Aan de besturen en raadsfracties van de politieke partijen in de gemeenteraad van de gemeente
Dronten., 27 juli 2021
Betreft: Wensen voor uw partijprogramma m.b.t. seniorenbeleid in Dronten
Geacht bestuur en raadsfractie van …….
U gaat binnenkort beginnen of u bent al begonnen met de voorbereidingen voor uw
partijprogramma ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
Het seniorennetwerk “de Bijenkorf” heeft zich de vraag gesteld hoe staat het seniorenbeleid van
de gemeente Dronten na bijna vier jaar, mede aangestuurd door uw partij, er nu voor?
1. Wensen voor in uw partijprogramma
Het doel van deze brief is om vanuit het seniorennetwerk “de Bijenkorf” de wensen voor
seniorenbeleid uiteen te zetten en ideeën aan te reiken die u in uw partijprogramma zou kunnen
opnemen. Wij zouden graag het gesprek met u aangaan om deze suggesties nader toe te lichten
zodat zij in uw partijprogramma worden opgenomen.

2. Ontwikkeling tot nu toe
In maart 2018 heeft seniorennetwerk “de Bijenkorf” de vernieuwde nota “Ouder worden in
Dronten; Kansen voor Dronten” uitgebracht. Het zwaartepunt van deze nota is gelegen in de acht
thema’s die als vertrekpunt voor seniorenbeleid zijn benoemd. Deze thema’s zijn:
1. bevorderen van zelfredzaamheid;
2. levensbestendige woningen beschikbaar stellen in een seniorvriendelijke woonomgeving;
3. verbeteren informatievoorziening;
4. signaleren en voorkomen van eenzaamheid en kwetsbaarheid;
5. ”actief ouder worden”;
6. het betrekken bij en stimuleren van de kracht van senioren bij het vrijwilligerswerk;
7. gezonde levensstijl;
8. ondersteunen mantelzorg.
Ons beeld is dat er in de afgelopen raadsperiode vooruitgang is geboekt op enkele thema’s, maar
dat er ook beleidsterreinen onderbelicht gebleven zijn.

3. Uitgangspunten en kernpunten van beleid
Wij baseren onze inbreng naar u mede op de brief van de Raad van Ouderen aan de minister van
VWS als reactie op de “Dialoognota Ouder worden 2020-2040” (van maart 2021). Wij vragen uw
aandacht voor enkele uitgangspunten en vervolgens voor kernpunten van beleid in Dronten.
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4. De drie uitgangspunten voor beleid volgens het seniorennetwerk
− Behoeften van senioren centraal stellen. De vraag die centraal moet staan is: wat hebben
senioren nodig om goed oud te worden?
− Eigen regie. Het centraal stellen van behoeften en wensen van senioren houdt in dat senioren
zoveel mogelijk de regie houden over de inrichting van hun leven en kunnen aangeven, wat er
voor hen toe doet.
− Diversiteit. Dé senior bestaat niet. Binnen de categorie senioren is sprake van een enorme
diversiteit. Aan de ene kant staan vitale, geëmancipeerde senioren. Aan de andere kant staan
senioren die het veel minder goed hebben.
5. De acht kernpunten voor seniorvriendelijk beleid in Dronten volgens het seniorennetwerk
De kernpunten van beleid voor 2022 volgen deels de acht thema’s die als vertrekpunt voor
seniorenbeleid in Dronten zijn benoemd. De afgelopen vier jaar hebben tot nieuwe inzichten
en aanpassingen geleid met betrekking tot de acht thema’s en hebben we kernpunten van
beleid genoemd.
5.1 Het bevorderen van “zelfredzaamheid en eigen kracht”. is een van de vijf doelstellingen van
de Maatschappelijke Agenda van de gemeente en is vastgelegd in 2019.
Uw partij spreekt zich uit voor een brede integrale aanpak en uitwerking van het
hoofddoel en de subdoelen van “zelfredzaamheid en eigen kracht” en zal deelnemen aan
een te formeren commissie uit de gemeenteraad, waarbij “de Bijenkorf” een van de
externe gesprekspartners is.
5.2 Stimuleer passend wonen door lokaal beleid met een woonvisie op seniorvriendelijk
wonen. Een veilige wijk met voorzieningen en toegang tot zorg, vervoer en sociale
activiteiten.
