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: Ouderenrechten = Mensenrechten
: Burgemeester, College B&W
: Ongevraagd
: 19 maart 2014

De ACO heeft op de internationale Dag van de Mensenrechten (10 december 2013)
een symposium georganiseerd over “OUDERENRECHTEN=MENSENRECHTEN”.
De gemeente Utrecht zet zich in voor mensenrechtenbeleid in de stad door het
vormen van coalities tussen betrokken organisaties en via het periodiek houden
van mensenrechtendialogen in grote stadsdebatten. Tijdens het tweede Grote
Stadsdebat in 2013 kwam de toenmalige burgemeester Wolfsen tot de conclusie
dat hier kansen liggen om van Utrecht een ‘best practice’ te maken. Dat was de
aanleiding voor het symposium en voor het advies dat daaruit volgde.
De ACO adviseert het gemeentelijk mensenrechtenbeleid te focussen op ouderen,
zoals de gemeente Den Haag haar focus richt op kinderen. Niet alleen vanwege
de toename van ouderen in de stad. Ook omdat door de decentralisatie van de
AWBZ de verantwoordelijkheid voor de zorg van ouderen per 1 januari 2015 bij
de gemeente komt te liggen. Geadviseerd wordt bij deze ontwikkelingen aan alle
ouderen -van welke sekse of seksuele identiteit en van welke sociale, culturele
en religieuze achtergrond dan ook - aandacht te geven en waar mogelijk het
gemeentebeleid aan te scherpen overeenkomstig het VN-Mensenrechtenverdrag.
Want ouderenrechten/mensenrechten gaat ons immers allen aan.
Verder adviseert de ACO heel concreet -op verzoek van de burgemeester- om
per wijk samenwerkingsverbanden (“coalities”) te vormen tussen het gemeentebestuur (wijkwethouder, wijkraadsleden), buurtteam(s), wijkteams, bedrijven,
zorgorganisaties, NGO’s (Niet Governementele Organisatie) én natuurlijk ouderen
zelf. Deze vorm - het werken met coalities - sluit aan bij de wijze waarop de gemeente richting geeft aan het mensenrechtenbeleid in de stad. Ook adviseert de
ACO om deze organisaties jaarlijks samen te laten komen om de knelpunten die
ouderen in de wijk ervaren én de positieve ontwikkelingen die zich voordoen, te
signaleren.
Reactie
Dit advies is op 19 maart 2014 besproken met Burgemeester Jan van Zanen. Op
advies van de burgemeester is dit advies ingebracht in de Collegeonderhandelingen
in april 2014. Helaas heeft dit advies geen plaats gekregen in het Coalitieakkoord
2014-2018.
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