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Beleidsplan 2022-2026 Stichting Seniorenraad Meierijstad  

 

1. Voorwoord  
                                                                                                                                                                                     
Direct na het ontstaan van de gemeente Meierijstad, per 01.01.2017, is de Seniorenraad 
Meierijstad bij notariële akte opgericht op 24 januari 2017.  De Seniorenraad is opgericht op 
verzoek van alle 13 KBO-afdelingen binnen Meierijstad, met de intentie één krachtige 
gesprekspartner te krijgen die de belangen van alle senioren in Meierijstad behartigt. 
Deze belangenbehartiging wordt steeds belangrijker omdat het aantal senioren in Meierijstad 
snel groeit, deze snelle groei en de toenemende wensen en behoeften van senioren, maken het 
steeds belangrijker dat in het gemeentelijk beleid rekening wordt gehouden met de senioren en 
hun sociale/maatschappelijk belangen. 
Anno 2022 is het duidelijk dat het oplossen van problemen een zaak is van een 
gemeenschappelijke aanpak door alle partijen die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn. 
Vandaar dat de Seniorenraad verheugd is over de totstandkoming van een WWZ-Pact: een 
overeenkomst waarin partijen op gebied van Wonen – Welzijn – Zorg de bereidheid hebben 
uitgesproken om gezamenlijk en op een constructieve manier problemen aan te pakken, ieder 
vanuit zijn deskundigheid, wel oplossingsgericht. 
In dit beleidsplan geeft de Seniorenraad aan welke onderwerpen in deze beleidsperiode 
aandacht zullen krijgen. Ook de manier waarop de belangen van senioren behartigt gaan 
worden, zal nader worden toegelicht. 
Wij hopen hiermede een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn van alle senioren in 
Meierijstad. 
 

2. Onze missie: 
 
De Seniorenraad Meierijstad is opgericht om een constructieve bijdrage te leveren aan een 
optimaal leefklimaat van alle ouderen in de gemeente Meierijstad. 
De Seniorenraad levert een fundamentele bijdrage bij de voorbereiding en uitvoering van het 
gemeentelijk beleid dat gericht is op het bevorderen van de individuele en maatschappelijke 
positie van de senioren in de samenleving. 
De Seniorenraad wil dit bereiken door het bevorderen van de participatie van de senioren bij 
het tot stand komen van dit beleid in Meierijstad ,volgens onderstaande definitie: 
“Participatie, wordt ook wel interactieve beleidsvorming genoemd. Het uitwisselen van 
ideeën tussen burgers en gemeente (tweerichtingsverkeer) is het belangrijkste kenmerk van 
participatie. In dit participatieproces wordt getracht om in een open en evenwichtige 
samenwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, uitvoering of evaluatie van beleid te 
komen. Participatie mobiliseert daarbij de kennis en steun van betrokkenen bij 
beleidsproblemen waarvan het bestuursorgaan op voorhand niet weet - of nog niet wil 
bepalen - hoe deze opgelost zullen worden”. 
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3. Onze visie: 
 

De Seniorenraad streeft ernaar om de binding en draagvlak met de achterban zo sterk mogelijk 
te laten zijn. Zij doet dit door in haar organisatie, dicht bij de eindgebruiker (de senioren), 
functionerende afdelingen en commissies op te zetten die weten wat er leeft, met herkenbare 
mensen uit de omgeving die als boegbeeld en voelsprieten functioneren. 
De Seniorenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft 
aan de gemeente Meierijstad en de in de gemeente werkzame woningbouwcorporaties, zorg- 
en welzijnsinstellingen, op het gebied van ouderenbeleid. Dit advies kan autonoom of in overleg 
met relevante derden tot stand komen. 
De Seniorenraad speelt een actieve rol bij de totstandkoming van gemeentelijk ouderenbeleid 
en is tevens actief bij de implementatie van het ouderenbeleid. 
De leefomstandigheden in de maatschappij veranderen snel en dat heeft grote gevolgen voor 
de leefomstandigheden van de senioren. Dit is de belangrijkste reden van de aanscherping van 
een reactief naar een proactief beleid.  
De Seniorenraad is van mening dat het opzetten van een solide ouderenbeleid dient te 
gebeuren in een goede afstemming en met draagvlak van het gemeente bestuur, de 
gemeentelijke politiek, dorps- en wijkraden, woningbouwcorporaties, zorg- en 
welzijnsinstellingen en de afdelingen van de KBO Kring Meierijstad. Bij de 
realisatie/implementatie van het beleid op korte en langere termijn zoekt de Seniorenraad dan 
ook nauwe samenwerking met genoemde relevante partijen.  
De Seniorenraad voelt zich ook mede verantwoordelijk voor de communicatie van het 
uitgezette ouderen beleid, ondersteunt en houd toezicht op de implementatie van dit beleid. 
De Seniorenraad voelt zich verantwoordelijk voor een regelmatige evaluatie van het bestaande 
en nieuwe ouderenbeleid en zal dit met de verantwoordelijke partijen bespreken. 
De doelgroep zijn de senioren (55 jaar en ouder). Deze groep loopt tot 2040 op naar ongeveer 
35000 mensen en is daarmee meer dan 39% van de totale bevolking van de gemeente 
Meierijstad. De huidige generatie senioren zal in de toekomst steeds meer het beeld en inhoud 
van onze gemeente Meierijstad bepalen. 
De doelgroep is momenteel als volgt in te delen: 
1. De jongere ouderen (van 55 - 75 jaar, 27%); 
2. De oudere ouderen (75+ 9%); 
3. De ouderen met migratieachtergrond, buiten Europa (1351 personen); 
4. De ouderen met migratieachtergrond binnen Europa (671 personen); 
5. De Nederlandse ouderen (28272 personen). 
Deze beleidsvoornemens dienen nader te worden uitgewerkt in een beleid op langere termijn 
en een actieprogramma op korte termijn. 
 

