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Doel
De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) heeft als doel 
een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de ontwikkeling van 
het ouderenbeleid in de gemeente Utrecht. Zij adviseert het college 
van burgemeester en wethouders van de stad Utrecht gevraagd en 
ongevraagd over ouderenbeleid en alles wat het leven van ouderen raakt. 
Daarnaast vormt de commissie een platform waar actuele informatie over 
ontwikkelingen die voor ouderen belangrijk zijn, wordt uitgewisseld. Deze 
platformfunctie draagt niet alleen bij aan betere adviezen, maar ook aan een 
beter beleid van en afstemming tussen organisaties voor ouderenbeleid.
De gemeenteraad heeft de Adviescommissie ingesteld. Dit is wettelijk vast-
gelegd in de verordening nr. 28 van de gemeente Utrecht. 

Samenstelling
De commissie is met haar 30 leden zeer breed samengesteld en is daarmee 
een goed platform waar informatie en signalen worden uitgewisseld. Zij 
bestaat uit mensen die betrokken zijn bij het ouderenbeleid in Utrecht. 
Dit zijn belangenbehartigers vanuit ouderenbonden, cliëntenraden en 
vakbonden. Ook niet-georganiseerde ouderen worden vertegenwoordigd. 
Daarnaast zitten in de adviescommissie vertegenwoordigers van organisaties 
die diensten leveren aan ouderen, zoals woningcorporaties, huisartsen, 
welzijnsinstellingen, vrijwilligerswerk, geestelijke gezondheidszorg en 
zorgaanbieders. De vier ambtelijke vertegenwoordigers vanuit de gemeente 
zijn adviserend lid van de commissie.

Wat doet de adviescommissie
De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid komt maandelijks bijeen in 
de raadszaal van het stadhuis. De gevarieerde achtergrond van de leden 
geeft de commissie de kracht van gebundelde expertise en verbinding 
met uiteenlopende netwerken. Het uitwisselen van actuele informatie en 
signalen uit de stad is een stevige basis voor integrale adviezen. 
Verder onderhoudt de commissie contacten met haar brede netwerk. 
Te noemen: wethouders en directeuren van de voor het werk van de 
ACO meest relevante gemeentelijke onderdelen, wijken en andere 
adviesorganen. 
De voorzitter en leden van de commissie geven regelmatig namens de 
Adviescommissie acte de présence op relevante conferenties, openingen 
en bijeenkomsten. Tevens worden Raadsinformatieavonden bijgewoond.

Adviescommissie voor het Ouderenbeleid van de stad Utrecht
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Er zijn weinig terreinen waar structureel zo veel verandert als op het gebied 
van de zorg, naast veel veranderingen op het gebied van wonen en welzijn. 
Deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor met name ouderen. 
Zo krijgt de gemeente zorgtaken van het rijk, inclusief een verlaging van het 
beschikbare budget. De regie over de hulp- en zorgverlening komt meer en 
meer te liggen bij de burger. Dit vergt veel van de eigen kracht van ouderen. 
Niet voor niets wordt gesproken van ‘kanteling’, een omslag in aanpak en 
cultuur. Bij de invulling van het nieuwe beleid is een sterke regierol van de 
gemeente absoluut noodzakelijk. Deze moet vooral gericht zijn op een goede 
afstemming tussen wonen, welzijn en zorg, op een goede communicatie en 
informatie voor ouderen en op het creëren van een aanspreekpunt/loket 
dicht bij de mensen.

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid stad Utrecht heeft -gelet op 
haar doelstelling- een belangrijke adviesrol bij de invoering en uitwerking 
van deze op handen zijnde beleidswijzigingen. De mening van ouderen kan 
en mag hierbij immers niet ontbreken. Vanwege haar brede samenstelling 
(30 leden/organisaties) en haar platformfunctie kan de Commissie deze 
rol ook met kracht vervullen. Dit vergt veel van de Commissie, terwijl 
haar tegelijkertijd een forse bezuiniging is opgelegd. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de Commissie zich het afgelopen jaar intensief heeft bezig 
gehouden met het behoud van haar –toch al geringe- jaarlijks budget. Het 
merendeel van de acht uitgebrachte adviezen betreft overigens andere 
zaken. Opvallend, maar ook zorgwekkend is dat alle uitgebrachte adviezen 
ongevraagd zijn. De Commissie verwacht zondermeer dat het college van 
B&W –naast het uitspreken van waardering-  haar het komend jaar zal vragen 
te adviseren, gezien de ingrijpende wijzigingen in de zorg, wonen en welzijn. 

