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Geachte heer Van Zanen,
De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht (ACO) heeft op 10 december
2013 een symposium georganiseerd, getiteld: Ouderenrechten = Mensenrechten.
Uw voorganger, de heer mr. A. Wolfsen, heeft dit symposium met enthousiasme geopend
en nog eens benadrukt dat de stad Utrecht dé mensenrechtenstad is van Nederland.
Of zoals prof. dr. Barbara Oomen het eens verwoordde: “Mensenrechten zit in de genen
van Utrecht”. Eleanor Roosevelt, de grondlegger van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, heeft hier in Utrecht een eredoctoraat ontvangen.
Utrecht is bovendien niet voor niets de vestigingsplaats van het College van de Rechten
van de Mens. Bovendien participeert Utrecht actief in het lokale mensenrechtenbeleid en
houdt mensenrechtendialogen.
Tijdens het tweede Grote Stadsdebat te Utrecht vorig jaar kwam de toenmalige
burgemeester Wolfsen tot de conclusie dat hier kansen liggen om van Utrecht een 'best
practice' te maken. Tenslotte, het wapen van Utrecht staat niet voor niets voor
solidariteit!
Oproep: mensenrechtenbeleid te focussen op ouderen
In de lijn van deze uitspraken en de noodzaak om de beleidsaandacht van de gemeenten
voor ouderen de komende jaren te intensiveren, dringt de Adviescommissie er bij u/de
wethouders op aan om binnen het gemeentelijk mensenrechtenbeleid te focussen
op ouderen, zoals in de gemeente Den Haag waar de aandacht is geconcentreerd op
kinderen. Of in San Francisco die het mensenrechtenaandacht/-beleid specifiek richt op
vrouwen en Barcelona die discriminatie en integratie in zijn vizier heeft.
In navolging van Den Haag zou in alle wijken en buurten moeten worden nagegaan,
samen met ouderen (immers de “ De zilveren kracht van Utrecht”) welke ontwikkelingen
er nodig zijn op het gebied van huisvesting (zorgbestendige woningaanpassingen en
nieuwbouw) en voorzieningen, zoals zorgvoorzieningen, ontmoetingsruimten en
dergelijke. Vanzelfsprekend door en voor alle ouderen van welke sekse of seksuele
geaardheid en van welke sociale, culturele en religieuze achtergrond dan ook.
Dit onder het motto: Geen Utrechtse oudere eenzaam!

Ter toelichting nog het volgende.
Op de hiervoor genoemde bijeenkomst van december 2013 werd geconstateerd dat meer
aandacht voor mensenrechten voor ouderen dringend noodzakelijk is. Niet alleen omdat
het aantal ouderen de komende jaren fors groeit (verdubbeling in 2040), maar met name
omdat het beleid gericht is op het steeds langer zelfstandig blijven wonen van ouderen.
Vanaf 2015 is dit zorgbeleid voor ouderen een gemeentelijke taak.
Het is van groot belang dat de invulling en uitvoering van het gemeentelijk ouderenbeleid
voldoet aan de mensenrechten, zeker gezien de aan de AWBZ-decentralisatie verbonden
bezuiniging.
Bepaalde groepen ouderen zijn extra kwetsbaar, zoals ouderen die leven van alleen AOW
of minder (een kwart van de ouderen heeft een inkomen onder de 125% van het sociaal
minimum).
Voorstel
Met ouderen zouden per wijk coalities gevormd kunnen worden tussen het
gemeentebestuur (wijkwethouder, wijkraadsleden) buurtteam(s), wijkteam, bedrijven,
zorgorganisaties, NGO's én natuurlijk ouderen zelf. Want ouderenrechten/mensenrechten
gaan ons immers allemaal aan.
Graag biedt de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid u persoonlijk deze brief aan.
Dat biedt tevens gelegenheid om met u kennis te maken en een en ander nader toe te
lichten
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