4. Doelstelling van de Seniorenraad. 

 
De doelstelling van de Seniorenraad Meierijstad is het behartigen van de collectieve belangen 
van alle senioren in de gemeente Meierijstad op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen, 
zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid. 
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De Seniorenraad wil dit doen door: 

• Bijdrage te leveren aan integraal seniorenbeleid: 
• Interactief participeren in beleidsontwikkeling; 

• Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan gemeente, organisaties en instellingen bij 
de ontwikkeling en uitvoering van ouderenbeleid en fungeren als overlegplatform; 

• Nagaan wat er leeft onder de senioren, onder andere via enquêtes; 

• Periodiek overleg met relevante partijen om na te gaan welke wensen/behoeften er 
leven onder de senioren. 

• Bewaken van de uitvoering van de doelstelling: 

• Jaarlijkse evaluatie met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren; 

• Regelmatig overleg en evaluatie met convenantpartners, KBO-afdelingen, wijk- en 
dorpsraden, zorg- en welzijnsinstellingen, kerkgenootschappen en anderen; 

• Afhankelijk van de onderwerpen kan het hierboven genoemde overleg per kwartaal of 
per half jaar plaatsvinden; 

• Het organiseren van themabijeenkomsten over voor ouderen relevante onderwerpen. 

• Het bereiken van de doelen: 

• Na alle beschouwingen over visie, missie en doelen zullen we jaarlijks een actieplan 
opstellen om de in dit hoofdstuk verwoorde doelstellingen te bereiken.  
 

5. Positionering. 

 
De Seniorenraad is opgericht op initiatief van alle 13 KBO-afdelingen binnen Meierijstad, thans 
KBO Kring Meierijstad. 
De inhoud van taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de op 24 januari 2017 vastgestelde 
statuten van de Stichting. 
De Seniorenraad presenteert zich als een overkoepelende, onafhankelijke, organisatie die alle 
senioren(al dan niet georganiseerd) in de gemeente Meierijstad wil vertegenwoordigen en is in 
die positie ook het aanspreekpunt voor de gemeentelijke overheid. 
De Seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en allerlei 
stichtingen/organisaties die betrokken zijn bij het opzetten en implementeren van het 
ouderenbeleid. Zij doet dit volgens de marsroute: signaleren, onderzoeken, initiëren en 
adviseren. 
De Seniorenraad is in principe geen uitvoerend orgaan, maar zal er alles aan doen om het beleid 
te implementeren.  
De Seniorenraad wordt in een prematuur stadium betrokken bij het opzetten dan wel het 
wijzigen van het ouderenbeleid door de gemeentelijke overheid. De Seniorenraad zal dan haar 
visie met de gemeentelijke overheid delen. Daarnaast voelt de Seniorenraad zich ook 
medeverantwoordelijk voor de inhoud van het uiteindelijke ouderenbeleid. 
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6. De organisatie van de Seniorenraad. 
a. Kwalitatieve samenstelling 

Het bestuur van de Seniorenraad is samengesteld uit personen die een brede 
maatschappelijke belangstelling hebben en bij voorkeur beschikken over bestuurlijke 
kwaliteiten. 
De Seniorenraad kan zich laten bijstaan door externe adviseurs. 
In feite bestaat de Seniorenraad uit een groep betrokken senioren, waarvan een deel in 
het bestuur zit, een ander deel in een commissie of een projectgroep. 

b. Kwantitatieve samenstelling van het bestuur 

Het Algemeen Bestuur van de Seniorenraad bestaat uit 9 personen: 
- voorzitter – algemeen secretaris – penningmeester – voorzitter centrale 

communicatiecommissie (Dagelijks Bestuur); 