Het afgelopen jaar heeft de Commissie zich bezonnen op haar eigen rol in de 
stad, hetgeen geleid heeft tot het opstellen van een visie op haar toekomst. 
Besloten is tot een meer intensieve afstemming en samenwerking met andere 
adviesorganen. De komende tijd zal de samenwerking concreet gestalte 
krijgen, zodat onze adviezen nog meer aan kracht kunnen winnen. Zeker in 
deze tijd van veranderingen is inbreng van ouderen immers essentieel!

Mr. M.M. (Mieke) van der Burg
Voorzitter

Voorwoord
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Samenwerking andere adviesraden

Op 25 januari 2012 heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd 
waar Saluti, de LHBT-adviescommissie, de Vrijwilligerscentrale en 
de ACO waren uitgenodigd. Het doel was de mogelijkheden voor 
een nauwere samenwerking of samengaan te bezien. De ACO heeft 
vervolgens een toekomstvisie opgesteld. Deze is aan de wethouder 
overhandigd met de bedoeling een inhoudelijke discussie op gang te 
brengen, waarin niet alleen naar bezuinigingen gekeken zou worden 
maar ook wat de opbrengst en de functies zijn van de adviesorganen. 
Er is een vervolgoverleg geweest en in een overleg met de wethouder 
daarna, hebben de adviesorganen medegedeeld dat de betrokken 
adviesorganen een samenvoeging ongewenst achten. 

Elke adviesraad heeft punten in de werkwijze waar men trots op is, 
wat meerwaarde heeft voor het college, de leden van de adviesraad en 
hun achterban. Het goede willen de raden graag behouden. Er zijn ook 
thema’s die heel specifiek gelden voor de betreffende adviesraad en 
doelgroep. Door vergaderingen te combineren of verdergaand de raden 
samen te voegen zouden onderwerpen verloren gaan. Maar bundeling 
van krachten en op inhoudelijke onderwerpen samenwerken, wordt door 
de adviesraden met enthousiasme onderschreven.

De ACO heeft met twee adviesraden afspraken gemaakt over intensievere 
samenwerking, namelijk Saluti en de LHBT-adviescommissie (LHBT staat 
voor Lesbienne’s, Homo’s, Biseksuelen en Transgenders).

Saluti
Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit tien leden, 
allemaal inwoners van Utrecht. Zij adviseren het college van B&W 
gevraagd en ongevraagd over interculturalisatie in de Utrechtse 
multiculturele samenleving. Uiteindelijk doel is dat de diversiteit onder 
de Utrechtse bevolking terugkomt in beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Samenwerking andere adviesraden
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LHBT
Deze adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van 12 lid-
organisaties. Dat zijn belangenbehartigers die contact hebben met hun 
achterban. Zij adviseren tevens het college gevraagd en ongevraagd en 
monitoren het gemeentebeleid. Het doel is bevorderen van acceptatie 
en het vergroten van tolerantie t.a.v. seksuele diversiteit bijvoorbeeld in 
de sport, op de scholen en in de verpleeg- en verzorgingstehuizen.

De volgende intentie is uitgesproken:
• De drie adviesraden zien een mogelijkheid voor   
 kwaliteitsverbetering door samenwerking op gezamenlijke  
 thema’s teneinde van elkaar te leren en elkaar te versterken. 
• Een eventueel gezamenlijk  uitgebracht advies zal recht   
 moeten doen aan de 3 verschillende achtergronden van de   
 adviesraden. Ook andere groeperingen kunnen daarbij worden  
 betrokken.
• Het is de wens van de ACO dat er afspraken gemaakt worden   
 over het structureel uitwisselen van agenda’s en notulen omdat 
 partijen dan nauwer kunnen samenwerken en gezamenlijke   
 thema’s kunnen aftasten.

Concreet heeft dit al geresulteerd in een gezamenlijke werkgroep 
waarbij leden van de ACO en leden van Saluti een advies voorbereiden 
over het brede onderwerp wonen/welzijn/zorg. Dit advies zal in 2013 
aangeboden worden aan het college.

