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Voorwoord

Het jaar 2015 was intensief en verliep volstrekt anders dan de jaren
daarvoor. En wel door twee ingrijpende ontwikkelingen.
Allereerst werd op 1 januari 2015 de decentralisatie van de zorg
(inclusief een forse bezuiniging) werkelijkheid. Een operatie die met
grote veranderingen, veel onduidelijkheid en onzekerheid voor ouderen
gepaard ging en gaat. Het verminderen van huishoudelijke hulp, de
komst van buurtteams in heel Utrecht en de sluiting van verschillende
verzorgingshuizen hebben vrijwel alle ouderen geraakt. Deze ontwikkelingen, maar ook de gevolgen daarvan op andere gebieden, zoals het
wonen en de woonomgeving, de dagelijkse zorg en dagbesteding en
de toenemende eenzaamheid en dementie bij veel ouderen bepaalden
vooral onze aandacht en activiteiten in 2015.
Daar komt nog bij de in voorbereiding zijnde pilot van zorgverzekeraar
Zilveren Kruis/Achmea om per 1 januari 2016 de thuiszorg/wijkverpleging drastisch om te gooien: meer wijkgebonden zorg en een zeer
forse vermindering van de huidige zorgaanbieders. Hierdoor worden
onder andere de keuzevrijheid en de zelfregie van ouderen – pijlers
onder het nieuwe zorgbeleid – beperkt. Dat geldt eveneens voor de
specialistische zorg, zoals de zorg voor mensen met dementie én hun
naasten en de stedelijke ketenaanpak op dit gebied.
De tweede ingrijpende ontwikkeling is het besluit van het college
B&W eind 2014 om fors te bezuinigen op de advies- en cliëntenraden
en de belangenorganisaties. Dit besluit heeft veel impact gehad op
de tijdbesteding en activiteiten van de ACO. Samen met 15 andere
maatschappelijke organisaties zijn plannen voor de toekomst gemaakt,
die eind 2015 tot een besluitvorming moeten leiden. De ACO blijft
bestaan, wellicht in een iets andere vorm en -waar mogelijk- in een ander
samenwerkingsverband met andere adviescommissies en organisaties.
Ondanks alle veranderingen heeft het aan de inzet van de ACO-leden
en de ondersteuning niet ontbroken. Met name de netwerkfunctie van
de ACO heeft zich het afgelopen jaar bewezen, als inspiratiebron en als
bron voor advisering en samenwerking met andere maatschappelijke
organisaties. Het komend jaar zal deze functie verder worden uitgebouwd
en de input van ouderen worden versterkt, zodat de stem van ouderen
blijft doorklinken!
Mr. M.M. (Mieke) van der Burg
Voorzitter
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Adviescommissie voor het Ouderenbeleid van de stad Utrecht
Doel
De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) heeft als doel “een bijdrage
te leveren aan de kwaliteit (en de ontwikkeling) van het ouderenbeleid in de stad
Utrecht”. Dit doel en de samenstelling van de ACO zijn vastgelegd in de verordening
nr. 28 van de gemeente Utrecht.
Adviezen
De ACO adviseert het college van burgemeester en wethouders van de stad Utrecht
gevraagd en ongevraagd over ouderenbeleid en alles wat het leven van ouderen
raakt. Deze adviezen – zowel mondeling als schriftelijk - worden altijd opgesteld
vanuit het perspectief van ouderen, zodat deze aanvullend zijn op de ambtelijke
adviezen.

Wat doet de adviescommissie?
De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid komt maandelijks bijeen. Altijd
bespreken een of meer genodigden op deze bijeenkomsten een actueel thema.
Iedereen is welkom. Deze bijeenkomsten worden breed bekendgemaakt via media,
de ACO-website en uitnodigingen aan college B&W, raadsleden, fracties en diverse
betrokken maatschappelijke organisaties. De verschillende achtergrond van de aanwezigen verdiept de discussie en verbreedt het netwerk van de ACO.
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. Verder onderhoudt de commissie contacten met haar brede netwerk, zoals: wethouders, college B&W en beleidsadviseurs van de voor het werk van de ACO meest relevante gemeentelijke
onderdelen, wijkraden en maatschappelijke adviesorganen.

Platform
Daarnaast vormt de commissie een platform waar actuele informatie over
ontwikkelingen die voor ouderen belangrijk zijn, wordt uitgewisseld. Deze
netwerkfunctie draagt niet alleen bij aan betere adviezen, maar ook aan een
beter beleid en aan een meer directe afstemming tussen ouderenorganisaties en
organisaties die voor en met ouderen werken.
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 zijn 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.
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.
Ondersteuning
Voor het goed functioneren van de ACO is logistieke en inhoudelijke ondersteuning
van essentieël belang. Mw. Hanneke Rebel-Lantrok verricht secretariële werkzaamheden en mw. Anita Lubberdink is ambtelijk secretaris.
6
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Activiteiten en resultaten
Zoals in het voorwoord vermeld, hebben met name twee ontwikkelingen de
activiteiten van de ACO bepaald:
Decentralisatie van de zorg - en met name de gevolgen daarvan - voor ouderen.
Dat wil zeggen overheveling van taken naar de gemeente op gebied van de
zorg.
Bundeling van de advies- en cliëntenraden en belangenbehartigingsorganisaties (‘de bundeling’).
In de maandelijkse ACO bijeenkomsten kwam regelmatig de stand van zaken aan
de orde over de huidige ontwikkelingen als gevolg van de decentralisatie.
Naast het volgen van deze veranderingen kwamen met name onderwerpen ter
sprake als:
Bekendheid en bereikbaarheid van de buurtteams.
Opheffing van verzorgingshuizen, verhuizingen van de bewoners en 		
ontslaan van medewerkers.
Vrijkomen van panden en hun nieuwe bestemming.
Komende veranderingen in de thuiszorg/wijkverpleging als gevolg van de pilot
die zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea de komende drie jaar wil uitvoeren.
Deze besprekingen hebben veelal geleid tot themabijeenkomsten, gesprekken en
adviezen.

8

Themabijeenkomsten
De volgende thema’s zijn besproken in de maandelijkse ACO bijeenkomsten:
·

Zorg voor mensen met dementie in Utrecht
Eenzaamheid van ouderen
Nieuw sociaal netwerk maakt het verschil
Wijkgericht werken
Daginvulling: dagondersteuning en dagbegeleiding
Inbreng in het Volksgezondheidsbeleid 2015-2018
Kansen voor verbetering van de zorg
De kracht van buurtteams
Huiskamerproject
Netwerk 55+