- één afgevaardigde uit elk van de 4 kernen Erp (met Keldonk – Boerdonk), Schijndel 

(met Wijbosch), Sint-Oedenrode (met Boskant – Nijnsel – Olland), Veghel (met 

Zijtaart – Eerde - Mariaheide); 

- één afgevaardigde namens de KBO Kring Meierijstad. 

c. Kwantitatieve samenstelling van de afdelingen 

In elk van de onder b genoemde kernen wordt gestreefd naar een bestuur, bestaande uit 

de volgende personen: 

Voorzitter, tevens afgevaardigde naar het Algemeen bestuur; de voorzitters van de 

Commissies Wonen en Veiligheid en Zorg, Welzijn en Dienstverlening; een afgevaardigde 

namens de KBO; een afgevaardigde namens de Dorpsraden c.q. de Wijkraden en een lid 

van de Commissie Communicatie. 

d. Commissies en Projectgroepen. 

In elk van de vier afdelingen (Erp – Schijndel – Sint-Oedenrode –Veghel) functioneren 
drie commissies en verschillende projectgroepen. 
De drie commissies zijn: 1. Wonen en Veiligheid; 
                                             2. Zorg, Welzijn en Dienstverlening; 
                                             3. Communicatie. 
De voorzitters van de commissies bepalen, in overleg met het Afdelingsbestuur, na 
overleg met het dagelijks bestuur, welke thema’s uitgewerkt worden door een 
projectgroep (zie Bijlage 2). 
Het aantal projectgroepen in een kern is afhankelijk van de thema’s die actueel zijn, 
zoals onder andere: verkeersmarkt – eenzaamheid – woonscans. 
Van de commissie- en projectgroepsleden wordt verwacht dat zij goed op de hoogte zijn 
van wat er speelt c.q. gaat spelen in een bepaalde kern. 
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Het organogram 

 

Alle senioren in Meierijstad

Platform: Stem van de Senioren, Dorps- en Wijkraden,
Convenantpartners en overige gesprekspartners 

Dagelijks Bestuur
(voorzitter, secretaris, penningmeester)

Algemeen bestuur

C
O
M
M
S
S
I
E
S

Afgevaardigde
Afdeling 

Sint-Oedenrode.

Commissie
Communicatie

Voorzitter

Afgevaardigde
KBO Kring

Meierijstad

commissie wonen en veiligheid

commissie zorg, welzijn en dienstverlening

commissie communicatie

Afgevaardigde
Afdeling Veghel

Afgevaardigde
Afdeling 
Schijndel

P

Afgevaardigde
Afdeling Erp
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7. De werkwijze van de Seniorenraad. 
a. Informatie ophalen 

De Seniorenraad is geen vereniging maar een stichting en kent daarom geen leden.                                                       
Om inzicht te krijgen wat de wensen en behoeften zijn van de senioren is er regelmatig 
overleg met de plaatselijke KBO-afdelingen, de Dorps- en Wijkraden en de in de 
gemeente werkzame woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en derden. 
Ook bestaat er een Platform “Stem van de Senioren”. Dit betreft een groep senioren die 
via e-mail bevraagd kan worden over een bepaald thema. 
De voorzitters van de commissies in de verschillende kernen bepalen, in overleg met het 
Afdelingsbestuur en het Dagelijks Bestuur, welke thema’s aangepakt worden en zetten 
vervolgens een projectgroep aan het werk met een concrete opdracht. 

b. Bijdrage leveren aan integraal seniorenbeleid 

De Seniorenraad wil de belangenbehartiging tot zijn recht laten komen in de 

voorbereiding en uitvoering van het ouderenbeleid van de gemeente en relevante 

instellingen op gebied van Wonen – Welzijn –Zorg, hiervoor zijn met partijen 

convenanten afgesloten. 

Ook wil de Seniorenraad interactief participeren in de beleidsontwikkeling met 

betrekking tot het ouderenbeleid van de gemeente en relevante instellingen. Dit is van 

belang om daadwerkelijk mee te kunnen denken over oplossingen van problemen en 

inbreng te hebben bij nieuw te vormen beleid. 

c. Belangenbehartiging. 

De Seniorenraad zal met organisaties ,die eveneens de belangen van senioren 

behartigen, adviezen afstemmen. Dit betreft de Adviesraad Sociaal Domein en Stichting 

Toegankelijk Meierijstad. 

 

8. Financiën. 
 
De gemeente Meierijstad subsidieert structureel de Seniorenraad om het noodzakelijk 
bestuurlijk werk te kunnen verrichten. Als er projecten worden opgestart, waarvoor een 
extra subsidie benodigd is, wordt vooraf een projectplan met begroting ingediend bij de 
gemeente alvorens tot uitvoering over te gaan.                                                                                                                               
Het streven van de Seniorenraad is om een meerjarenbegroting op te stellen zodat bij de 
(gemeentelijke) begroting rekening gehouden kan worden met de noodzakelijke kosten van 
de Seniorenraad. 
Daarnaast kunnen financiën bestaan uit giften van derden of bijdrage uit fondsen. 
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9. SAMENWERKING. 