ACO
 Advies Commissie Ouderenbeleid
     Stad Utrecht 
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De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid brengt gevraagd en 
ongevraagd adviezen uit aan burgemeester en wethouders over 
(aspecten van) het ouderenbeleid en die aspecten van het beleid, die 
(mede) van invloed zijn op de positie van ouderen.

In 2012 zijn totaal 8 adviezen uitgebracht, allen op initiatief van de 
ACO zelf.

Advies nr. 1
Advies over   : Informatievoorziening over   
      activiteiten voor ouderen in
      Utrechtse wijken
Advies aan   : College B&W, 
      wethouder V. Everhardt
Soort advies   : Ongevraagd
Advies gegeven dd.   : 31-01-2012
Reactie dd.   : 02-04-2012

Naar aanleiding van klachten over informatievoorziening voor ouderen 
in de Utrechtse wijken heeft een werkgroep van de Commissie de 
huidige situatie in kaart gebracht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de 
informatievoorziening versnipperd en zeer divers georganiseerd is.
De behoefte aan adequate informatie op wijkniveau is groot. Zeker ook 
als daarbij mede wordt beschouwd, dat door de stimulatie die hiervan 
uitgaat ook oudere burgers beter kunnen participeren en zodoende ook 
anderen ontmoeten.
In een reactie ging de wethouder op een aantal punten in. Stichting 
Stade ontvangt subsidie voor het maken van de Plusgids. Deze geeft 
relevante informatie over voorzieningen voor diverse doelgroepen. De 
Plusgids heeft met de  papieren en digitale versie een groot bereik. Tevens 
gaf de wethouder aan dat in de uitvraag “Informatievoorziening en 
Cliëntondersteuning” en in de uitvraag “Sociaal-makelaarschap”, duidelijk 
is geformuleerd dat communicatie met burgers en het verstrekken van 
informatie een belangrijk criterium is. Uitvoerende organisaties hebben 
hierin een belangrijke taak. Dit besluit is voorgelegd aan de gemeenteraad 
ter definitieve besluitvorming.

Adviezen
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Advies nr. 2
Advies over   : Voorgenomen bezuinigingen op budget   
      Adviescommissie en Ouderenbeleid
Advies aan   : College B&W, wethouder V. Everhardt
Soort advies   : Ongevraagd
Advies gegeven dd.  : 31-01-2012
Reactie dd.   : 14-06-2012

De adviescommissie voor het ouderenbeleid heeft op 31 januari 2012 een brief 
(met bijlage) gestuurd aan B&W om aan te tonen dat het huidige budget van 
€ 20.000,-- noodzakelijk is voor het functioneren van deze commissie. 

B&W heeft gereageerd dat zij kennis heeft genomen van deze zienswijze, maar 
dat zij geen aanleiding ziet om af te zien van het voornemen om de subsidie te 
verminderen. Het een en ander is gebaseerd op de noodzakelijk uit te voeren 
bezuinigingen.
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Advies nr. 3
Advies over   : Advies m.b.t. voorgenomen sluiting publieke
                                                    accomodaties 
Advies aan   : College B&W, wethouder V. Everhardt
Soort advies   : Ongevraagd
Advies gegeven dd.  : 22-02-2012
Reactie dd.   : 11-09-2012

De ACO geeft het advies en spreekt haar zorgen uit in een brief dd. 22 februari 2012 
over de voorgenomen sluiting van publieke accomodaties. Het advies  is eigenlijk 
een vervolg op het reeds gegeven advies in november 2011 onder de noemer 
“Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht”.  Aanvullend geeft de ACO nog aan 
dat om kosten te besparen dergelijke accomodaties ook multifunctioneel gebruikt 
kunnen worden.
Op 21 maart 2012 geeft de heer R. de Kogel uitleg aan de adviescommissie over 
het ambtelijk voorstel. Dit is gebaseerd op het in 2011 door de Raad vastgestelde 
beleid.
In het najaar is een besluit genomen waarop de bezuiniging op de welzijnsaccomodaties 
ingevuld is. Dit besluit is voorgelegd aan de gemeenteraad ter definitieve besluit-
vorming. 
De volgende buurthuizen zijn verkleind: de Uithoek, de Cultuurcampus, het 
Strandpaviljoen, de Schakel, Buurthuis Zuilen (jongerengedeelte) en de Musketon. 
De huisvestingssubsidie van de volgende buurthuizen is beëindigd: Oudegracht, 
Oudwijk, Oud Wevelaan, voormalig Boegpand (Australiëlaan Kanaleneiland Zuid). 
Beëindiging wil overigens niet zeggen dat de accomodaties ook daadwerkelijk 
gesloten worden. Een aantal gaat door als particuliere voorziening. 
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Advies nr. 4
Advies over   : Aanvullend advies mbt informatie-   
               voorziening voor ouderen in Utrecht
Advies aan   : College B&W, wethouder V. Everhardt
Soort advies   : Ongevraagd
Advies gegeven dd.  : 23-05-2012
Reactie dd.   : 30-08-2012

