Advies nr. 3
Advies over 			
Advies aan 			
Soort advies			
Datum 				

: Coalitieakkoord “Utrecht maken we samen”
: College B&W, gemeenteraad
: Ongevraagd
: 7 mei 2014

Na de verkiezingen is een aantal partijen tot een akkoord gekomen over het te
voeren beleid voor de komende 4 jaar (2014-2018). Dit Coalitieakkoord 2014-2018
was voor de ACO aanleiding om te reageren met dit advies.
Allereerst merkt de ACO op dat de open houding van de gemeente de ACO
zeer aanspreekt. Zeker de komende tijd waarin de zorg voor ouderen wordt
gedecentraliseerd, vindt de ACO deze houding cruciaal. Evenals het uitgangspunt
dat bewoners zo veel mogelijk de regie houden over hun leven, “zelf aan het roer
staan”, ook wanneer men kwetsbaar is.
Wel ziet de ACO problemen en adviseert deze aspecten alsnog op te nemen in het
coalitieakkoord (en/of in de uitwerking daarvan).
Participatie
De ACO stelt dat participatie van ouderen staat of valt bij toegankelijkheid en
nabijheid van voorzieningen, de beschikbaarheid van geschikte huisvesting en een
goede inrichting van de openbare ruimten met aandacht voor veiligheid. Hiervoor
moet worden gezorgd.
Huisvesting
De ACO stelt dat de gemeente zich niet alleen mag richten op het realiseren van
meer studenten- en starterswoningen, maar ook op ouderenhuisvesting. Het
realiseren van geschikte woningen voor ouderen is vanwege het langer zelfstandig
wonen een absolute noodzaak de komende vier jaar.
Zorg
De ACO vraagt verder aandacht voor de toenemende druk op mantelzorgers en hun
zware belasting. Het bieden van respijtzorg acht de ACO dan ook onmisbaar.
Veiligheid
Nu ouderenmishandeling (fysiek, geestelijk en financieel) jaarlijks toeneemt en
vanaf 1 januari 2015 het beleid onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt,
adviseert de ACO expliciet aandacht te blijven besteden aan ouderenmishandeling.
Ook na 2014, als het meldpunt oudermishandeling, huiselijk geweld en het
Meldpunt Kindermishandeling zijn samengevoegd tot één meldpunt, het AMHGK
(Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) dient dit onderwerp
nog steeds de bijzondere aandacht van de gemeente te krijgen.
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Publieke dienstverlening
ACO pleit voor effectieve gemeentelijke informatie en publieke dienstverlening voor
oudere inwoners. Van deze groep leeft ca. een kwart op of onder de armoedegrens.
Nu de gemeente heeft gekozen voor digitalisering, dreigt deze groep buiten de
boot te vallen. Digitale informatie gaat aan hen voorbij en ook digitale aanvragen
lukt veelal niet. Mondelinge en schriftelijke informatie en dienstverlening over dit
onderwerp -maar ook over andere punten- moet blijven voor deze groep.
Bezuiniging op ACO en andere commissies en cliëntenraden
Tot slot maakt de ACO kritische opmerkingen over de voorgenomen forse
bezuiniging op de adviescommissies en cliëntenraden, waarbij wordt opgemerkt
dat een samenwerking van ondersteuners van de commissies wel als mogelijkheid
gezien kan worden.
Reactie
Het advies is meegenomen bij de bespreking van het Coalitieakkoord in de gemeenteraad en bij de Voorjaarsnota 2014. Mede naar aanleiding hiervan wordt in
de gemeenteraad meer aandacht gegeven aan ouderenhuisvesting naast de huisvesting voor studenten en starters. Dit heeft helaas nog niet geleid tot een officiële
aanpassing van het gemeentebeleid.
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