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Gebruikelijk is dat de ACO reageert op de jaarlijks verschijnende programmabegroting voor het komend jaar. De Programmabegroting 2015 is extra belangrijk
omdat ook het Coalitieakkoord 2014-2018 daarin verwerkt is.
De ACO heeft met belangstelling de programmabegroting gelezen. Vanuit het
perspectief van ouderen in Utrecht ziet de ACO echter twee ontwikkelingen
waarover de ACO zich ernstig zorgen maakt en waarvoor zij specifiek aandacht
vraagt.
Dreigende tweedeling
De ACO staat 100% achter het uitgangspunt van het college dat “De inwoners,
ondernemers en organisaties centraal stelt.” Voorwaarde is wel dat iedereen ook
mee kán doen. De ACO ontvangt signalen dat groepen bewoners van de stad, vooral
ouderen, achterblijven. Gevreesd wordt voor een tweedeling als de gemeente
niet meer doet om juist die groepen er bij te betrekken op welke wijze dan ook.
Bijvoorbeeld door ook overdag bijeenkomsten/stadsgesprekken te houden.
Ook vanwege de snelle invoering van digitalisering van informatie en dienstverlening door de gemeente dreigen groepen Utrechters buiten de boot te vallen,
bijvoorbeeld in het kader van het armoedebeleid.
Meer expliciete afstemming tussen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
en andere beleidsvelden
De ACO is positief over de afstemming die is verwoord bij het hoofdstuk
Maatschappelijke Ondersteuning. Deze afstemming komt niet expliciet terug bij de
hoofdstukken waar andere beleidsontwikkelingen en -plannen worden besproken.
De ACO dringt er op aan om deze integrale aanpak ook in de andere hoofdstukken
en in het beleid van aanpalende beleidsafdelingen expliciet tot uitdrukking te laten
komen. Decentralisatie van de zorg biedt immers juist de mogelijkheid om echt
integraal beleid te ontwikkelen, plannen te maken én uit te voeren.
Reactie
De ACO heeft op de adviezen diverse mondelinge reacties ontvangen tijdens de
zogenoemde Raadsinformatieavond (RIA) op 30 september 2014. Het advies
is verder betrokken bij de behandeling van de Programmabegroting in de
gemeenteraad. Er is overigens geen officiële reactie gekomen van het College B&W.
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