De ACO heeft naar aanleiding van een reactie op het advies van de ACO over 
informatievoorziening aan ouderen in Utrecht een aanvullend advies geschreven. 
Diverse websites zo bleek uit een casus, schieten op een aantal terreinen tekort. Per 
wijk zijn specifieke activiteiten moeilijk te vinden. Oorzaak is naar het idee van de 
Commissie dat de juiste en volledige informatie niet altijd wordt aangeleverd aan 
de beheerder van de site.
Ouderenadviseurs spelen een belangrijke rol bij het verstrekken van informatie.  
Vitale ouderen -die geen adviseur wensen- hebben meer behoefte aan een 
verbeterde digitale informatievoorziening.
In een reactie zegt de wethouder contact op te nemen met Stade of wijkactiviteiten 
gelinkt kunnen worden aan de digitale Plusgids. Op langere termijn worden er 
afspraken gemaakt met de nieuwe aanbieders in het kader van Vernieuwend 
Welzijn. 
De Commissie is zeer geïnteresseerd in de criteria die worden gehanteerd bij de 
aanbestedingsprocedure.
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Advies nr. 5
Advies over   : Inspraakreactie subsidie aanvraag
      Vernieuwend Welzijn
Advies aan   : College B&W en gemeenteraad
Soort advies   : Ongevraagd
Advies gegeven op  : 29-05-2012
Reactie dd.   : 14-08-2012

De ACO heeft kennis genomen van de subsidie-uitvragen: “Informatievoorziening 
en Cliëntondersteuning” en “Sociaal-makelaarschap”. De ACO onderschrijft het 
kritisch commentaar dat het COSBO geschreven heeft. Daarnaast beklemtoont de 
Commissie dat de informatievoorziening gebruiksvriendelijk moet zijn.  
Bij de uitvraag mist de Commissie de taken sportstimulering en activering. Deze taken 
mogen bij het Vernieuwend Welzijn, zeker voor onze doelgroep, als onderwerpen 
niet verloren gaan. Het is niet duidelijk of bestaande samenwerkingsverbanden een 
plek krijgen in het programma van eisen. 
Door de gevolgen van de aanbesteding ontstaat er een nieuwe situatie. Er dient een 
overstap gemaakt te worden naar de nieuwe situatie. Er is sprake van een nieuwe 
trend, waarbij veel digitaal gecommuniceerd wordt. Lang niet alle burgers – en zeker 
een gedeelte van onze doelgroep- kunnen of willen informatie digitaal ontvangen. 
Is er nagedacht over een communicatieplan om de overstap naar een nieuwe 
situatie voor alle burgers mogelijk te maken?
De wethouder onderschrijft in zijn reactie de noodzaak van een gebruiksvriendelijke 
informatievoorziening.
In de uitvraag zijn niet alle huidige taken omschreven. Dat wil echter niet zeggen dat 
deze taken niet meer beschikbaar zullen zijn. 
Aan de subsidieaanvragers is gevraagd wat volgens hun inventarisatie waardevolle 
projecten en aanpakken zijn, die gecontinueerd moeten worden.
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Advies nr. 6
Advies over   : Voorgenomen bezuinigingen 
      € 15.000,--  op adviesraden 
Advies aan   : College B&W, wethouder V. Everhardt
Soort advies   : Ongevraagd
Advies gegeven dd.  : 11-06-2012
Reactie dd.   : 07-09-2012

De ACO brengt in dit advies de volgende argumenten naar voren om te voorkomen 
dat de door B&W voorgestelde bezuiniging (circa 30%) door zou gaan. 

