
Beste gemeenteraadsleden/gemeentefracties

Begin 2022 hielden wij (Seniorenraad) samen met de vorige gemeenteraad, een themabijeenkomst/debat 
over aandacht voor Senioren. Ook stuurden we in aansluiting daarop teksten die een plaatsje konden 
krijgen in de diverse verkiezingsprogramma’s. We leverden inhoud en cijfers.
Er kwam een nieuw coalitieakkoord en in dit document wordt nergens ingezoomd op een beleidsterrein dat 
de komende jaren veel van de lokale overheid gaat vragen. Inclusie is mooi, maar daarmee komen we er 
niet.
De rijksoverheid zag dat in en formuleerde een nieuw beleid WOZO (4 juli 2022) . Veel van de uitvoering 
hiervan komt te liggen op gemeentelijk en regionaal niveau.!
Om uitvoering hieraan te geven zal veel werk gemaakt moeten worden van een veranderend toekomst 
perspectief. Op weg naar het ‘nieuwe normaal’ zoals de rijksoverheid aangeeft.
Om deze inhoudelijkheid binnen de algemene beschouwingen een plaats te geven schreven wij voor jullie 
alvast een motie. !
Wie geeft in Veldhoven het startschot voor deze monsterklus?

MOTIE

Overwegende dat:

Het aantal senioren en ouderen senioren stijgt, zowel getalsmatig als in percentage van de gehele 
Veldhovense bevolking.
Het beleid van de rijksoverheid is gebaseerd op de sterke verwachting dat er een tekort ontstaat 
aan zorgmedewerkers
De financiële overheidsmiddelen voor de toekomstige professionele zorg ontoereikend zijn.
Het beleid is gebaseerd op zolang mogelijk thuis blijven wonen van senioren 
Het beleid is gericht op het vergroten van de mogelijkheden voor senioren om zo lang mogelijk, 
met ondersteuning van de eigen omgeving, zelfredzaam te blijven, ook als de gebreken van de 
ouderdom zich aandienen.
Het beleid is gericht op het samen zorgen dat ouderen op een plek kunnen wonen waar ze zich 
thuis voelen in de buurt van hun sociale netwerk.
Het beleid is gericht op het organiseren van zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij. 
Vrijwillige- en mantelzorg een essentieel en onmisbaar onderdeel vormt voor het toekomstige 
beleid.
Het aantal mantelzorgers daalt en ervoor gezorgd moet worden dat zij niet overvraagd worden. 
Het beleid is gericht op het inzetten van zo veel mogelijk digitale zorg-ondersteunende 
hulpmiddelen; hetgeen een andere manier van werken in de zorg vraagt.

Spreekt uit

Dat de samenleving moet worden voorbereid op toenemende schaarste in de zorg.
Dat lokaal beleid moet gebaseerd zijn op bovenstaande overwegingen.
Dat er moet worden gewerkt aan grotere solidariteit om toekomstige ondersteuning mogelijk te 
maken.
Het bewustzijn van mensen nog onvoldoende deze ontwikkeling herkent

Verzoekt het college:

Om binnen afzienbare termijn een beleid te formuleren en in uitvoering te nemen gericht op een 
Veldhovense samenleving die in staat is om de zorgvragen te kunnen opvangen.