Van deze bijeenkomsten is uitvoerig verslag uitgebracht in het themaboekje dat
bij dit Jaarverslag 2015 is gevoegd. Helaas was het logistiek niet mogelijk om de
twee laatste thema’s nog op te nemen. Deze zijn op de website te vinden.
Tot onze vreugde hebben we geconstateerd dat een groeiend aantal niet ACOleden deze publieke bijeenkomsten bezoekt, waaronder raadsleden en/of fractiemedewerkers. Zeker is dat de ACO dergelijke bijeenkomsten niet alleen
zal voortzetten, maar ook tracht deze bijeenkomsten te versterken door meer
publiciteit!
Werkbezoek: Odensehuis Amsterdam-Zuid
Als vervolg op de themabijeenkomst over de zorg voor mensen met dementie,
heeft de ACO een bezoek gebracht aan het Odensehuis in Amsterdam-Zuid. Een
laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun naasten en
ook een plek waar buurtbewoners bij betrokken worden. Een zeer informatieve
en inspirerende ontmoeting met bezoekers, hun naasten en medewerkers.
Na dit werkbezoek is het de ACO duidelijk dat het Odensehuis Andante in Utrecht
zeker doorgang moet vinden. Een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en
gerespecteerd worden is in Utrecht immers zeer welkom! (De initiatiefgroep die
zo’n centrum in Utrecht wil opzetten was bij dit bezoek aanwezig). Het verslag van
dit werkbezoek is te lezen in bijgevoegd themaboekje.
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Elf adviezen
Dit jaar heeft de ACO elf adviezen uitgebracht. Naast de gebruikelijke reactie
op de Voorjaarsnota en de Programmabegroting zijn adviezen uitgebracht over:
Volksgezondheidsbeleid 2015-2018 (2x), Bezuiniging op huishoudelijke hulp,
Beëindiging van de financiële afspraken voor de ACO (2x), Toegankelijkheid van
de openbare ruimte en de pilot voor wijkgebonden zorg (2x), Versterken van
zelfregie binnen de aanvullende zorg Wmo en de Begroting 2016.
Positief is dat op de meeste adviezen aan het college een reactie is gekomen.
Daarnaast is er ook een reactie binnen gekomen op het advies over digitalisering
en ouderen dat de ACO eind 2014 heeft uitgebracht.
Bundeling
Eind 2014 heeft het college van B&W en de raad besloten tot intrekking van de
financiering van de ACO per 1 januari 2016. Dit gold ook voor 15 andere
maatschappelijke organisaties (advies- en cliëntenraden en belangenbehartigingsorganisaties). Redenen hiervoor waren kortgezegd:
Stimulering van intensievere samenwerking met 15 andere maatschappelijke
organisaties.
Meer gezamenlijke - en daardoor betere - advisering.
Versterken en waarborgen van de participatie van inwoners.
Goedkoper werken, zonder ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente.

De ACO is ingedeeld bij het cluster Maatschappelijke Ondersteuning waarin
11 organisaties* samenwerken en waaraan een budget van 100.000 euro is
toegekend. Dit cluster heeft in principe besloten tot het in stand houden van de
betreffende organisaties (met mogelijk andere werkwijze), maar wel uitdrukkelijk
met meer accent op samenwerking. De verdeling van het budget en de keuze
van thema’s waaraan gezamenlijk wordt gewerkt, heeft er toe geleid dat de ACO
zitting neemt in het afstemmingsoverleg en deelneemt in twee werkgroepen op
het gebied van wonen en cultuur sensitieve zorg. Dit model is op 4 november
2015 besproken met wethouder Jongerius en hierover zal de gemeenteraad
worden geïnformeerd.
Raadsinformatieavonden
De ACO heeft naast eerder beschreven activiteiten deelgenomen aan diverse
bijeenkomsten, zoals Raadsinformatieavonden, bijvoorbeeld over de beëindiging
van de financiering van de ACO en de Woonvisie.
Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met wethouder Jongerius, Geldof en
Jansen onder meer over de huisvesting van ouderen en de ontwikkeling van
digitalisering. Over dit laatste onderwerp zijn ook gesprekken gevoerd met de
wijkraad Overvecht. Daar is ook de bijeenkomst met raadsleden bijgewoond
over digitalisering en het bevorderen van de vaardigheden bij groepen die hierin
achterblijven.

Dit moet leiden tot een vermindering van het budget van ca. 250.000 euro.
In het najaar van 2014 heeft de ACO samen met de twee andere gemeentelijke
adviescommissies (LHBT en Saluti) onderzoek laten verrichten naar de wijze
waarop zes andere gemeenten de advisering hebben georganiseerd.
Geïnformeerd en geïnspireerd door de resultaten van dit onderzoek heeft de
ACO het afgelopen jaar actief deelgenomen aan de vele bijeenkomsten die zijn
georganiseerd tussen de genoemde organisaties en de gemeente. In mei 2015
heeft dit geleid tot een aantal richtinggevende uitgangspunten voor de bundeling
van organisaties in drie clusters: Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en
Inkomen en het cluster Maatschappelijke Hulpverlening. De gemeenteraad heeft
deze uitgangspunten geaccordeerd.

* ACO, CR WMO, COSBO, Jij Utrecht, LFB, LHBT, Platform WMO, Saluti, Solgu,
Steunpunt GGZ en VAR
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Projectgroepen en werkgroepen
Projectgroep Digitalisering
Deze groep heeft gesprekken gevoerd met wethouder Geldof over het advies dat
de ACO eind vorig jaar heeft uitgebracht, namelijk “Utrecht bereikbaar: digitaal
en persoonlijk”. Ook met de Wijkraad Overvecht is contact hierover geweest.
Deze raad kon zich in het advies vinden en heeft het college hiervan schriftelijk
op de hoogte gesteld.
De Wijkraad heeft een vergelijkbare reactie van het college gekregen als de ACO.
(Zie voor de inhoud onder “Adviezen”).
Daarnaast is de projectgroep aanwezig geweest bij een bijeenkomst met
raadsleden om de mogelijkheden te bespreken om mensen taal- en digivaardig(er)
te maken en de beperkingen te inventariseren die er op dit moment zijn.

Werkgroep Huisvesting
In het voorjaar 2015 zijn enkele voorstellen gedaan om tot een uitspraak
van de gemeenteraad te komen over het ontwikkelen van woningen voor
(zorgbehoevende) ouderen. De daaruit voortgekomen motie (nr. 2015/ M39)
is in juni 2015 ingediend en door het college B&W overgenomen. Na de zomer
is - samen met het COSBO-stad-Utrecht en Saluti - een brief gestuurd aan het
college B&W om het Programma van Eisen voor het terrein van het Vervoers/
distributiecentrum in Overvecht aan te passen om huisvesting voor betaalbare en
geschikte woningen voor ouderen mogelijk te maken. (zie advies nr. 11)

Werkgroep PR en Communicatie
De ACO heeft in 2015 twee digitale nieuwsbrieven uitgebracht.
Voor elke themabijeenkomst is een persbericht uitgestuurd. Totaal zijn er 12
persberichten uitgestuurd ook over onderwerpen, die in de belangstelling staan
en die publiciteit behoeven.
De website wordt redelijk goed bezocht. Nieuwsitems, informatie over themabijeenkomsten, adviezen en relevante informatie over het werk van de ACO
worden regelmatig van een update voorzien. Voor de leden van de ACO is de
website ook te raadplegen met een inlogcode, zodat daar agenda’s, verslagen en
besluitenlijsten geraadpleegd kunnen worden.
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Ter voorbereiding van adviezen, themabijeenkomsten en andere activiteiten
zoals werkbezoeken, werkt de ACO vaak met vaste werkgroepen en (tijdelijke)
projectgroepen.
Projectgroepen in 2015
Projectgroep “Zorg voor
mensen met dementie”

Mw. I. Rodermans, mw. M. Spermon

Projectgroep
“Volksgezondheidsbeleid”

