Heerenveen, 14 oktober 2018
Aan: Wethouder J. Zoetendal
t.a.v. H. Bos
i.a.a. J. Sloothaak

Onderwerp: Advies van Cosbo op de concept nota: Soarch foar thús in de gemeente Heerenveen
Geachte heer Zoetendal,
Voor het eerst een document waar breed naar basale informatie over senioren is geshopt. Het heeft
even geduurd maar het is een knap stukje werk. Een ambitieus plan, waarin heel duidelijk de focus van
het ouderenbeleid van de gemeente Heerenveen voor de komende vier jaar uiteen wordt gezet.
Helaas is de financiering erg mager en onduidelijk. Veel PM en waar BM staat is niet duidelijk wat de
investering zal zijn.
Verder zijn de genoemde maatregelen en activiteiten redelijk concreet, maar missen veelal een
specifieke doelstelling. Als voorbeeld noemen we de maatregelen gericht op het verbeteren van de
gezondheid van ouderen. Als aanleiding wordt genoemd dat ouderen in Heerenveen te weinig
groenten en rauwkost eten (21%) en het percentage met overgewicht te groot is (56%). Maatregelen
moeten erop gericht zijn om dit enerzijds te verbeteren (% ouderen dat groente eet) en het percentage
overgewicht omlaag te krijgen. Een doelstelling zal dan moeten zijn dat je streeft naar bijvoorbeeld
50% van de ouderen binnen vier jaar 200 gram groente per dag eet en het percentage ouderen met
overgewicht is binnen vier jaar met, bijvoorbeeld 10 procentpunten gedaald.
Dit is slechts een voorbeeld, maar bij elke maatregel missen we een duidelijke doelstelling. Een
duidelijk doelstelling maakt het ook mogelijk om na verloop van tijd te evalueren en te bepalen of de
genomen maatregelen en actie geleid hebben tot het gewenste resultaat.
Nu maar hopen dat de politiek lees, College en Raad, deze nota op waarde weten te schatten. Als 1015% uit de groep senioren tot de risico-categorie behoeftigen dreigt te behoren dan heeft dat directe
gevolgen voor het korte en lange termijn beleid van de gemeente.
Pag. 6
Bevolkingsontwikkeling senioren
Eindelijk gebaseerd op relevante cijfers
Pag. 7
Deze nieuwe generatie senioren heeft wat betreft wonen en zorg meestal andere wensen dan de stille
en de vooroorlogse generatie waarop wonen en zorg is afgestemd, bijvoorbeeld in verpleeg- en
verzorgingshuizen.
Opmerking: ook de “nieuwe” generatie heeft behoefte aan deze voorziening alleen zullen die
volstrekt anders georganiseerd moeten worden. Zie ontwikkelingen in Drenthe en elders
Pag. 8
Aan het groeipercentage ten opzichte van 2013 is goed te zien dat het aantal 55-plussers sterk in
omvang gaat toenemen de komende jaren. In de gemeente Heerenveen bedraagt het huidige aantal 55plussers 32,6% van de bevolking.
In 2040 zal dit percentage naar verwachting zijn gegroeid tot 44,4%, ofwel een absolute groei van
11,8%. In de gemeente Heerenveen is deze groei daarmee hoger dan gemiddeld in heel Nederland
(7,4%).
In absolute aantallen houdt dit in dat in de gemeente Heerenveen het aantal inwoners van 55jaar en
ouder groeit van circa 16.110 in 2013 naar circa 19.410 in 2040.
Vraag: Hoe kun je volhouden dat je voor senioren geen specifiek beleid hoeft te ontwikkelen.
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Pag. 12:

Landelijk heeft 70% van de senioren voldoende kapitaal, tegenover 30% met onvoldoende kapitaal.
De vraag is of deze oudere met onvoldoende kapitaal zelfredzaam is en kan blijven.
Vraag: Een groep van 10-15% van de Heerenveense bevolking en dat vraagt geen specifieke
benadering?
Pag. 16:
Vorm
Geschikt wonen
(extramuraal)