 Alle adviesraden een gelijk bedrag aan presentiegeld per lid toekennen.  
 Voor de ACO betekent dit een vermindering van het budget. De ACO   
 pleit ervoor uitsluitend aan vrijwilligers presentiegeld, inclusief reis- en   
 onkostenvergoeding te geven, maar niet aan de betrokken professionals.  
 De ACO hecht er aan zelf de vergaderfrequentie vast te stellen, in verband   
 met het belang van continuïteit en het inspelen op actuele ontwikkelingen. 
 Inperken van de ACO spoort niet met het beleid dat de gemeente   
 voorstaat. Het leiding geven aan een Commissie waarin 30    
 instanties deelnemen, is een complexe en verantwoordelijke    
 taak. Professionele ondersteuning is daarbij een voorwaarde.
 
In de reactie van B&W komt naar voren, dat het college geen aanleiding ziet om af 
te zien van het voornemen de subsidie te verminderen. 
De ACO dient rekening te houden met een verminderd budget met ingang van 
1 januari 2013. Dit betekent het afbouwen van een aantal activiteiten. 
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Advies nr. 7
Advies over   : Red uw sociaal kapitaal; bezwaar   
      bezuiniging 2013
Advies aan   : College B&W
Soort advies   : Ongevraagd
Advies gegeven dd.  : 11-07-2012
Reactie dd.   : 16-08-2012, 28-09-2012, 
      29-10-2012,  12-11-2012
                                                 
Op het bericht dat de gemeente de kosten van de adviesorganen wil beperken, heeft 
de ACO constructief gereageerd. De ACO veronderstelde dat de gemeente  een visie 
wil ontwikkelen waarin de opbrengst van adviesraden voor de stad gehandhaafd 
blijft of zelfs groeit, terwijl de kosten worden beperkt. Daarbij bouwden wij voort 
op het advies “Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht” dat in november 2011 
aan het College uitgebracht werd. Het resultaat was het visiestuk “Vernieuwing van 
de ACO Utrecht” dat ook aan B&W werd toegezonden.

Kern van de boodschap van dit rapport is: wij zijn een grote en divers samengestelde 
Commissie waarin organisaties van autochtone en allochtone belanghebbenden 
en van aanbieders èn alle wijken vertegenwoordigd zijn. Gepaard met veelzijdige 
netwerken en expertise leidt dit tot een groot draagvlak in de stad. De teleurstelling 
van de ACO is groot nu blijkt dat B&W slechts voor een boekhoudkundige benadering 
heeft gekozen om slechts honderden euro’s te  bezuinigen. B&W zegt niets over de 
ongelijkheid van ambtelijke ondersteuning van de adviesraden. Dit acht de ACO niet 
redelijk en niet billijk. 

Het inkrimpen van de ambtelijke ondersteuning ziet de ACO als een bedreiging van 
het functioneren van de Commissie. Het is een moeilijk omkeerbare situatie, die 
mogelijk leidt tot een kapitaalvernietiging van de in de Commissie vergaarde kennis. 
Wij achten een behoorlijke ambtelijke ondersteuning een redelijke en billijke eis. 
Tot slot doet de ACO een dringend beroep op het college de inzet en ambitie van de 
Commissie te gebruiken als sociaal kapitaal van de stad. Wij verzoeken B&W het 
bezuinigingsbesluit in te trekken en met ons in gesprek te gaan over het versterken 
van de Civil Society op basis van ons stuk “Vernieuwing van de ACO Utrecht”. 
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B&W heeft op verschillende data gereageerd op het door ons dringende verzoek 
terug te komen op het besluit om te bezuinigen. B&W ziet geen mogelijkheden 
hierop in te gaan. Zij heeft te maken met forse bezuinigingen. Het bezwaarschrift 
van de ACO is mondeling toegelicht. Na kennisneming hiervan, het bezwaarschrift, 
het verslag van de hoorzitting en de overige stukken heeft B&W het bezwaarschrift 
niet-ontvankelijk verklaard. De ACO bleek formeel geen bezwaarschrift tegen de 
bezuinigingsbeslissing te kunnen indienen omdat zij geen subsidierelatie met de 
gemeente onderhoudt.
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Advies nr. 8
Advies over    : Programmabegroting 2013
Advies aan    : College B&W
Soort advies    : Ongevraagd
Advies gegeven dd.   : 03-10-2012
Reactie dd.    : Op 31-12-2012 nog geen reactie   
       ontvangen.