Mw. M. van der Horst, mw. I. de Kam en
mw. I. Rodermans

Projectgroep
“Samen in de stad”

Mw. H Groenendijk

Projectgroep themabijeenkomst “Van Domotica
tot Robotica”

Mw. M. van der Burg en dhr. J. van der Leeuw

Projectgroep themabijeenkomst “Ontwikkelingen
buurtteams”

Mw. I. Rodermans, mw. I. van Nes

Projectgroep themabijeenkomst “Huiskamerproject
en Netwerk 55+”

Mw. I. de Kam en mw. A. Lubberdink

Werkgroepen in 2015
Werkgroep PR &
Communicatie

Mw. G. van de Ven, dhr. K. Battenberg,
dhr. M. Scholten en mw. J. Kieft

Werkgroep Huisvesting

Mw. J. Kieft, mw. H. Groenendijk, dhr. E. Kurver,
dhr. R. van der Weide, dhr. J. Jansen,
mw. S. Beenen (adviseur), dhr. R. Sohilait
(Saluti) en mw. M. Lampe (COSBO)

Werkgroep Digitalisering

mw. M. van der Burg en dhr. K. Battenberg
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De ACO heeft de volgende thema’s behandeld
Datum

28 januari
2015

Thema

Zorg voor mensen
met dementie in
Utrecht

Sprekers/gasten
Beleid en samenwerking tussen diverse
partijen: Mw. A. Hoogduin (Careyn)
De dagelijkse praktijk: Dhr. H. van Viegen
(AxionContinu)

Intern overleg

De kracht van
buurtteams

Mw. I. van Nes en
mw. A. van Hoof
(Buurtteam Hoograven)

Huiskamerproject
en Netwerk 55+

Mw. I. Bulsink, (AxionContinu)

16 dec. 2015

ACO ná 2015
Eindejaarsbijeenkomst

STUT Wijktheater

18 maart
2015

Eenzaamheid van
Ouderen

Dhr A. Ouwerkerk
(directeur ‘Coalitie Erbij’)
Mw M. Saat (directeur Telefonische
Hulpdienst Utrecht)

15 april
2015

Nieuw sociaal
netwerk maakt het
verschil
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ACO ná 2015

25 november
2015

Mw. M. van der Horst
(Volksgezondheid, gemeente Utrecht )

25 juni
2015

Dhr. J. van der Leeuw (Vilans)

28 oktober
2015

Volksgezondheidsbeleid 2015-2018

24 juni
2015

23 september
2015

Kansen voor verbetering van de zorg

Belangenbehartiging: Mw. M. Stadlander
(Alzheimer Stad Utrecht)

18 februari
2015

27 mei
2015

26 augustus
2015

Mw. I. Bulsink, projectleider
Samen in de Stad

Wijkgericht werken

Dhr. K. van Engelenhoven (MO)
en dhr. J. van Luxemburg
(MO SES, gemeente Utrecht)

Daginvulling:
dagondersteuning
en dagbegeleiding

Beleid en samenwerking Mw. J. Jeltes
(MO Meedoen naar Vermogen, gemeente
Utrecht)

Inbreng in het
Volksgezondheidsbeleid 2015 -2018

Mw. M. van der Horst
(Volksgezondheid, gemeente Utrecht)

Werkbezoek
“Odensehuis”
Amsterdam-Zuid

Mw. L. Kemerink
(Initiatiefnemer Odensehuis Andante,
Utrecht)
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Samenvatting adviezen 2015 aan College B&W
Samenvatting adviezen ACO 2015
In 2015 heeft de ACO elf adviezen uitgebracht aan het college B&W en aan derden.
Hieronder zijn de samenvattingen van deze adviezen weergegeven. Opvallend is
dat één advies een gevraagd advies is. Op de meeste adviezen is van het college
B&W daadwerkelijk een schriftelijke reactie ontvangen.
Advies nr. 1
Advies over
Advies aan
Soort advies
Advies gegeven dd.
Reactie dd.

: Beëindiging financiering ACO per 1 januari 2016
: College B&W
: Ongevraagd
: 8 februari 2015
: 30 juni 2015

Het besluit van het college B&W om de financiële bijdrage aan de ACO (20.000 euro
per jaar) per 1 januari 2016 stop te zetten, kon de ACO natuurlijk niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Aangezien de ACO geen gesubsidieerde rechtspersoon is, kon
zij geen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Desondanks heeft zij haar bezwaren tegen de beëindiging van de gemeentelijke
financiering kenbaar gemaakt aan het college B&W en haar probleem met de te
korte voorbereidingstijd aangegeven.

Daarom verzoekt de ACO om de organisaties minstens een jaar voorbereidingstijd
te gunnen en de beëindiging van de financiële afspraken op te schorten en een
nieuwe ingangsdatum te bepalen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.
Ook de andere organisaties hebben vergelijkbare bezwaren geuit zowel naar het
college B&W, als naar de gemeenteraad (ook tijdens de RaadsInformatieavond
(RIA) op 27 januari 2015).
Reactie
Tot onze grote verbazing meldde het college B&W in haar brief van 30 juni 2015
dat de ACO geen gesubsidieerde rechtspersoon is en daarom het bezwaarschrift
niet in behandeling kon worden genomen (‘kennelijk niet-ontvankelijk verklaring’). Dit standpunt was bekend en bovendien al meerdere malen door de ACO
te kennen gegeven. Verder meent het college dat de ACO al haar bezwaren kan
inbrengen bij het lopende co-creatie proces van de bundeling cliënt- en adviesraden en belangenorganisaties. Inmiddels heeft het college een ontwikkelmodel
en uitgangspunten voor de toekomstige ‘bundeling‘ van 16 organisatie in drie
clusters geformuleerd.
(Voor het ACO advies op deze reactie wordt verwezen naar advies nr. 4).

Aandachtspunten in dit advies zijn:
Het geeft een te grote druk om binnen zeer korte tijd (binnen twee maanden)
tot een werkbare vorm van bundeling te komen van 16 zeer diverse
organisaties.
Bij andere gemeenten wordt normaliter hiervoor een periode van ca. 2 jaar
aangehouden. Dat blijkt uit het onderzoek dat ACO, Saluti en LHBT hebben
laten uitvoeren.
De afbouw van ondersteuning van de ACO dient zorgvuldig te gebeuren en
kan pas plaatsvinden als er een duidelijk beeld is van de toekomstige vorm.
Tenslotte valt dit bundelingsproces samen met de ingrijpende verandering in
het sociale domein dat van de ACO ook vanuit haar functie zeer veel aandacht
vergt.
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Advies nr. 2
Advies over
		
Advies aan
		
Soort advies
		
Advies gegeven dd.		
Reactie dd.
		