Verzorgd of
geclusterd begeleid
wonen
(extramuraal)
Beschermd wonen
(intramuraal)

Kenmerken
Zelfstandig wonen in
een reguliere
woonwijk, zorg op
afroep, evt.
aangepaste woning
Zelfstandig wonen of
geclusterd wonen in
de nabijheid 24 uurs
zorg en/of
begeleiding
Wonen met 24 uur
zorg en toezicht.
Eigen woon- en/of
slaapkamer of
appartement in
complex

Voorbeelden
Huur- of
koopwoningen met
evt. aanpassingen,
evt. bij familie
Aanleunwoning,
wooncomplex met
gezamenlijke
voorzieningen
Verpleeg/
verzorgingstehuis,
groepswoning

Het aanbod van de genoemde woonvormen is in handen van diverse partijen zoals zorgaanbieders,
corporaties en de particuliere, commerciële sector (beleggers, investeerders in vastgoed). Corporaties
kiezen vaker voor verkoop van hun intramurale zorgvastgoed; zij moeten zich richten op hun kerntaak.
Door de extramuralisering sluiten corporaties contracten met zorginstellingen af voor de bouw van
woningen in de nabijheid van zorg. Zorgaanbieders houden bij de huisvesting rekening met de
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benodigde kostenbeheersing, actuele woonwensen en het wettelijk kader voor financiering. Dit
vertaalt zich vaak in schaalvergroting en centralisatie
Vraag: Hier zie je weer de ellende die de privatiseringsdrift van enkele jaren geleden heeft veroorzaakt
Wat is er op tegen dat de gemeente Heerenveen zelf actie onderneemt naar ėėn of meerdere
pensioenfondsen? Twintig jaar geleden was het normaal dat pensioenfondsen investeerden in de
nationale woningbouw.
Pag. 22+23:
Deze pagina’s bevatten de belangrijkste constateringen. Ik beveel deze jullie van harte aan.
Pag. 24 e.v.:
Ja en dan komt het: Maatregelen, Planning en Financiën. De voorgaande hoofdstukken onderbouwen
het gegeven dat er een demografische transitie in gang is gezet. Dat vereist fundamenteel andere
keuzes op het gebied van zorg en wonen en dat gebeurt niet.
Het document verzandt in een softe aanpak en een nietszeggende, onduidelijke financiering. Hier
schieten senioren niets mee op en de kwetsbare groep zal alleen nog kwetsbaarder worden.
Pag. 25 Een tegen eenzaamheid:
Schakel de ouderenbonden samen met Caleidoscoop hierbij in. Zij organiseren activiteiten voor
ouderen.
Laatste alinea van deze pagina blinkt uit door vage omschrijvingen:
“zet zich blijvend in”,
“werkt aan een inclusieagenda”,
“wordt verder vorm gegeven”.
Maatregelen onderwerp Wonen. We zijn hierover erg positief over. Vooral de initiatieven om een
blijvers- en een verzilverlening te realiseren.
Paragraaf over Zorg en ondersteuning
Vraag: is het huidige aanbod van de mantelzorgondersteuning voldoende? Zo ja zijn hiervan cijfers?
Signalering van mantelzorgers kan veel beter. Welke rol kan de gemeente hierbij spelen?
Maatregelen onderwerp Wonen. Daar zijn wij erg positief over. Vooral de initiatieven om een
blijverslening en een verzilverlening te realiseren.
Paragraaf over Zorg en ondersteuning
Vraag: is het huidige aanbod van de mantelzorgondersteuning voldoende? Zo ja zijn hiervan cijfers?
Signalering van mantelzorgers kan veel beter. Welke rol kan de gemeente hierbij spelen?
Tot slot, de tekst bevat storende spelfouten.
Hoogachtend,

Coen van de Heuvel
Voorzitter Cosbo Heerenveen
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