprojecten.

Mantelzorg
U geeft aan dat de goedkoopste vorm van zorg mantelzorg is. l\,4antelzorgondersteuning en
waardering van mantelzorgers zijn daarbij belangrijk. Deze aspecten moeten structureel
aandacht krUgen.
Reactie College
Mantelzorg verdient de komende jaren absoluut meer aandacht. Door hun inzet wordt zorg
en ondersteuning uitgesteld. Het is van belang dat we hen op de juiste wijze ondersteunen
en investeren in het verminderen van de belasting, zodat dit waardevolle werk kan blijven
bestaan. Vanuit diverse zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en stichtingen worden
activiteiten ontplooid voor mantelzorgers. Er is echter op dit moment nog onvoldoende zlcht
op wat mantelzorgers individueel nodig hebben. Bij de uitwerking van dit thema dient le
worden bekeken welke activiteiten nodig zijn om goed invulling te kunnen geven aan de
ondersteuning van mantelzorgers en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn.

ls 70+ het nieuwe 65+?
ln uw brief schrijft u dat bij het classificeren van popuLaties nog veel de leeftijd van 65 jaar
wordt gebruikt. De vraag is oÍ je nlet van hogere leeftijden uit moet gaan. Werkenden gaan
steeds later met pensioen. En 65-plussers zijn ook kwieker dan tien of twintig jaar geleden.
De vraag is of daar voldoende rekening mee wordt gehouden. De doelgroep kan ons tnztens
worden verschoven naar 70 jaar en ouder.
Reactie College
l\,4ensen worden tegenwoordig ouder, rÍtaar niet elke oudere kan gezond oud worden_
Daarnaast vinden we het van belang dat ouderen op tijd worden meegenomen in het leren
oflr regie en eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leven te nemen. Deze vaardigheden
kunnen mensen ook op latere leeftijd helpen. Als zij bijvoorbeeld een intensief en groot
net\/erk hebben en weten hoe ze dii moeten opbouwen en handhaven, dan kan dit later ook
van pas komen.

Hoe relevanl is triple A nog?
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Trippel A is een indicator voor het voorzieningenniveau (arts, apotheek, supermarkt. U vraagt
zich af of het de vraag is of de indicator triple A nog dezelfde relevantie heeft als voorheen.
Corona heeft ons veel geleerd. lmmers supermarkten bezorgen thuis, apotheken bezorgen
ook thuis, huisartsen leggen visites aÍ en consulten kunnen ook digitaal plaatsvinden.
Reactie College
Driekwart van de Wijdemeerse ouderen woont straks niet in de buurt van voorzieningen.
Deze voorzieningen hebben naast een essentiële ook een sociale funcUe. Om beweging te
stimuleren, eenzaamheid te verminderen en sociale contacten te bevorderen is het belangrÍk
dat ouderen elkaar kunnen blljven treÍfen in de openbare ruimte en bij voorzieningen. Dii zal
echter niet voor elke oudere gelden en de trends kunnen hier in de toekomst ook in wljzigen.
l\,4aar voor het behoud van de vitaliteit, willen we ook kijken naar de bereikbaarheid en
laagdremoeligheid van dit soort voorzieningen.

Digibeet of dwalend door de regels
U geeft aan dat niet ontkend kan worden dat ouderen doorgaans minder digitaal vaardig zijn
dan jongeren. l\,4aar de vraag is of het onvoldoende zelÍrcdzaam zl)r, niet meer kornt door de
complexe regelgeving en door de regels het bos niet meer zien, dan door het gebrek aan
digitale vaardigheid. Overheidsinstanties en het bedrijfsleven moeten het niet
vanzelfsprekend vinden dat inwoners/klanten het allemaal wel zullen begrijpen. Zorg er voor
dat er aanspreekpunten zijn die inwoners daar pro-actief bij helpen en ook dat er bij de
bejegening van inwoners vanuit wordt gegaan dat reges en bes uiten voor inwoners niet
altijd direct duidelijk zijn.
Reactie Callege
We ziln het eens dat de regelgeving en administratieve regeldruk n et helpt bij het vergroten
van de zelfredzaamheid. Hier zullen we aandacht voor hebben bij de realisatie van huidige
en aLternatieve voozienlngen.

Betrek de doelgroep
U adviseert ons om ouderen te betrekken bil de problemaUek. Dit kan biivoorbeeld door met
enige regelmaat ouderenpanels te organiseren, of door stelselmatig inwoners die 60, 70 of
80 jaar worden te interviewen. ln 2019 zijn alle inwoners die in dat jaar 80 jaar werden,
geïnterviewd. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is nooit wat met de bevindingen
gedaan. Dat is een gemiste kans.
Reactie College
BU de uitwerking van de actieplannen zullen we rekening houden met de tijd die nodig is om
inwonerparticipatie als belangrijk onderdeel mee te nemen in de planvorming en uitvoering_
Inwoners weten vaak zelf het beste wat zij nodig hebben.

Tot slot
Wij zijn blij met uw betrokkenheid bij dit onderwerp en uw adviezen zullen we betrekken bij
de uitvoering van dit beleidsplan.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,
de secretaris,
de burgemeesJer,
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mw. drs. C.R. Larson
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