Uw partij spreekt zich uit voor een seniorvriendelijke woonvisie gebaseerd op de
bovengenoemde uitgangspunten
5.3 Senioren begeleiden en faciliteren bij de stap om digitaal vaardig te worden en het internet
op te gaan. Veel senioren dreigen de aansluiting te verliezen, doordat zij nog geen gebruik
maken van de digitale mogelijkheden. Eigen regie houden vereisen mede om digitaal vaardig
te zijn. Schattingen geven aan dat ca. 6.600 van de 11.000 senioren in Dronten afgesloten
zijn van informatie door het ontbreken van vaardigheden op digitaal gebied.
Uw partij stelt een programma voor dat over een periode van drie jaar het aantal senioren
dat niet aangesloten is op het internet reduceert met 50%.
5.4 Het concept positieve gezondheid en het daarop gebaseerde preventiebeleid bieden een
kader om de kwaliteit van het leven te bevorderen en het potentieel van senioren te
versterken.
Uw partij spreekt zich uit om het concept van positieve gezondheid als basis te nemen
voor gemeentelijk preventiebeleid, waardoor het ook als richtsnoer en methodiek voor
de zorg geldt.
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5.5 Onderzoek wat er nodig is om samen waardig ouder te worden in Dronten. Inwoners van 65
jaar en ouder maken in de komende jaren bijna 30% uit van de bevolking van Dronten. Om
toereikende beslissingen te kunnen nemen voor senioren in al hun diversiteit, is het nodig
om te weten wat senioren nodig hebben.
Uw partij erkent de noodzaak de behoeften van senioren in kaart te brengen en zal zich
inzetten om een diepgaand onderzoek daarnaar te laten verrichten. “de Bijenkorf” is
partner in de opzet en uitvoering van dit onderzoek
5.6 Vroegsignalering is essentieel om zicht te krijgen op problemen en oplossingen op het
gebied van eenzaamheid en mantelzorg. Daarom is er wijkgerichte seniorenzorg nodig. In
zo’n model werkt een beperkt aantal aanbieders van thuiszorg en wijkverpleging in de
wijk samen met de eerstelijnszorg om senioren persoonsgerichte en geïntegreerde zorg
te bieden.
Uw partij werkt aan wijkgerichte seniorenzorg waarin een werkwijze van
vroegsignalering is vastgelegd in een protocol voor wijkteams.
5.7 De Bijenkorf maakt zich ernstig zorgen over de groeiende problemen in zorg en welzijn.
Zij onderschrijft de idee dat er passende oplossingen voor de demografische
ontwikkelingen (w.o. substantiële groei van het aantal 65-plussers tot 2030 en
toenemende vergrijzing van ouderen met een complexe zorgvraag) gevonden moeten
worden. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat grote veranderingen in de zorgvraag
en het zorgaanbod in de gemeente Dronten moeten plaatsvinden, waarbij het van belang
is dat in de gemeente en directe omgeving adequate zorgvoorzieningen - met inbegrip
van klinische en poliklinische - zijn en blijven in termen van kwaliteit, beschikbaarheid en
bereikbaarheid. Voor de gemeente Dronten en haar inwoners is het van belang bij de
opzet en planning van genoemde voorzieningen meer betrokken te zijn dan nu het geval
is. De belangen van de burgers (inwoners) moeten geborgd worden in het proces van
plan- en besluitvorming. De Bijenkorf is beschikbaar met haar deskundigheid en
betrokkenheid op deze terreinen.
Uw partij spreekt zich uit om een toekomstbestendig woon-, zorg- en welzijnsbeleid te
realiseren, passende binnen de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen zoals
JZOJP, binnen een ‘vierkantsoverleg’ zoals dit landelijk in ontwikkeling is.
5.8 De kern van mantelzorgbeleid valt in drie uitgangspunten uiteen:
− Preventief ontzorgen van de mantelzorger zodat overbelasting voorkomen wordt.
− Ontzorgen van de mantelzorger is maatwerk en vindt plaats in de wijk. Het is afhankelijk
van de individuele behoefte van de mantelzorger en de zorgvrager hoe de ontzorging
geregeld wordt. Wijkteams staan het dichtst bij het onderkennen van deze behoeftes.
− Mantelzorgers, die adequaat ontzorgd worden, dragen eraan bij dat senioren en oudere
zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen.
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Uw partij onderschrijft de uitgangspunten voor mantelzorgbeleid. Zij focust op het vinden
van oplossingen zowel in individuele kwesties als bij structurele maatregelen.
Het seniorennetwerk ziet graag deze acht punten terug in uw partijprogramma en komt graag praten
over de mogelijke vragen voor de invulling van de punten.
Wij zien met belangstelling een gesprek tegemoet.
Met vriendelijke groet
Namens seniorennetwerk “de Bijenkorf”
Fred van Bree
voorzitter
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