Verzilver uw gemeente

Bouwstenen voor de raadsverkiezingen van 2018
Ouderenbeleid is steeds meer een zaak van de lokale overheid. De gemeente schept de
voorwaarden zodat ouderen goed kunnen meedoen. Dat is geen geringe opgave. Hoe
kunnen gemeenten die goed èn betaalbaar uitvoeren? NUZO* reikt u de hand met een aantal
bouwstenen. Wij hopen dat dit u inspireert bij het opstellen van uw programma voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Waarom is ouderenbeleid belangrijk?
Een groeiende groep

Ouderen vormen een grote groep burgers die de komende
decennia blijft groeien. Landelijk is nu al ruim 50% van de
kiezers 50+. In 2015 was in de provincie Utrecht 15,6% van
de bevolking 65+ en in Gelderland was dat 18,4 %.

Langer thuis blijven wonen

Deze groeiende groep ouderen blijft langer thuis wonen. Op
den duur krijgen ouderen te maken met achteruitgang in hun
lichamelijk of geestelijk functioneren. Ze zijn vaak kwetsbaarder, minder mobiel en na ziekte of ongeval herstellen
ze minder goed. Lees hoe uw gemeente kwetsbaarheid kan
verminderen en zelfstandig wonen kan bevorderen.

Ouderenwelzijn geeft ook kostenbesparing

Uw gemeente is erbij gebaat dat ouderen zo gezond, zelfstandig en actief mogelijk blijven. Dat is goed voor de samenleving, want ouderen dragen bij met inzet, ervaring en als
rolmodel. Dat is goed voor de ouderen, want het verbetert
hun kwaliteit van leven. En het is goed voor het huishoudboekje van de gemeente. Meer welzijn betekent minder
gebruik van voorzieningen en dus kostenbesparing.
Een voorbeeld: gladheidsbestrijding helpt om gebroken
heupen te voorkomen en dat resulteert in minder beroep op
de Wmo.

Samenwerking loont, maar gaat niet vanzelf

Als een oudere hulpbehoevend wordt, is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren en bieden van passende ondersteuning. Het is dus van belang dat ouderen zoveel mogelijk
zelf kunnen regelen. Dat kunnen ouderen niet alleen. Weet uw
gemeente wat daarbij komt kijken en kan zij daarin voorzien?
Werken verschillende gemeentelijke diensten al optimaal samen,
of is ontschotting van geldstromen nodig? En hoe ‘rendabel’
loopt de samenwerking met buurgemeenten?

Aandachtsgebieden
NUZO richt zich in het ouderenbeleid op vier thema’s. Dat zijn:
A Wonen
B Mobiliteit
C Meedoen, maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg
D Communicatie
Voor elk thema heeft NUZO bouwstenen benoemd. U vindt
deze in de bijlage, dan wel op
www.nuzo-utrecht.nl/ouderen/Verzilver-uw-gemeente.
* Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO), is een regionaal ouderennetwerk van ruim 40 partnerorganisaties en ouderen in de provincie Utrecht
en delen van Gelderland, gericht op verbetering van de samenhang in het
zorg-, welzijns- en woonaanbod voor kwetsbare ouderen.
Zie www.nuzo-utrecht.nl.
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