 
Circa 36% van de inwoners van Meierijstad is ouder dan 55 jaar en de 
verwachting is dat dit aantal alleen maar zal stijgen (zie onderstaande tabel). Al 
deze senioren verdienen een juiste plek in onze sterk veranderende nationale 
en plaatselijke samenleving. Veranderingen die steeds sneller gaan en vaak 
optreden buiten het gezichtsveld van de senioren. Om deze senioren te 
ondersteunen, opdat zij hun plek in de samenleving kunnen behouden en zo 
mogelijk verbeteren, is de Stichting Seniorenraad Meierijstad opgericht.  

 
LEEFTIJDSSPECIFIEKE BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN 2021 - 2040 
Bron: De bevolking- en woningbehoeftenprognose Noord-Brabant, Actualisering 2020 
 

Jaar Inwoners Senioren(vanaf 55 jaar) % 
 

 
  

2021 81515 29570 36,3 

2025 83475 31950 38,3 

2030 85740 33730 39,3 

2035 87535 34410 39,3 

2040 88805 34740 39.1 

 

Aangezien overleg het beste middel is om tegenstellingen te overwinnen werkt de Seniorenraad 

nauw samen met de afdelingen van de KBO Kring Meierijstad in de gemeente en heeft 

daarnaast samenwerkingsovereenkomsten (convenanten) gesloten met de gemeente 

Meierijstad, de in de gemeente werkzame woningbouwcorporaties en zorg- en 

welzijnsinstellingen. 

Met de gemeente Meierijstad vindt periodiek overleg plaats met de verantwoordelijk 

wethouder ouderenbeleid, met ambtenaren van de gemeente en met de door fracties in de 

gemeenteraad aangewezen contactpersonen. 

In de afgelopen periode is gebleken dat er op het gebied van het ouderenbeleid veel 

instellingen, instituten en verenigingen werkzaam zijn en dat we van elkaar niet weten waar we 

mee bezig zijn, hetwelk kan resulteren in dubbel werk en afwijkende adviezen. 

De Seniorenraad heeft het initiatief genomen om alle partijen bij elkaar te brengen om een zo 

hoog mogelijk homogeen platform te creëren, waarbij het welzijn van de senioren het beste 

wordt gediend. In dit verband zijn er overlegsessies gehouden met de in de gemeente 

werkzame afdelingen van de KBO, de Dorps- en Wijkraden en de Welzijnsinstellingen, hetwelk 

heeft geresulteerd in afspraken voor een verregaande samenwerking op dit gebied. 
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De Seniorenraad is er voor alle senioren, met name ook voor de senioren met een 

migratieachtergrond.  

Om de belangen te kunnen behartigen van deze senioren zal de Seniorenraad in de komende 

periode de nodige informatie ophalen bij Moskeeën, Kerkgenootschappen, Sport- en andere 

verenigingen en andere instanties zoals Rode Kruis, Zonnebloem, Adviesraad Sociaal Domein 

Meierijstad en de Stichting Toegankelijk Meierijstad. 

 

10.  Commissies. 

De Seniorenraad beschikt over een centrale communicatiecommissie en vier lokale 

communicatiecommissies. De centrale commissie verzorgt de nieuwsbrief – de website – 

enquêtes voor het opiniepanel. De lokale commissies verzorgen de communicatie binnen de 

eigen afdeling en onderhouden contact met de plaatselijke media. Deze commissies verzorgen 

ook de communicatie vanuit de lokale afdelingen naar de centrale communicatiecommissie. 

Voor de komende periode is communicatie als speerpunt aangewezen om het beleid beter 

over het voetlicht te brengen. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 maart 2022. 

 

De voorzitter,        De algemeen secretaris, 

 

 

 

 

W.P.F. van Meijl       B.A. Merx 
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Bijlage 1: 
 
Actieplan 2022 – 2026 

 
Als uitvloeisel van bovenvermelde doelstellingen heeft het Dagelijks Bestuur in de afgelopen 

maanden overleg gevoerd met de vrijwilligers van de Seniorenraad en met de afdelingen van de 

KBO Kring Meierijstad, de Dorps- en Wijkraden en de Welzijnsinstellingen in de vier 

oorspronkelijke kernen. 

Belangrijkste onderwerpen uit deze overleggen waren: 
 

• Aandacht voor de woningnood en in het bijzonder voor de senioren. 

• Woonscans uitvoeren om te bepalen of senioren in hun woonomgeving veilig langer 
kunnen blijven wonen. 

• In stand houden van voorzieningen in de kleinere kernen. 