Bij het doornemen van de programmabegroting 2013 is het de ACO opgevallen dat
evenals voorgaande jaren bijna geen aandacht besteed is aan ouderen. Dit terwijl 
het aantal jongeren en ouderen ongeveer gelijk is.
M.b.t. de overgang van AWBZ naar WMO adviseert de ACO dat de gemeente 
duidelijk de regie voert, mede om dubbel werk (door gemeente en zorgaanbieders) 
te voorkomen. Tevens vraagt de ACO aandacht voor de zeer kwetsbaren want zij 
worden als groep niet genoemd.

Naar de mening van de ACO is de gemeente nog niet voldoende voorbereid op 
het leveren van zorg thuis aan mensen met zorgzwaartepakketten 1 t/m 4. De 
samenhang tussen wonen, zorg en welzijn wordt hierdoor bemoeilijkt. De gemeente 
dient hierop een antwoord te vinden.

Op zich is de uitbreiding van de digitale informatievoorziening ook voor ouderen 
een goede ontwikkeling. Echter sommige ouderen, zoals laag geletterden, slecht-
zienden en “digibeten” krijgen geen volledige toegang tot de gemeentelijke 
dienstverlening. De communicatie tussen gemeente en burgers dient niet alleen 
via de nieuwe media te verlopen.

De ACO vraagt dringend aandacht voor woningen die voor ouderen geschikt zijn, 
waarbij nieuwbouw de voorkeur verdient boven renovatie. Renovatie leidt lang 
niet altijd tot een levensloop bestendige woning. Ook dient aandacht besteed te 
worden aan de veiligheid van de woonomgeving. De ACO spreekt waardering uit 
met betrekking tot de prioriteitverlening aan ouderen bij de doorstroming.

De ACO vraagt aandacht voor de bereikbaarheid via het openbaar vervoer, zoals 
hellingbanen bij stations en het ten onrechte opheffen van bushalten bij verzorgings- 
en verpleeghuizen.
Wat betreft werk en inkomen vestigt de Commissie aandacht op het feit dat werkloze 
50+ers alleen al door hun leeftijd kansarm zijn. Verbetering van de mogelijkheden 
van deze groep werknemers vraagt ook aandacht van de gemeente.
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De Commissie mist in het hoofdstuk welzijn, jeugd en volksgezondheid uitleg over 
huishoudelijke verzorging en persoonlijke begeleiding vanuit de WMO. Ook vindt de 
Commissie dat door de gemeente en het UWV ingeschreven werklozen, gewezen 
zouden moeten worden op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Bevorderen van 
het aantal allochtone vrijwilligers dient de gemeente ook ter hand te nemen.

De ACO bepleit dat er meer aandacht moet komen voor vrouwendiscriminatie, 
leeftijdsdiscriminatie en racisme.

Integratie  van speelplekken voor jeugd met plekken voor ouderen stimuleert naar 
het oordeel van de ACO ontmoeting,  participatie en zorg voor elkaar.

Tot slot vestigt de ACO de aandacht op sporten en bewegen in het algemeen voor 
ouderen. Hiervoor zouden aangepaste voorzieningen moeten zijn. Bekostiging 
hiervan zou door de zorgverzekeraars kunnen worden opgepakt: bewegen 
bevordert de gezondheid en verlaagt de ziektekosten.
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Transitietraject AWBZ / Wmo (decentralisatie in begeleiding)
Sprekers: Mw. van der Meulen (GG&GD) en Mw. van Dijk (DMO) 25-01-2011

De do’s en don’t’s van de civil society
Sprekers: Dhr. Koningsberger (Koningsberger Consult) en Dhr. van der Heijde (AT Osborn) 15-02-2012

Ondersteuning civil society
Spreker: Dhr. Vesters (DMO) 21-03-2012

Gemeentelijk accommodatiebeleid
Spreker: Dhr. de Kogel 21-03-2012

Ouderenadvisering en dagverzorging
Sprekers: Mw. Haarlink en Mw. Blersch (Cumulus Welzijn) 18-04-2012

