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Gebruikelijk is dat de ACO reageert op de jaarlijks verschijnende Voorjaarsnota
(bijstelling van de programmabegroting voor het betreffende jaar). De Voorjaarsnota
2014 is extra belangrijk omdat het Coalitieakkoord 2014-2018 daarin -voor zover
mogelijk- is verwerkt .
De ACO is verheugd over het instellen van het calamiteitenfonds voor knelpunten
in de zorg voor de jaren 2016 en 2017 en de jaarlijkse verhoging voor publieksdienstverlening vanaf 2015. Over dit laatste heeft de ACO al een viertal adviezen
onder de aandacht gebracht van het college en de raadsleden.
Voor de volgende punten heeft de ACO aandacht gevraagd:
Huisvesting
De ACO adviseert wederom om ouderenhuisvesting hoger op de agenda te zetten
voor het slagen van het nieuwe zorgbeleid om ouderen langer zelfstandig te laten
wonen. Niet alleen door levensloopbestendige (nieuwe) woningen te bouwen,
maar ook door het praktisch en creatief aanpassen van bestaande gebouwen en
(particulieren) woningen.
Armoedebestrijding
De ACO betreurt dat het aantal aanvragen van ‘U-passen’ (voor mensen met een
inkomen van 125% boven het sociaal minimum) ver achter blijft bij de prognose
van 46.000. In plaats van bijstelling, vraagt de ACO om onderzoek te doen naar de
oorzaken. De gemeente zou ook een actieve rol op zich moeten nemen om te zorgen
dat ook de groep minder mondige bewoners een aanvraag indienen. Zij dreigen
anders achter te blijven en in een sociaal isolement te komen. Digitale informatie
is belangrijk, maar niet voor iedereen toegankelijk. De gemeente heeft ook een
actieve informatieplicht om iedereen op de hoogte te stellen en de mogelijkheid te
geven om U-passen aan te vragen (mondeling en schriftelijk, bijvoorbeeld via huisaan-huisbladen).
Sociaal domein
Juist voor ouderen is een ankerpunt met passende (dag)voorzieningen in de buurt
essentieel. De ACO vreest dat ouderen steeds minder mogelijkheden hebben en
krijgen om te participeren in buurthuizen en de wijk.
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Ook ter verlichting van mantelzorgers zijn passende voorzieningen in de buurt/wijk
van groot belang.
Besparingen
Er wordt fors bezuinigd op de drie adviescommissies en twee cliëntenraden. Het
voortbestaan van ACO dient onder de huidige condities veilig te worden gesteld,
waarbij een samenvoeging van ondersteuning wel bespreekbaar is.
					
Reactie
De ACO heeft geen schriftelijke reactie ontvangen. Wel is het advies betrokken bij
de behandeling van de Voorjaarsnota 2014. Onder meer aan ouderenhuisvesting
(prioriteit geven naast huisvesting voor studenten en starters) is meer aandacht
gegeven. Bovendien heeft de Gemeenteraad een motie (nr. 46) aanvaard op 17
juli 2014 waarin het College wordt verzocht onderzoek te doen naar de digitale
vaardigheid van de Utrechters en het bevorderen van maatregelen ter verbetering
van de digitale vaardigheid.
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