: Concept-Volksgezondheidsbeleid 2015-2018
: College B&W
: Ongevraagd
: 28 februari 2015
: 2 juni 2015

Iedere vier jaar verschijnt er een Volksgezondheidsmonitor en mede daarop
wordt het nieuwe beleid geformuleerd. De ACO heeft deze monitor in 2014
besproken. Verder heeft de ACO vanaf de start van de ontwikkeling van (nieuw)
beleid haar inbreng geleverd. Toch had de ACO de behoefte op dit concept te
reageren, met name om aandacht te vragen voor bepaalde aspecten die ouderen
raken. Het advies is opgesteld naar aanleiding van de themabijeenkomst over het
Volksgezondheidsbeleid 2015 – 2018. (Zie themaboekje bij dit jaarverslag).
Advies
De ACO kan zich in het algemeen vinden in het beleid en met name het streven om
gezondheidsverschillen tussen mensen en wijken te verkleinen. Bovendien staat de
ACO positief tegenover de brede benadering van gezondheid en de samenhang met
andere domeinen/beleidssectoren.
Bijzondere groep
Wel mist de ACO hierbij de aandacht voor de groep ouderen om de volgende
redenen. Slechts 48% van deze groep ervaart haar/zijn gezondheid als positief,
terwijl dit percentage bij volwassen Utrechters 78% bedraagt. Bij laag opgeleide
ouderen is dit percentage nog lager (43%) en bij migrantenouderen 33%.
Verder vraagt de ACO aandacht voor de volgende aspecten:
Migranten ouderen, bij wie bepaalde ziektes in uitzonderlijk hoge mate
voorkomen, ontbreken in het hoofdstuk over ‘menselijke waardigheid’.
Het binnenklimaat van woningen, vooral mechanische ventilatie zorgt voor
veel problemen. Een slecht geventileerd huis heeft een slechte invloed op de
gezondheid van de bewoners. Meer voorlichting hierover is nodig.
Het tegengaan van fijnstof en roet. Dit is zeker schadelijk voor ouderen.
Luchtkwaliteit wordt volgens mw. M. van der Horst (beleidsadviseur
Volksgezondheid Gemeente Utrecht) bij ‘Gezonde leefomgeving’ ondergebracht.
De wijkraden is gevraagd op dit punt een inbreng te leveren.
Aanpak van eenzaamheid is ook in dit kader nodig; eenzaamheid heeft ook
maatschappelijke gevolgen zoals gezondheidsrisico’s en lichamelijke klachten.
De psychosociale gezondheid behoeft ook aandacht.
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Het beleid gaat uit van zelfmanagement, zelfregie van mensen. Uit recent
onderzoek blijkt dat overwegend de helft van de Nederlanders moeite heeft met
zelfregie. Tot deze groep behoren ook de ouderen. Dit moet worden onderkend.
Het expliciet noemen van het belang van een goede relatie met zorgverzekeraars
en de eerstelijnszorg.
Reactie
Het college B&W heeft op 2 juni 2015 gereageerd.
De specifieke problematiek die zich bij ouderen op het gebied van wonen en gezondheid voordoet, wordt onderkend door het college en vergt specifieke aandacht en maatregelen die met name in het kader van de ‘Gezonde wijkaanpak’ een
plek krijgen. Hierbij tekent het college aan dat dit ook geldt voor sommige andere
groepen.
Het belang van een goede relatie met de zorgverzekeraars en de eerstelijnszorg
deelt het college en blijft zich hiervoor inzetten.
Ook de grenzen aan zelfregie/zelfmanagement, de problematiek van eenzaamheid
en gezondheidsrisico’s van ouderen worden onderkend. Alle partijen – niet alleen
de gemeente - moeten hieraan werken, zodat iedereen een waardig leven kan
leiden. Het college wil juist aansluiten bij initiatieven van bewoners en partijen in
de buurt.
Ouderenmishandeling (met name fysieke en psychische mishandeling) heeft - mede
naar aanleiding van het ACO advies over ouderenmishandeling van 8 september
2014, nr. 7) - bij de opzet van Veilig Thuis de nodige aandacht gekregen. Een
toolkit ‘Ouderen veilig thuis’ is ontwikkeld om mishandeling/misbruik te kunnen
signaleren.
De overige onderwerpen die de ACO miste, zijn op de een of andere wijze verwerkt
in de uiteindelijke versie van het gezondheidsbeleid of zijn aandachtspunten in de
uitwerking.
Op het collegevoorstel voor het Volksgezondheidsbeleid 2015-2018 aan de raad,
heeft de ACO nog gereageerd naar de gemeenteraad (Zie advies nr. 5).
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Advies nr. 3
Advies over
Advies aan
		
Soort advies
		
Advies gegeven dd.		
Reactie dd.
		

: Bezuiniging op huishoudelijke hulp
: Wethouder Jongerius
: Ongevraagd
: 6 mei 2015
: 3 juni 2015

Bij het parlementair besluit over decentralisatie van de zorg is ook besloten tot
een bezuiniging van 40% op de hulp bij huishoudelijk werk (HbH). Dit heeft in
Utrecht geleid tot het terugbrengen van de standaarduren voor huishoudelijke hulp
tot anderhalf uur. De rechter heeft weliswaar geoordeeld dat de gemeente een
basisstandaard mag/kan leggen, mits uitzonderingen mogelijk zijn.
De ACO vond deze uitspraak niet geruststellend en aanleiding tot het schrijven van
een advies aan de wethouder om haar zorg te uiten.
Advies
Aan de gemeente is het volgende geadviseerd:
Informeer betrokkenen niet alleen over de (basis)maatregel, maar ook over de
mogelijkheid om meer uren huishoudelijke hulp te krijgen en de aanvullende
modules voor betaalbare hulp. Daarmee kan veel onrust worden vermeden.
Laat coaches niet alleen de mensen bezoeken die bezwaar hebben gemaakt.
Op deze wijze wordt slechts voor een kleine groep een oplossing gevonden.
Geef aan alle betrokkenen ook informatie over de rijksregeling, op grond
waarvan ouderen zelf extra hulp kunnen inhuren tegen een relatief gering
bedrag.

Reactie
Na een dankwoord voor het meedenken over de beste manier om ouderen te
informeren, vooral over de ontwikkelingen in de zorg, wordt aangegeven wat de
verandering inhoudt. Tevens wordt aangegeven wat het uitgangspunt is van het
collegebeleid en wat de gemeente heeft gedaan, gericht op de communicatie aan
cliënten die huishoudelijke hulp behoeven.
Er is gekozen voor een model waarbij zoveel mogelijk klanten recht houden op
ondersteuning. Waar nodig kan er aanvullende zorg komen. De rechter heeft
uitgesproken dat dit Wmo beleid past binnen de wettelijke kaders.
De wethouder is het met de ACO eens dat een zorgvuldige overgang naar en
informatie over het nieuwe model voor Hulp Bij Huishoudelijk werk (HbH) van groot
belang is.
De gemeente heeft daarom:
Betrokken cliënten schriftelijk geïnformeerd.
Mondelinge en telefonische gesprekken met cliënten gevoerd.
175.000 folders laten verspreiden.
Info gegeven in Huis-aan-Huisbladen.
Een speciale webpagina opengesteld (www.utrecht.nl/hulpbijhuishouding;.
Team huishoudcoaches opgericht voor klanten die te maken krijgen met 		
vermindering van het aantal uren, om tot ‘een nieuw evenwicht te komen’.
Buurtteams gevraagd ouderen te informeren.

De ACO dringt er tenslotte bij de gemeente op aan een folder of kaart te maken
met informatie over het minimum standaarduren en vooral over alle andere (extra)
mogelijkheden om meer uren huishoudelijke hulp te krijgen.
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Advies nr. 4
Advies over
Advies aan
Soort advies
Advies gegeven dd.
Reactie dd.
		