Visie Axion Continu
Spreker: Dhr. Rosenboom (AxionContinu) 23-05-2012

Armoedebeleid
Spreker: Mw. Udo (DMO W&I) 22-06-2012

Werkzoekende ouderen
Sprekers: Dhr. Everhartz en Mw. Jongman (UWV) 22-06-2012

Quickscan dementie
Sprekers: Dhr. Dirkse (DAZ) 29-08-2012

Ketenzorg dementie
Spreker: Dhr. Boumann (AxionContinu) 29-08-2012

Ouderenmishandeling
Sprekers: Mw. van der Krans en Mw. van Beek (Steunpunt Huiselijk Geweld Utrecht) 19-09-2012

Samen beter in Transwijk
Sprekers: Mw. Hernandez (Doenja Dienstverlening) en Mw. de Jongh (AxionContinu) 19-09-2012

Roze ouderen
Spreker: Dhr. K. van den Berg (DMO) 21-11-2012

Pesten
Spreker: Dhr. Jacobs (Careyn) 21-11-2012

Huidige ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg
Dhr. Paridaen (IB Onderzoek) 19-12-2012

Uitvoering van beleid wonen, welzijn en zorg door Mitros
Spreker: Mw. Baartmans (Mitros) 19-12-2012

Besproken  thema’s
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Het afgelopen jaar is de netwerkfunctie van de ACO versterkt en krijgt de
platformfunctie steeds meer gestalte. Dit is ook zeer noodzakelijk gezien 
alle ontwikkelingen in de AWBZ en de WMO en de gevolgen daarvan 
voor het ouderenbeleid. 

Met de woordvoerders van de Commissie “Mens en Samenleving” is op 
verzoek van de ACO een overleg geweest. Dit heeft zeker een positief 
effect gehad. Er is o.a. afgesproken om een vervolgoverleg te hebben 
over de voorjaarsnota 2013.

Met het COSBO wordt de samenwerking steeds intensiever. We versterk-
en elkaar en door deze goede samenwerking wordt efficiënter gewerkt.

Zeer tevreden is de ACO ook over de uitwerking van een tweetal adviezen 
over de informatievoorziening met betrekking tot activiteiten voor
ouderen in de Utrechtse wijken. 
Deze informatievoorziening is als eis opgenomen in de aanbesteding van 
het “Sociaal-makelaarschap”. 

De adviezen in dit jaarverslag genoemd onder nummer 2, 6 en 7 over 
bezuinigingen o.a. bij de ACO hebben nog niet tot succes geleid.
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Samenstelling
ACO

Volgens de verordering vertegenwoordiger vanuit Vertegenwoordiger

Altrecht
ANBO
ANBO
CNV
FNV
Huisartsenvereniging Utrecht
KBO, Vleuten de Meern
KBO
LOC stad Utrecht
Minderheden
Minderheden 
Minderheden (TUNSER)
Minderheden (Surinaamse Ouderenvereniging Moria)
Nisbo
Nisbo
Ongeorganiseerde ouderen
PCOB
PCOB
Stichting Stade, Afdeling Informele Zorg

Stichting Stade, Algemene Hulpdienst
Thuiszorg (Careyn)
Utrechtse Woningcorporaties (STUW)
Utrechtse Wijkwelzijnsorganisaties
Verpleeghuizen (AxionContinu)
Verzorgingshuizen (Bartholomeus Gasthuis)

Dhr. P. Bremers
Dhr. E.J.P. Kurver
Dhr. A. van Hassel 
Dhr. M.D.S. Scholten
Dhr. L. Goris
Vacature
Dhr. M.A.F.V. van den Eventuin
Vacature
Mw. S.J. Kieft – van Wingerde
Vacature
Mw. M. Vlutters
Dhr. M. Karaköse
Dhr. R. Tolud
Vacature 
Mw. R. Jones
Dhr. Th.L.M.Wennekes
Dhr. K. Battenberg
Mw. C. Tydeman
Mw. T. van der Linden, 
Mw. M. Suvaal (plv)
Mw. I. Rodermans
Mw. M. Lensink
Dhr. R. van der Weide
Mw. J. van der Meer
Mw. H. Groenendijk
Mw. W. van Egdom

De samenstelling van Adviescommissie voor het Ouderenbeleid
Per 31 december 2012

Voorzitter Vertegenwoordiger

Onafhankelijk voorzitter Mw. dr. V.M.C. van Geen
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Adviserende leden Vertegenwoordiger

Beleidsadviseur/projectleider MO/MNV (Maatschappe-
lijke Ontwikkeling/Meedoen naar Vermogen) Welzijn
Hfd afd. Gezondheidsbevordering /  Epidemiologie,
                                                                             MT-lid GG&GD
Beleidsadviseur Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Beleidsmedewerker Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mw. M. Hoekzema
 