• Senioren middels info-middagen en vervolgacties voorbereiden op mogelijkheden en 
onmogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen en betrekken bij mogelijke 
doorstroming vanuit eigen woning. 

• Burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan levensloopbestendigheid ondersteunen. 

• Verder onderzoek naar blijvers- of verzilvering lening en het mogelijk benutten van de 
overwaarde van de woning bij banken. 

• Overleg met gemeente over verdergaande versoepeling van de voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor de realisatie van 
(pre)mantelzorgwoningen. 

• Aandragen van bouwlocaties met specifieke voorzieningen voor senioren, aanschuiven 
aan de voorkant.  

• Aandacht voor de instandhouding, c.q. uitbreiding van de Woonservice punten in de 
kleine kernen. 

• Veiligheid: het bevorderen van veiligheid in de meest brede zin: In deze beleidsperiode 
dient in alle kernen een wijkschouw uitgevoerd te zijn gericht op veiligheid (in alle 
aspecten). 

• Organiseren van verkeersmarkten, gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid 
onder de senioren. 

• Organiseren van Themamiddagen met onderwerpen welke voor de senioren van belang 
zijn. 

• Aandacht voor het thema mobiliteit (vervoer op maat, buurtbus). 

• Doelgroep senioren met een migratieachtergrond opzetten. 

• Voorzieningen (waaronder zorgvoorziening) dichtbij brengen. 

• Toegankelijke informatie (laagdrempelige inloopspreekuren) en voorzieningen gericht op 

ouderen. 
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• Niet alle zorg kan door mantelzorgers gerealiseerd worden als gevolg van vergrijzing. 

Mogelijkheden voor kortdurende opvang binnen de kernen realiseren. 

• Mede zorg dragen voor stimulering van de toeleiding naar voorzieningen. Er zijn soms 

wel voorzieningen/mogelijkheden aanwezig, maar nog te weinig ouderen maken er 

gebruik van, omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn. 

• In samenwerking met relevante partijen inventariseren welke knelpunten waar (in welke 
kernen) ervaren worden welke oplossingen mogelijk zijn. 

• Beleidsplan communiceren en commitment vragen. 
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Bijlage 2: 

 

Commissies. 

 

Algemeen 
De Seniorenraad wil een kenniscentrum zijn en wel op de volgende wijze: 

• Zelf zoveel mogelijk kennis in huis hebben. 

• Zo niet, weten waar kennis voorhanden is en: 

• Weten welke partners de Seniorenraad kunnen ondersteunen om de doelstellingen te 

bereiken om zo dicht mogelijk bij de mensen in Meierijstad te staan door bijvoorbeeld: 

• Organisatie van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten over diverse actuele 

onderwerpen. 

• Continuering van het aangaan en versterken van samenwerkingsovereenkomsten met 

andere organisaties. 

 

Communicatie 
Er is een centrale commissie Communicatie binnen de Seniorenraad. 
De commissie Communicatie bestaat uit een voorzitter, die lid is van het Dagelijks Bestuur, en 
vanuit de vier afdelingen minimaal één, zo mogelijk, twee personen. De centrale Commissie 
verzorgt de Nieuwsbrief, website, enquêtes en het opiniepanel. De vier afdelingen zijn 
verantwoordelijk voor communicatie binnen de eigen afdeling en voor communicatie naar de 
centrale commissie en onderhoudt de contacten met de plaatselijke media.  
Het gegeven dat de Seniorenraad er is voor alle senioren van Meierijstad, vraagt om een 
diversiteit aan communicatiemiddelen. 
Deze diversiteit is in Meierijstad in hoge mate aanwezig (zoals website, nieuwsbrief, dag- en 
weekbladen, Omroep Meierij en TV Schijndel) en dient dan ook, met inachtneming van de 
doelgroep, ten volle benut te worden. 
 

Algemene informatie over communicatie met senioren. 
Seniorenmarketing 
Uit onderzoek blijkt dat we te maken hebben met een groep waarbij de klassieke media als 
radio, tv en print nog steeds werken. De kern van seniorenmarketing is: maak contact, vertel je 
verhaal en help de doelgroep een overwogen beslissing te maken. 
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Vooral het overwogen beslissingen willen maken is belangrijk. Senioren hebben relatief veel tijd 
om informatie te verzamelen, te vergelijken en met familie en vrienden eventuele aankopen te 
bespreken. Het is dus belangrijk te weten welke informatiekanalen ze gebruiken voordat ze een 
beslissing nemen. 
 
Effectieve manieren 
Uit onderzoek blijkt dat de volgende 6 manieren het meest effectief zijn om senioren te 
informeren en te bereiken. 

• Direct mail 
Een brief met persoonlijke aanhef is en blijft effectief. Het resultaat van zulke campagnes 
is makkelijk te meten. Oudere consumenten nemen nog graag de tijd voor het lezen van 
uitgebreide informatie. 