: Meer tijd voor ‘de bundeling’
: College B&W
: Ongevraagd
: 6 juli 2015
: 9 juli 2015 (bij behandeling Voorjaarsnota 2015)

In navolging op het advies van 8 februari (advies nr.2) is er nog een advies
uitgegaan over het onderwerp om met 15 andere maatschappelijke organisaties
te komen tot een samenwerkingsmodel. De partijen zijn meerdere keren bijeen
geweest om in een proces van co-creatie te komen tot een werkbaar en concreet
samenwerkingsmodel in oktober 2015. Van snelle en duidelijke voortgang van het
proces is tot nog toe geen sprake.
Advies
Als vervolg op het eerdere advies heeft de ACO gepleit voor verlenging van het
voorbereidingsproces met minstens een half jaar. Nog enkele andere organisaties
hebben dit verzoek ook gedaan.
Reactie
Enkele oppositiepartijen hebben naar aanleiding van onder andere het ACO-advies
een amendement ingediend met de aanbeveling de organisaties meer tijd te
gunnen voor het opzetten van een samenwerkingsmodel en een voorstel om deze
verlengde termijn financieel te overbruggen.
Dit amendement heeft geen meerderheid gekregen waardoor het is afgewezen.
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Advies nr. 5
Advies over
		
Advies aan
		
Soort advies
		
Advies gegeven dd.		
Reactie dd.
		
				

: Volksgezondheidsbeleid 2015 - 2018
: Gemeenteraad
: Ongevraagd
: 6 juli 2015
: Bij de behandeling van de nota in de Raad op
9 juli 2015

Naar aanleiding van het ACO advies (nummer 2) en adviezen van andere
organisaties heeft het College B&W het Volksgezondheidsbeleid 2015 – 2018
bijgesteld en tegelijkertijd heeft het College B&W een aparte reactie gegeven op
advies nummer 2.
Hoewel veel van de adviezen van de ACO op een of andere wijze zijn opgenomen,
wil de ACO de gemeenteraad toch enkele aandachtspunten meegeven:
Het voorbereidingsproces, waaraan de ACO ook heeft meegewerkt, is goed
verlopen; een voorbeeld voor het opzetten van ander beleid.
De brede opzet van het volksgezondheidsbeleid is positief.
Minder goede gezondheid van oudere migranten behoeft meer aandacht.
Uitgaan van initiatiefkracht en zelfregie bij ouderen is op zich goed, maar
daaraan zijn grenzen. Niet altijd kunnen ouderen zelfregie aan, onder meer doet
zich dat voor bij mensen met dementie. Eenzaamheid ligt dan op de loer.
Het is goed dat de gemeente verdere invulling en uitwerking geeft aan het beleid samen met betrokkenen/partnerorganisaties. Ook is positief dat in het gemeentelijk beleid in de sectoren die grenzen aan het volksgezondheidsbeleid,
zoals huisvesting, sport, milieu en dergelijke, het volksgezondheidsaspect aandacht krijgt. De idee van een apart uitvoeringsplan gekoppeld aan de behandeling van de meerjarenbegroting, is gelukkig verlaten.
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Advies nr. 6
Advies over
Advies aan
Soort advies
Advies gegeven dd.
Reactie dd.

: Toegankelijkheid openbare ruimte
: College B&W
: Ongevraagd
: 22 september 2015
: Nog geen reactie van College B&W

Voor de Tour de France zijn diverse wegen en stoepen toegankelijk(er) gemaakt.
Bomen en struiken werden gesnoeid, trottoirs gerepareerd, verhoogde vluchtheuvels weggehaald etc. De toegankelijkheid van de openbare ruimte was verbeterd
voor ouderen, voor rolstoel- en rollatorgebruikers en voor mensen met kinderwagens. Tijdens de Tour was langs de route meer ruimte voor rolstoelgebruikers.
Voor de ACO reden om te pleiten om in het beleid hier een vervolg aan te geven.
Advies
De ACO heeft drie suggesties gedaan ten behoeve van de toegankelijkheid van de
openbare ruimte.
Stel in het Handboek Openbare Ruimte ‘HOR’ vast dat ‘middeneilanden’ vluchtheuvels vlak moeten worden uitgevoerd, zoals bij de Tour is gebeurd.
Houd samen met ouderen en belangenorganisaties, zoals Solgu, COSBO stad
Utrecht, Platform GGZ Utrecht en LFB, in overleg met de wijkraden, periodiek
toegankelijkheids-/veiligheids-buurtschouwen in verschillende wijken/buurten.
Ook uit recente wijkdebatten in Utrecht Oost blijkt dat toegankelijkheid van de
openbare ruimte verbetering behoeft.
Verbeter de algemene publieksinformatie zodat voor iedereen duidelijk is waar
de voorzieningen en mogelijkheden voor gehandicapten zijn, zoals bijvoorbeeld
de aanwezigheid van aangepaste toiletten bij de tribunes of in de buurt van het
Rode Kruis punt.
Reactie
Een reactie van college B&W is nog niet gekomen, omdat dit onderwerp nog
besproken moet worden met de betrokken (beleids)ambtenaren. Van enkele raadsleden is een positieve reactie ontvangen.
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Advies nr. 7
Advies over
Advies aan
Soort advies
Advies gegeven dd.
Reactie dd.
		
		

: Zorgen over inkooppilot thuiszorg/wijkverpleging
: Raad van Bestuur ZilverenKruis/Achmea
: Ongevraagd
: 21 september 2015
: Uitnodiging ontvangen voor een gesprek met		
Zilveren Kruis/Achmea.

Vanaf 1 januari 2016 start de zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea in de gemeente
Utrecht een proef met een nieuwe inkoopmethode van thuiszorg/wijkverpleging
per wijk. Utrecht is een van de 4 gemeenten, die hiervoor zijn uitgekozen (overige
gemeenten Hardenberg, Ommen en Zwolle).
De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) krijgt zowel rechtstreeks van
ouderen, als via diverse professionele organisaties op het gebied van zorg, welzijn
en wonen signalen over de ingrijpende gevolgen van de pilot inkoop wijkverpleging
voor ouderen. Met name over de continuïteit van de adequate zorg voor ouderen
die afhankelijk zijn van specialistische zorg, zoals ouderen met dementie.
De ACO maakt zich dan ook grote zorgen over de geplande, drastische overgang per
1 januari 2016.
Advies
De ACO heeft grote zorgen over de gevolgen van de ontwikkelingen, zoals:
Sterke beperking van de vrije keuze en zelfregie van ouderen, een essentieel
element in het nieuwe zorgbeleid.
Toenemende onrust bij ouderen, na de grote wijziging in het zorgbeleid
(decentralisatie) die zich in 2015 heeft voltrokken.
Continuïteit van zorg voor mensen met dementie en zorgverleners is in het
geding. Een vast aanspreekpunt voor zowel ouderen en hun omgeving is de
casemanager dementie. Deze casemanager is specialist op dit gebied en een
baken voor mantelzorgers, maar dreigt te verdwijnen vanuit de pilot.
Het voortbestaan van de ketenzorg dementie; een goed overleg tussen
casemanager, huisarts, GGZ instelling, buurtteam etc. In Utrecht zijn ca. 3.000
mensen met dementie. Dat aantal loopt de komende jaren op naar ca. 6.000.
De casemanagers hebben in 2014 aan ruim 350 mensen met dementie hulp
geboden. Daarbij komt dat 70% van mensen met dementie thuis woont. Dit
percentage zal toenemen tot 80 à 90%.
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Dringende noodzaak om mantelzorgers in de omgeving van mensen/ouderen
met dementie te ontlasten door ontmoetingscentra op te richten. In Utrecht
is de oprichting van een “Odense huis” (Andante) in voorbereiding. Een
ontmoetingscentrum waar informatie te verkrijgen is en lotgenoten elkaar
kunnen ontmoeten.
De ACO adviseert de zorgverzekeraar om
De continuïteit van de specialistische zorg, zoals (keten)zorg voor mensen met
dementie, vanaf 1 januari 2016 veilig te stellen en te borgen.
Zorgvuldig te communiceren over de veranderingen met betrokkenen. Voor
hen moet duidelijk zijn dat men zijn of haar vertrouwde zorgorganisatie en
zorgverleners kwijt kan raken.
De vrije keuze en zelfregie van betrokken ouderen - essentiële aspecten van het
nieuwe zorgbeleid- veilig te stellen, niet alleen formeel, maar ook materieel.
Advies nr. 8
Advies over
Advies aan
Soort advies
Advies gegeven dd.
Reactie dd. 		

