Aan

Betreft
Datum

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Almere
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Geacht College,
Op 12 juli 2021 ontving de ASD uw verzoek om een advies over het Meerjarenperspectief ‘Verzilvering van
goud’. De ASD is tevreden dat er nu een meerjarenperspectief voor ouderen ligt, waarmee de komende
jaren aandacht voor de ouderen in Almere structureel is gemaakt.
Echter, de opzet van het meerjarenperspectief kent in de ogen van de ASD nogal wat onvolkomenheden.
De verdeling in acht leefgebieden is op zich goed, maar de uitwerking is in de ogen van de ASD weinig
concreet, vrijblijvend en zonder prioritering weergegeven. De opzet van het voorliggende
meerjarenperspectief is aanbodgericht in plaats van vraaggestuurd. Het perspectief staat bol van plannen
(Wat gaan we doen voor de Almeerse ouderen?) maar mist concrete en meetbare doelen waar het
aanbod aan bij kan dragen en is daardoor ook niet te monitoren en ook niet te evalueren. Bovendien is
dit aanbod erg breed en zijn er veel partijen bij betrokken. De ASD vindt de veelheid aan thema's en acties,
plus de afhankelijkheid van het netwerk van aanbieders een groot risico. De ASD pleit voor een sterke
regie, met frequente monitoring zodat zichtbaar en merkbaar wordt dat resultaten zijn geboekt.
Dit meerjarenperspectief is volgens de ASD geen visie. Een visie geeft aan: Wat willen we bereiken? Wat
zijn de maatschappelijke opgaven als het gaat om ouderen en wat kunnen we doen om deze op te
lossen? Deze basis ontbreekt in het voorliggende stuk. De kern is: hoe kun je als Almeerse oudere zo lang
mogelijk meedoen – vanuit het perspectief van de oudere bezien. Dat betekent dat de nadruk moet liggen
op het gesprek met de oudere, wat voor hen belangrijk is. Pas daarna kan het gaan om wat en hoe. Het
gaat er daarbij om de basis op orde te hebben: wonen, mobiliteit en zorg. De andere leefgebieden zijn ook
belangrijk, maar ondergeschikt aan deze drie thema’s, die randvoorwaardelijk zijn voor een gevoel van
welbevinden.
Voor de ASD staat zoals altijd de Almeerder, in dit geval de Almeerse oudere, centraal. Dat betekent dat de
oudere zichtbaar moet zijn in de samenleving, dat zij serieus genomen worden en dat zij een integraal
onderdeel zijn van de maatschappij. ‘De’ oudere bestaat echter niet. De ASD pleit daarom voor het zoeken
naar aansluiting in de wijken van alle partijen en initiatieven die genoemd worden in het
Meerjarenperspectief, om ook de sociale cohesie (wijkgericht) te bevorderen. Dit staat genoemd in het
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Meerjarenperspectief maar mag van de ASD meer aandacht krijgen en vooral ook financiële middelen,
aangezien op dit moment de wijkbudgetten grotendeels geschrapt zijn. De ASD ziet hierbij ook een rol voor
welzijnswerk.
In het Meerjarenperspectief komt, in de ogen van de ASD, onvoldoende aan bod dat er nagedacht is over
de volgende stap. Het bedenken van plannen en mogelijke oplossingen heeft enkel zin als deze oplossingen
ook geaccepteerd worden. De ASD vraagt zich af waar en hoe de gemeente bij de ouderen ‘achter de
voordeur’ komt en ze bewust maakt van het aanbod. Het gaat daarbij vooral om kwetsbare, sociaal
minder vaardige of moeilijk bereikbare ouderen, waarbij het een belangrijk uitgangspunt is dat ouderen
prettig en waardig oud kunnen worden in Almere.
Een ander zorgenpunt dat wel genoemd staat in het Meerjarenperspectief maar dat nog meer aandacht
mag krijgen, is het (enorme) tekort aan geschikte ouderenwoningen. In het perspectief staat dat er de
komende tijd 1.000 woningen bijgebouwd gaan worden, hetgeen in de ogen van de ASD te weinig is. Ook
maakt de ASD zich zorgen over het gebrek aan doorstroom, waarbij ouderen naar een geschiktere woning
verhuizen om een vaak groot huis op de markt te brengen voor gezinnen. Dit heeft, zoals het
Meerjarenperspectief aangeeft, te maken met te weinig aanbod, vooral in de wijk, maar volgens de ASD
ook met het feit dat de kleinere seniorenwoningen vaak duurder zijn dat het huis dat zij achterlaten.
Tot slot mist de ASD een goed financieel overzicht van de kosten. De financiële paragraaf laat enkele
getallen zien, maar waar deze vandaan komen, waar ze aan uitgegeven worden en of dit voldoende is, blijkt
nergens uit. De ASD waarschuwt dat de komende jaren het aantal ouderen significant toeneemt, maar de
budgetten nemen vooral af. Uit het Meerjarenperspectief blijkt dat er een uitvoeringsagenda komt. De ASD
ziet deze met meer dan gemiddelde interesse tegemoet en zal hier graag een advies over geven. Hierbij
gaat de ASD ervan uit dat de doelen en financiële uitwerking hiervan in de uitvoeringsagenda zodanig
concreet en meetbaar zijn, dat ze met een evaluatie ook getoetst kunnen worden.
De ASD wil graag benadrukken dat het gewaardeerd wordt dat er nu een Meerjarenperspectief
‘Verzilvering van goud’ ligt. Het gaat de ASD vooral om een realistische check op de uitvoering; niet alleen
op de haalbaarheid hiervan, maar ook op het bereiken van de juiste mensen en om bewustwording.
Vanzelfsprekend is de ASD beschikbaar voor een mondelinge toelichting en bereid om u en andere
betrokkenen nader te adviseren over de implementatie van de aanbevelingen uit dit advies.
Met vriendelijke groet,
Theo Kruisinga (voorzitter – ad interim)
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