• Online 
Volgens het CBS gebruikt ruim driekwart van de internetgebruikers van 65 tot 75 jaar 
dagelijks internet. Ze zijn vooral vaker zoekmachines gaan gebruiken, meer gaan e-
mailen en vaker gaan bellen via internet. 

• Advertenties/bekendmakingen in print 
Oplages van kranten en tijdschriften lopen terug, maar onder senioren is het lezen van 
‘ouderwets’ gedrukte kranten en tijdschriften nog steeds populair. Dat betekent dat 
advertenties en bekendmakingen van de overheid in kranten en tijdschriften voor deze 
doelgroep nog steeds effectief zijn. 

• Sponsoren van evenementen 
De oudere doelgroep heeft tijd en waardeert evenementen waaraan ook een sociale 
kant zit. Ze doen bijvoorbeeld graag mee met initiatieven voor het goede doel. Een merk 
dat als sponsor aanwezig is scoort. 

• Televisie en radio 
Jonge doelgroepen kijken en luisteren bijna niet meer naar de tv en radio. In de VS kijken 
ouderen echter twee keer zoveel televisie als alle andere leeftijdsgroepen samen. Ook 
luisteren ze nog vaak naar de radio. Tv- en radioreclames gericht op deze doelgroep 
blijven dan ook een goede investering. 

• Sociale media 
Het grootste deel van de senioren maakt gebruik van sociale media, vooral Facebook. 
Facebook is eigenlijk al een traditioneel medium in vergelijking met de nieuwe generatie 
sociale media. 
 

Met betrekking tot onderstaande aandachtsvelden wordt opgemerkt dat deze diverse 

raakpunten hebben met zowel de commissie Wonen en Veiligheid als de commissie Zorg, 

Welzijn en Dienstverlening. De commissies kunnen dan ook in gezamenlijk overleg bepalen 

welke aandachtspunten door hen ter hand worden genomen. 
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Commissie Wonen en veiligheid. 
 
De speciale aandacht van de commissie gaat uit naar: 

• Het beschikken over en uitdragen van uitgangspunten voor een goede seniorenhuisvesting. 

• De huisvesting voor de minst-draagkrachtige senioren in Meierijstad. 

• Wonen met zorg, onder andere met de zorgpartijen en woningcorporaties. 

• Domotica in de bouw. 

• De energietransitie, samenwerking met de energiecoaches. 

• De plannen van de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars.  

• Samenwerking met de commissie ”Zorg, Welzijn en Dienstverlening” en periodiek met de 

commissie Communicatie.  

Dit alles gezien de wens van de senioren zelf en van de regering om langer zelfstandig thuis te 

kunnen blijven wonen, in het licht van het snel toenemend aantal senioren in Meierijstad. De 

commissie wil dit bereiken door: 

• Contacten aan te gaan en te onderhouden met de gemeente, de woningcorporaties, 

projectontwikkelaars, de huurdersverenigingen en andere belangenorganisaties in de ruimste 

zin van het woord.  

• Het bijwonen van openbare raadsvergaderingen en raadscommissies. 

• Het volgen van de media. 

• Gezien de impact die een en ander met zich meebrengt is dit een continu proces is, dat jaren 

vergt. Leidraad hierbij zijn: 

• De Woonvisie Meierijstad 2019 

• Het Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente Meierijstad. 

• De prestatieafspraken van de Gemeente met de woningcorporaties. 

• Externe informatie en relevante gegevens. 

 

Mobiliteit en Vervoer 

De commissie zal in eerste instantie een belangrijk “intern traject” moeten gaan om zich daarna 

goed te kunnen inzetten voor de belangen van de doelgroep.  

Deze activiteiten zijn: 

• Het vaststellen van de rol van de diverse leden, (specialisatie/contacten) met de focus op de 

korte termijn. 

• Het vaststellen welke mogelijkheden/middelen voor het bereiken van een goede, lichamelijke 

mobiliteit er voor de doelgroep in Meierijstad bestaan. 

• Het vaststellen welke vervoersmogelijkheden/middelen er voor de doelgroep in Meierijstad 

bestaan. Wie zijn de partijen hierbij en hoe komt de commissie hierbij aan tafel met als doel een 

volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden? 
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• Het waarborgen dat de informatie over wetswijzigingen, beleid, aanwijzingen etc. terechtkomt 

bij de commissie.  

Deze commissie richt zich extern op de doelgroep “de 55+” in Meierijstad wil bereiken dat zij:  

• Goede “knowhow” heeft op het gebied van mobiliteit en vervoer. 

• Deze kennis kan overdragen en inzetten naar c.q. voor onze doelgroep. 

• Dat de commissie partner is van de organisaties die er op dit vlak toe doen. 