: Zorgen over inkooppilot thuiszorg/wijkverpleging
: College B&W
: Ongevraagd
: 21 september 2015
: Reactie 15 oktober 2015

Hoewel de ACO zich ervan bewust is dat deze pilot de verantwoordelijkheid van
de zorgverzekeraar is en niet van de gemeente, richt de ACO zich ook tot het
gemeentebestuur met het uiten van haar zorgen over deze ontwikkeling en haar
oproep om deze pilot aan te passen.
Voor de inhoud van het advies, zie advies nummer 7.
Reactie
De wethouder onderschrijft het belang van de onderwerpen, genoemd in de
adviezen. Zij zegt toe de problemen hieromtrent op de agenda te zetten voor de
bestuurlijke overleggen die zij heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea.
Tevens meldt de wethouder dat verzekerden, die nu wijkverpleging krijgen, bij hun
eigen zorgaanbieder kunnen blijven. Tenslotte zal de wethouder zich regelmatig
laten informeren over de implementatie van de pilot.
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Advies nr. 9
Advies over 		
Advies aan 		
Soort advies 		
Advies gegeven dd.
Reactie dd. 		
			

: Cliëntregie binnen de aanvullende zorg Wmo
: Mw. T. Tom, MO gemeente Utrecht
: Gevraagd
: 30 september 2015
: Op 30 oktober 2015 was er een bijeenkomst waarover
de diverse adviezen werd gesproken.

Cliëntregie is de kern van de (aanvullende) zorg. Om te stimuleren dat meer
cliënten ook in de aanvullende zorg daadwerkelijk zelf de regie in de hand nemen
én houden, heeft de gemeente op basis van diverse gesprekken een aantal criteria
ontwikkeld. Aan de ACO zijn de volgende vragen voorgelegd: Welke criteria mist de
ACO vanuit ouderenperspectief, die van belang zijn voor cliëntregie en hoe vertaalt
de ACO de criteria naar waarden voor de begeleiding in de aanvullende zorg?
Advies
De ACO onderstreept het belang van zelfregie van ouderen. Maar niet iedereen
mag of kan zonder ondersteuning, de regie over zijn/haar leven zelf ter hand
nemen. Daar komt nog bij dat iedereen de term ’zelfregie’ anders interpreteert. In
gesprekken met ouderen zal duidelijk moeten worden of bij de betreffende persoon
sprake is of kan zijn van zelfregie. Het gaat immers om maatwerk.
Verder is het van het grootste belang dat cliënten/ouderen – én hun omgeving –
weten waar en hoe zij adequate hulp en ondersteuning kunnen vragen/krijgen op
een wijze die voor ouderen toegankelijk en duidelijk is. Daarom moet deze informatie
niet alleen digitaal te verkrijgen zijn. Dit geldt ook voor minder taalvaardigeen migrantenouderen. De ACO adviseert bij de informatieverstrekking rekening
te houden met de (groeiende) digitale kloof. In dit kader is van belang dat in de
gesprekken met ouderen de mate van digivaardigheid van hen wordt gesignaleerd.
Verder wijst de ACO de gemeente er op dat de geplande pilot van Zilveren Kruis/
Achmea voor de thuiszorg/wijkverpleging juist de zelfregie van ouderen inperkt. Dit
is strijdig met de gemeentelijke inspanningen om zelfregie te bevorderen (zie ACO
advies nr. 7 en 8).
Tenslotte geeft de ACO een zevental aanvullende criteria waarin bovenstaande
punten zijn geconcretiseerd. Gewezen wordt op het belang van de fysieke omgeving
(passende woning en stimulerende woonomgeving) en de hulp van vrijwilligers.
Verder vraagt de ACO met name aandacht te geven aan ‘cultuursensitiviteit’ en
roept op om bij het stimuleren van zelfregie rekening te houden met de achtergrond/
herkomst van ouderen en met hun levensbeschouwing.
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Advies nr. 10
Advies over 		
Advies aan 		
Soort advies 		
Advies gegeven dd.
Reactie dd.

: Programmabegroting 2016
: Gemeenteraad
: Ongevraagd
: 12 oktober ’15
: Raadsleden hebben het advies ingebracht bij de 		
behandeling van de begroting

Zoals gebruikelijk heeft de ACO ook dit jaar een reactie gegeven op de gemeentelijke
begroting voor 2016. Deze reactie bevat de volgende drie adviezen.

Pas de voorgenomen pilot thuiszorg/wijkverpleging van de zorgverzekeraar
Zilveren Kruis/Achmea aan.
Aan het college B&W en de gemeenteraad is de dringende oproep gedaan om de
voorgenomen pilot van de zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea aan te passen.
De pilot vergroot namelijk de onrust bij ouderen, zeker na alle wijzigingen in het
zorgbeleid in 2015. Verder dreigt door de pilot de zelfregie van ouderen te worden
beperkt en de huidige goedlopende specialistische zorg te verdwijnen, bijvoorbeeld
de zorg voor mensen met dementie. De inhoudelijke argumenten komen overeen
met die in de adviezennummers 7 en 8.