Mw. M. van der Horst
Dhr. D. Busser
Mw. G. Houtman

 
Ambtelijke ondersteuning Vertegenwoordiger

Ambtelijk secretaris
Secretaresse

Dhr. K. van den Berg
Mw. H. Rebel-Lantrok
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In 2012 verwelkomde de Commissie:
 Dhr. K. Van den Berg, secretaris
 Mw. D. Cloetingh-Hendriks, adviserend commissielid*
 Mw. M. Lensink, Careyn Thuiszorg
 Dhr. A. van Hassel, ANBO
 * Mw. Cloetingh vervangt tijdelijk Mw. Hoekzema

en nam de Commissie afscheid van: 
 Dhr. I. Derawi, NISBO
 Mw. C. v.d. Heuvel, Careyn Thuiszorg
 Mw. N. Wuurman, ANBO
 Mw. Hoekzema, adviserend commissielid
 Mw. D. Cloetingh-Hendriks, secretaris van de Commissie
 
Onderscheiding Mw. Wuurman
Mevrouw Wuurman krijgt van wethouder Everhardt de Stadspenning 
van gemeente Utrecht uitgereikt voor haar verdiensten voor de stad. 

Welkom
en afscheid
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Begroting 2012 Rekening 2012
Presentiegelden 15.000,00 11.919,12                 
Huur externe ruimten, incl. 
catering

700,00

Werkbezoeken/Excursie 500,00
Bureaukosten 
Bureaukosten, w.o. notulist, 
abonnement LOIS

1.000,00 1.751,52

Representatie, w.o. afscheid 1.000,00 241,27
PR 300,00 819,14
Advertentiekosten 1.500,00 205,45
Totaal 20.000,00 14.936,50
Resultaat   5.063,50

Toelichting:
De rekening 2012 wijkt op verschillende posten af van de begroting 2012. 
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: 
•  De presentiegelden zijn om technische redenen berekend over de   

 periode  november 2011 t/m oktober 2012. 
•  Het aantal leden dat presentiegeld ontvangt, ligt lager dan in voorgaande  

 jaren omdat een aantal leden hier vrijwillig afstand van heeft gedaan. 
•  In verband met het beschikbare budget  is in het voorjaar 2012 al   

 besloten om af te zien van het (jaarlijkse) werkbezoek. 
•  Alle vergaderingen konden plaatsvinden in het stadhuis, zodat op deze   

 post kon worden bespaard. 
•  Voor representatie is minder uitgegeven dan begroot omdat het afscheid  

 van de vorige voorzitter niet in 2012 heeft plaats gevonden, maar in   
 2013. Deze kosten komen in 2013 terug.

•  PR kosten zijn hoger vanwege een betere presentatie van het jaarverslag  
 om de informatieoverdracht te versterken.   

•  Op advertentiekosten kon worden bespaard omdat op andere wijze is   
 geadverteerd.

Financiën



24

Voor het goed functioneren van de adviescommissie is logistieke en 
inhoudelijke ondersteuning van essentieel belang. Van de vergader-
ingen wordt een verslag gemaakt. Voor de leden is dat erg belangrijk 
omdat zij daarmee hun achterban kunnen betrekken bij de ACO. Het 
voedt en onderhoudt het netwerk in de stad.

Dit en vorige jaarverslagen zijn te vinden op de website van de 
Adviescommissie:
www.utrecht.nl/ouderenadviescommissie 

Ambtelijke 
ondersteuning
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Data Onderwerp persbericht
Maart 2012 Overlijdensbericht van Dhr. Derawi van Nisbo/Utrecht
Juli 2012 Persbericht Jaarverslag 2011
September 2012 Deelname aan de Utrechtse Dag van de Ouderen

Persberichten
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Uitgave 
Advies Commissie voor het Ouderenbeleid
p/a Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 2158
3500 GD Utrecht
Tel. nr. 030 – 2865903 (secretariaat)

Ambtelijk secretariaat
Hanneke Rebel-Lantrok (h.rebel-lantrok@utrecht.nl) Tel. nr. 030 - 2865903
K. van den Berg  (c.van.den.berg@utrecht.nl ) Tel. nr. 030 - 2865939
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