• Dat de commissie meepraat wanneer dit noodzakelijk of gewenst is. 

• Dat mobiliteit en vervoer op de politieke agenda staan en dat de commissie steun ondervindt 

vanuit de “politiek”, waardoor deuren sneller opengaan. 

• Dat de commissie in staat is voor de doelgroep adequate middelen in te zetten om het beste 

resultaat te genereren. 

• Dat de doelgroep de commissie als een logisch loket ziet ,waar zij kunnen aankloppen. 

In de praktijk zal de commissie de belangen van de doelgroep als volgt benaderen: 

• Vaststellen ”Wat gaat er goed?”. 

•  “Verbeterpunten” vaststellen. 

•  “Verbeterpunten” vormgeven. 

• Inventarisatie “Wat gaat er goed?”. 

• Openbaar vervoer wordt steeds meer toegankelijk voor rollators en rolstoelen 

• Bushaltes toegankelijk voor slechtzienden, rollators en rolstoelen. 

• Allerlei speciale vervoerssystemen voor mensen met mobiliteitsbeperking, zoals Regiotaxi, 

Buurtbus en Valys.  

• Particuliere initiatieven als “Vervoer op Maat”, Belbus.  

• Inventarisatie “Verbeterpunten” 

• De zelfredzaamheid op het gebied van mobiliteit van de senioren stimuleren door bijvoorbeeld 

sport. 

• De speciale vervoerssystemen moeten ook naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen gaan. 

• Bushaltes realiseren nabij wooncomplexen voor ouderen, winkelcentra en gezondheidscentra. 

• Het vervoersysteem voor mensen, die minder goed ter been zijn, werkt niet optimaal en kent 

een wirwar van regels en beperkingen, zoals het-niet-rijden in het weekend/in de avond. 

• Mensen zijn niet op de hoogte van de verschillende vervoersystemen en mogelijkheden. 

• Duidelijke afspraken tussen de professionele vervoersystemen en door vrijwilligers gerunde 

systemen. 
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• De informatievoorziening en dienstverlening/rijstijl openbaar vervoer dient te worden 

verbeterd. 

• Vormgeven “Verbeterpunten” 

• Overleg/Advies  College B&W, politiek, Stichting Toegankelijk Meierijstad, Arriva m.b.t. 

openbaar vervoer.  

• Overleg/Advies  Buurtbus, Vervoer op Maat, Belbus over samenwerking, inzet materieel, 

voorwaarden. 

• Voor 2023 staat op het programma: 

1. De senioren beter informeren over de diverse vervoersmogelijkheden. 

2. Stimuleren van de mobiliteit van de senior zelf door onder andere sport en fitness-informatie. 

 

 Commissie Zorg, Welzijn en Dienstverlening 
Er is een groep ouderen die uitstekend voor zichzelf kan zorgen; zij benutten de laatste 

levensfase actief om "te worden wie ze willen zijn" door vorm te geven aan aspecten in hun 

leven waar zij gedurende het werkzame leven niet aan toe gekomen zijn. Er is daarnaast een 

groep ouderen die het niet lukt om zelfvoorzienend te zijn en die hulp nodig heeft. 

Een beleid van zo lang mogelijk zelfstandig wonen vraagt om gerichte maatregelen, 

voorzieningen om dit mogelijk te maken. De commissie gaat er daarnaast van uit dat dit niet 

voor alle ouderen haalbaar zal zijn. Een gepaste opname/opvang- capaciteit zal hiervoor 

beschikbaar moeten zijn. Dit geldt ook voor de zogenoemde “humane” verpleeghuiszorg. 

De commissie wil hierbij uitdrukkelijk samenwerken met de in Meierijstad aanwezige vrijwillige 

en professionele partners en zal hiertoe contacten onderhouden met het aanwezige netwerk.  

Als speerpunten om de visie te kunnen realiseren voor de jaren 2018 -2022 is de commissie in 

deze periode met name alert op:  

• Het realiseren van communicatie en ontmoeting ten behoeve van ouderen met als doel het 

voorkomen van eenzaamheid.  

• Het bieden van veiligheid: 

- o.a. Domotica in ouderenwoningen, "veilige" sleutelkluisjes, senioren alarmsystemen zoals val-

alarm in woningen, alarmhorloge/-armband etc. Hierbij niet alleen technische voorzieningen 

realiseren, maar ook zekerheid bieden door terug te kunnen vallen op "mensen". Per gebied 

kunnen beschikken over vertrouwde ondersteuners; een "buurTman, buurTvrouw?  

• (zorg)voorzieningen dichtbij brengen: 

- Toegankelijke informatie (laagdrempelige inloopspreekuren) en voorzieningen gericht op 

ouderen. 