Geef uitvoering aan de motie om wonen- en zorginitiatieven te stimuleren
(motie 2015/M39)
Er dreigt een groot tekort van voor ouderen geschikte woningen, speciaal voor
(zorgbehoevende) ouderen.
In Overvecht is een geschikte locatie (het terrein van het voormalige distributiecentrum) om dergelijke woningen te realiseren. De ACO adviseert bij het
opstellen van het Programma van Eisen voor de ontwikkeling van deze locatie
(ook) huisvesting van woningen voor (zorgbehoevende) ouderen op te nemen. Nu
wordt nog alleen gedacht aan huisvesting voor studenten en starters (Zie advies
nummer 11).
Bereid een publiciteitscampagne voor ter vergroting van digivaardigheid van
Utrechters.
In de stad Utrecht is minimaal 30% van de inwoners niet (zelfstandig) digivaardig.
Dit zijn zo’n 100.000 inwoners. De gemeente heeft erkend dat er een kloof bestaat
tussen (zelfstandig) digivaardige en niet digivaardige Utrechters, en ook dat deze
kloof groeiende is. De gemeente ziet voor zichzelf een beperkte rol weggelegd:
slechts het stimuleren en enigszins faciliteren van cursussen en andere initiatieven.
Om de kloof ook daadwerkelijk zo veel mogelijk te dichten, is volgens de ACO meer
nodig dan het aanbod van cursussen en andere initiatieven. Waar het aan ontbreekt,
is het uitspreken van een streefcijfer (aantal digivaardige ouderen) en stimulering
van ouderen (en anderen!) om gebruik te maken van het aanbod door middel van
een publiciteitscampagne. Een gerichte campagne bereikt meer mensen en geeft
een grotere bekendheid én het bereik van cursussen, oefenplekken etc. wordt
ook groter. De ACO roept de gemeente op om het voorbeeld van de gemeente
Den Haag en haar randgemeenten te volgen. Door het sluiten van een convenant
tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties én het opzetten van een
publiekscampagne, streeft men er naar om in Den Haag en omstreken in 2015 en
2016 een duizendtal ouderen digivaardig te maken.
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Advies nr.11 			
Advies over
Advies aan
		
Soort advie
Advies gegeven dd.		
Reactie dd.
		

(samen met COSBO-stad-Utrecht en Saluti)
: Realiseren ouderenhuisvesting
: College B&W
: Ongevraagd
: 20 oktober 2015
: Mondelinge positieve reactie op 9 juli 2015

In Utrecht is een tekort aan betaalbare en geschikte woningen voor (zorgbehoevende) ouderen. Het COSBO-stad-Utrecht, Saluti en de ACO zetten zich
al tijden intensief in voor het realiseren van geschikte woningen voor oudere
inwoners. In juni 2015 is een motie in de gemeenteraad ingediend waarin dit
tekort wordt onderkend en het college wordt gevraagd om samen met onder
andere de hiervoor genoemde organisaties woon-zorginitiatieven te stimuleren.
Aangezien het college B&W deze motie (motie 2015/M 39) heeft overgenomen,
heeft zij de verplichting op zich genomen om deze motie ook uit te voeren.
Nu er in Overvecht een uitstekende locatie beschikbaar is – het voormalige vervoers-/distributiecentrum in Overvecht - verzoeken de ACO, COSBO en Saluti het
college om in dat gebied uitvoering te geven aan genoemde motie. Zij stellen in
dit advies voor om bij het Programma van Eisen voor dit gebied de strekking van
motie 2015/M 39 van toepassing te laten zijn ten behoeve van woonvormen voor
(zorgbehoevende) ouderen.

Advies Digitalisering
Reactie van College B&W op het Advies “Utrecht bereikbaar: digitaal en
persoonlijk”
Eind 2014 heeft de ACO het advies ’Utrecht bereikbaar: digitaal en persoonlijk’
uitgebracht om de digivaardigheid van oudere Utrechters te bevorderen. Hoewel
veel ouderen zich op de digitale snelweg begeven, durft een grote groep van hen
- maar ook anderen - deze activiteit (nog) niet aan.
De ACO adviseerde het college om het tempo waarmee de gemeente digitalisering
en digitale communicatie met haar inwoners invoert, te verlagen en meer rekening
te houden met de grote verschillen in niveau van digivaardigheid van de bewoners.
Verder adviseerde de ACO om maatregelen te nemen om de kloof te dichten tussen
niet (zelfstandig) digivaardige en digivaardige inwoners. Bij deze stimulerende
en ondersteunende maatregelen moet rekening worden gehouden met het
digivaardigheidsniveau, de taalvaardigheid van de oudere inwoners en specifiek
met oudere migranten en mensen met een laag inkomen. De ACO heeft daarom
in haar advies een lijst met 16 maatregelen opgenomen. Zowel maatregelen om
ouderen te verleiden tot het gebruik van internet, als hen hulp te bieden bij het
opdoen van de nodige ervaring. Bovendien moet meer bekendheid worden gegeven
aan het bestaan van cursussen en andere ondersteuningsmogelijkheden. Zolang de
kloof niet is gedicht, moet er naast digitale informatie, mondelinge en schriftelijke
informatie en communicatie met de gemeente mogelijk blijven. Het is immers de
plicht van de gemeente om (gemakkelijk) toegankelijk te zijn voor alle bewoners
van Utrecht.
In maart 2015 heeft een gesprek met wethouder Geldof plaatsgevonden, waarin
de adviezen globaal zijn besproken. Daarna volgde op 21 april 2015 een schriftelijke
reactie van het college B&W op het advies.
Reactie college B&W op het ACO-advies
Na een dankwoord laat college B&W weten, dat zij zich herkent in de lijn van het
advies en dat zij het belang onderschrijft dat iedereen kan deelnemen aan de
digitale samenleving. Ook constateert het college - met de ACO - dat deelname
niet voor iedereen eenvoudig is en kan leiden tot een kloof. Niet alleen tussen
burgers, maar ook tussen de gemeente en een deel van haar inwoners. Het college
ziet dit ook als een breed en complex maatschappelijk probleem. Overigens meldt
het college dat dit probleem zich niet alleen bij ouderen voordoet. Ook andere
groepen ondervinden problemen, zoals overigens de ACO ook in haar advies heeft
geconstateerd.
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Het college meldt verder dat de gemeente een eigen onderzoek heeft laten
uitvoeren om beter inzicht te krijgen in de verschillende groepen bewoners en
hun digivaardigheid. Daaruit kan een duidelijker beeld van de vraag naar leer- en
ondersteuningswensen van deze groepen voortvloeien.

De inzet is om samen te onderzoeken op welke wijze partijen in de komende
periode een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de digitale kloof.
Bij de Voorjaarsnota 2016 zal het college de gemeenteraad informeren over de
voortgang.

Op de 16 maatregelen die de ACO heeft geadviseerd, is in grote lijnen positief
gereageerd, maar helaas niet per onderdeel. Opvallend is dat alleen is gereageerd
op de maatregelen die betrekking hebben op de toegankelijkheid van eigen diensten
en producten. Toegezegd wordt het volgende:

Reactie ACO
De ACO acht de aanpak van de gemeente wel erg minimaal. In het advies naar
aanleiding van de Begroting 2016 heeft de ACO de gemeente opgeroepen om een
voorbeeld te nemen aan de gemeente Den Haag en omliggende gemeenten. Samen
met diverse betrokken organisaties is deze gemeente een Campagne Digitalisering
Ouderen gestart en is met 16 betrokken organisaties een convenant gesloten. Het
doel is een groei tot een duizendtal digivaardige ouderen in 2015 en 2016 (zie
adviesnr. 10).