- Niet alle zorg kan door mantelzorgers gerealiseerd worden als gevolg van vergrijzing van 

Meierijstad. De mogelijkheden voor kortdurende opvang binnen de kernen realiseren. 
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- Mede zorg dragen voor stimulering van de toeleiding naar voorzieningen. Er zijn soms wel 

voorzieningen/mogelijkheden aanwezig, maar nog te weinig ouderen maken er gebruik van, 

omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn. Ook onderschatten zij de rol die zij zelf op zich zouden 

kunnen nemen. Belangrijk daarbij is het stimuleren van een nieuwe “cultuur van ouder 

worden”, waarin (binnen de gegeven mogelijkheden) verdere zelfverwerkelijking een 

vanzelfsprekende zaak is.  

• Voorwaarden scheppen om zo lang mogelijk zelfstandig en thuis/in eigen omgeving te kunnen 

blijven wonen: 

- mantelzorgondersteuning en respijtvoorzieningen realiseren. 

- (groep)wonen voor ouderen en andere passende woonvormen voor ouderen, Deze opnemen in 

geplande nieuwbouwwijken in Meierijstad. 

Ruimte maken voor kleinschalige projecten, zoals bijv. inschakelen van huisvesting voor 

studenten in kleinschalige woonvormen voor ouderen. 

De commissie richt zich vooral op de woonsituatie van ouderen en de gevolgen van het sluiten 

van verzorgingshuizen in het kader van de “participatiesamenleving”, het beleid dat in 2015 in 

gang is gezet.  

Prioriteit en urgentie worden ingegeven door de sterke stijging van het aantal ouderen, de 

toename van het aantal alleenstaanden en hoogbejaarden, de situatie op de huizenmarkt en 

plannen die er liggen of ontwikkeld worden voor herinrichting van (leegstaande) gebouwen als 

verzorgingshuizen, gemeentehuizen en scholen. 

De Speerpunten zijn: 

1. Woonvormen en –voorzieningen 

- Het realiseren van alternatieve woonvormen voor ouderen à la het B’ons Thuis project, vormen 

van groepswonen, appartementencomplex jong en oud (1 à 2 persoonshuishoudens).e.d. 

Dit in nauwe samenwerking met de commissie “Wonen” en betrokken en verantwoordelijke 

instanties als gemeente en woningcorporaties.  

2. Opname en /opvang dichtbij 

- Het realiseren van voorzieningen “kortdurende opvang” binnen Meierijstad voor nood- en 

crisissituaties, revalidatie en logeerplekken/woningen na ziekenhuisopname. 

Gemeente, zorg- en verpleeginstellingen en zorgverzekeraar zijn “partijen” om mee in overleg 

te gaan.  

3. Behoud en herinrichting zorglocaties. 

Naast contact met betreffende organisaties inzetten op betrokkenheid bij de planontwikkeling. 

 

Werk en Inkomen 
De commissie “Werk en Inkomen” is zich er heel bewust van dat veel van het onderwerp “Werk 

en inkomen” door wet- en regelgeving is geregeld, waardoor haar speelruimte klein is. Vanuit 

deze optiek heeft deze commissies het volgende beleid.  
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Speerpunten zijn: 

• Tezamen met de commissie “Voorlichting en Communicatie” een plan ontwikkelen, waarbij 

bekendheid wordt gegeven aan senioren over de bestaande gemeentelijke informatie. Het gaat 

dan om regelingen over toelagen voor bijv. huur en zorg, bijzondere bijstand en Wmo- 

voorzieningen of mogelijkheden bij een onvolledige AOW. 

• Het armoedebeleid van de gemeente kritisch volgen en namens ouderen hierop reageren. 

• In samenwerking met de commissie “Zorg & Welzijn” het vrijwilligerswerk onder de aandacht 

brengen, mede als bestrijding van eenzaamheid. 

• Nagaan welke voorzieningen/regelingen het UWV heeft voor de oudere werkzoekenden. 

Zoeken naar een manier om hieraan bekendheid te geven. 

• Zo mogelijk bestaande initiatieven ondersteunen die gericht zijn op de activering van de oudere 

werkzoekenden, bijv. het zogenaamde WW-café. 

• Met de gemeente in gesprek gaan over de volgende onderwerpen: 

✓ Bij opdrachten, verstrekt door de gemeente, moet als voorwaarde worden opgenomen dat 

oudere werknemers hierin een werkplek krijgen. 

✓ Meer aandacht vragen voor het proces van schuldsanering. 

✓ Trachten om de gemeente -als werkgever- het goede voorbeeld te laten geven door het 

aanstellen van 55-plussers. 

✓ Trachten de gemeente een ruimhartiger beleid te laten voeren rondom de instroom van 55-

plussers vanuit de bijstand naar werk. Dit bijvoorbeeld door middel van instroom-bevorderende 

maatregelen, zoals scholingsvouchers en/of het betalen van omscholingskosten. 
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