Naast digitale informatie blijft telefonisch contact en info mogelijk. Ook
schriftelijk informatie wordt gecontinueerd, bijvoorbeeld de wijkberichten,
informatiebrieven of specifieke folders.
De website wordt vernieuwd, met name de toegankelijkheid en vindbaarheid.
Getracht wordt de website te laten voldoen aan de web-richtlijnen, waarvan ook
het hanteren van het B1 niveau* deel uitmaakt. Dit laatste wordt al toegepast.
Het opstellen van een praktische handleiding/spoorboekje voor het verkrijgen
van gemeentelijke informatie neemt het college over.
Bezoekers van het stadkantoor zullen regelmatig worden geïnformeerd over
cursussen en oefenplekken en over het gebruik van Digi-D.
Ook bibliotheken geven informatie over cursussen in de buurt.
Overgenomen wordt het inrichten van een fysieke plek op de begane grond in
het stadskantoor, waar medewerkers niet digivaardige inwoners ondersteunen.
Over problemen met het digitaal aanvragen van zaken en het verkrijgen van
informatie kan al gebeld worden met het Klant Contact Center.
Gemeentelijk onderzoek naar digivaardigheid van de inwoners
Eind mei 2015 is het gemeentelijk onderzoek naar digivaardigheid van de Utrechters verschenen. Daaruit blijkt dat het college voor zichzelf een beperkte rol ziet om
de kloof in de samenleving - die wel nadrukkelijk wordt geconstateerd – te dichten.
Zij wil een verbindende en agenderende rol oppakken ten aanzien van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van diensten en voorzieningen in de samenleving.
Dit ziet de gemeente als onderdelen van “Meedoen naar Vermogen” en “Agenda
22”. (zie betreffende nota’s).
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft een gesprek plaats gevonden
met lokale en landelijke deskundigen. Binnenkort zal dit gebeuren met publieke
en private partijen in Utrecht. Gefocust wordt op een gezamenlijke aanpak met
partners die verantwoordelijk zijn voor digitale dienstverlening in de stad.
* Eenvoudig Nederlands
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Samenstelling
ACO
De samenstelling van Adviescommissie voor het Ouderenbeleid
Per 31 december 2015
Voorzitter
Onafhankelijk voorzitter

Mw. M.M. van der Burg

Volgens de verordering vertegenwoordiger vanuit

Vertegenwoordiger

Altrecht
ANBO

Dhr. P. Bremers
Dhr. E.J.P. Kurver, dhr. J.
Jansen
Mw. J. van Nes, dhr. M.
Ahmadian
Dhr. M.D.S. Scholten
Vacant
Vacant
Mw. M. Spermon
Mw. I. Bouter
Mw. S.J. Kieft – van Wingerde
Mw. R. Jones
Mw. M. Vlutters
Dhr. M. Karaköse
Mw. C. Peterson
Dhr. A. Saadaoui
Dhr. Th.L.M. Wennekes
Dhr. K. Battenberg, mw. C.
Tydeman
Mw. M. Suvaal, mw. I. Rodermans
Mw. I. de Kam
Dhr. R. van der Weide
Mw. H. Groenendijk
Mw. W. van Egdom

Buurtteam Organisaties (BTO)
CNV
FNV
Huisartsenvereniging Utrecht
KBO, Vleuten de Meern
KBO, Stad Utrecht
LOC stad Utrecht
Minderheden (St. Migranten Meldpunt Utrecht)
Minderheden
Minderheden (TUNSER)
Minderheden (Surinaamse Ouderenvereniging Moria)
Nisbo
Ongeorganiseerde ouderen
PCOB
Welzijn
Thuiszorg
Utrechtse Wooncorporaties (STUW)
Verpleeghuiszorg
Verzorgingshuiszorg
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Adviserende leden

Vertegenwoordiger

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling/
Meedoen naar Vermogen
Beleidsmedewerker Werk en Inkomen
Beleidsadviseur Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Beleidsadviseur Volksgezondheid van de Gemeente
Utrecht

Mw. J. Jeltes

Ambtelijke ondersteuning

Vertegenwoordiger

Ambtelijk secretaris
Secretaresse

Mw. A. Lubberdink
Mw. H. Rebel-Lantrok
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Mw. G. Houtman
Mw. S. Beenen
Mw. M. van der Horst
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Welkom
In 2015 verwelkomde de commissie:
•
Mw. I. van Nes – Buurtteam Hoograven/Incluzio
•
Dhr. M. Ahmadian – Buurttteams/Incluzio
•
Dhr. A. Saadaoui/Nisbo

Financiën
Realisatie 2015

Begroting 2015

ACO Symposia

1.284,00

1.460,00

ACO (Thema) Bijeenkomsten

9.452,00

10.100,00

421,,00

4.000,00

Public Relations

8.236,00

4.270,00

Bestuurskosten

570,00

590,00

0,00

50,00

320,,00

130,00

20.283,00

20.600,00

Overige activiteiten

Vertegenwoordigingen
Onvoorzien
Totaal

Toelichting
1. De post ‘Overige activiteiten’ valt lager uit dan begroot. Vanwege de drukke
werkzaamheden - met name in verband met de bundeling van advies- en cliëntenraden en belangenorganisaties - kon dit jaar slechts één werkbezoek worden
georganiseerd. Ook kon de ACO niet deelnemen aan de ouderen-informatiemarkt
op 30 september in de Janskerk, vanwege de veranderde opzet. Bovendien vielen
de kosten van adviezen lager uit dan was voorzien.
2. De post PR is ongeveer verdubbeld aangezien het Jaarverslag 2015 en het Themaboekje 2015 al dit jaar zijn uitgebracht. Reden hiervoor is de veranderingen
per 1 januari 2016 als gevolg van het bundelen van advies- en cliëntenraden en
belangenorganisaties.
3. De post onvoorzien valt hoger uit dan begroot. De oorzaak hiervan is de (geringe)
financiële vergoeding die aan enkele leden is gegeven voor de aanschaf van I-pads,
toen de ACO digitaal ging. MO heeft toegezegd dat deze extra uitgaven ten laste
van MO kunnen worden gebracht, indien het beschikbare budget van 20.000 euro
wordt overschreden.
4. De uitgaven in 2015 zijn binnen de begroting gebleven. Hierbij zij opgemerkt dat
bewust de begroting royaler is opgesteld dan het budget dat beschikbaar is (20.000
euro). Nu de uitgaven dit budget overschrijden zal een beroep worden gedaan op
de toezegging als verwoord onder 3.
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Colofon

Uitgave
Adviescommissie voor het Ouderenbeleid
p/a Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 2158
3500 GD Utrecht
Tel. nr. 030 – 2865903 (secretariaat)
Ambtelijke ondersteuning
Mw. A. Lubberdink (ambtelijk secretaris) opvolger van mw. M. Mazurkiewicz
e-mailadres: a.lubberdink@utrecht.nl)
Mw. H. Rebel-Lantrok (secretariaat)
e-mailadres: h.rebel-lantrok@utrecht.nl
Redactie
Dhr. K. Battenberg
Mw. S.J. Kieft-van Wingerde
Mw. A. Lubberdink
Mw. I. Rodermans
Dhr. M. Scholten
Mw. H. Rebel-Lantrok
Mw. G. van de Ven
Vormgeving
Lois Palm
Gerdine van de Ven
Fotografie
Openbare bronnen
Drukwerk
Drukwerkstudio - Woerden
Datum
December 2015
Website
www.aco-utrecht.nl

42

Jaarverslag ACO 2015

43

www.aco-utrecht.nl

