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Enquête Seniorvriendelijke Gemeente ten behoeve van COSBO Debat 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Soest 

 

Mensen centraal, niet de regels       

Een seniorvriendelijke gemeente: Eens met de 
stelling? 

Opgenomen in 
partijprogramma? 

• Maakt deelname van senioren aan het 
verenigingsleven en activiteiten mogelijk, 
ook voor ouderen  met een kleine 
portemonnee. 

x x 

• Zorgt voor toegankelijke en veilige wegen en 
voetpaden.  faciliteert een variëteit aan 
ontmoetingen in de wijk. 

x x 

• Let bij (her)inrichting van buurten en 
kruispunten op langzame voetgangers 
(rollators/scootmobiel) 

x x 

• Maakt bussen en bushaltes toegankelijk en op 
loopafstand.  x  

• Geeft heldere, toegankelijke informatie over de 
aard, beschikbaarheid en kosten van 
voorzieningen, op de gemeentelijke website 
maar ook in brochures.    

x x 

• Gebruikt een mix van communicatiemiddelen 
(ook filmpjes en pictogrammen) zodat alle 
senioren daadwerkelijk worden bereikt, met 
oog voor de (culturele en etnische) verschillen.    

x  

• Zorgt dat er menselijke hulp is, bijvoorbeeld 
door middel van loketten.   x  

• Zorgt voor eenvoudige procedures en criteria bij 
het kunnen krijgen van voorzieningen;  dus 
geen lijsten met 100 vragen.   

x x 

• Neemt de wensen van ouderen, en niet het 
budget, als uitgangspunt voor het beschikbaar  
stellen van zorg en ondersteuning.   

x x 

• Stimuleert onafhankelijke cliëntondersteuning 
bij keukentafelgesprekken.  

x  
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Voldoende inkomen voor ouderen 

Een seniorvriendelijke gemeente: Eens met de 
Stelling? 

Opgenomen in 
partijprogramma? 

• gaat met de ouderenorganisaties in overleg 
over inzet van het budget voor armoedebeleid 
onder senioren, met oog voor de verborgen 
armoede.   

x x 

• heeft vrijstellingsregelingen bij haar tarieven 
voor mensen met de laagste inkomens.   

x  

• biedt mensen met een laag inkomen een 
collectieve zorgverzekering aan (dus niet alleen 
mensen met een bijstandsuitkering), waarbij 
bijvoorbeeld geen sprake meer is van een eigen 
risico maar een iets hogere premie (Rotterdam 
is dit al van plan).   

x  

• maakt de lokale zorgkosten lager, door 
verlaging van de eigen bijdrage Wmo.   

x  

• behoudt lokaal een financieel vangnet voor 
oudere werklozen. Dit vergt specifieke 
uitkeringen met een bepaalde 
vermogensvrijstelling.    

x  

• zorgt voor benutting van de bijzondere bijstand 
en houdt daarbij rekening met kwetsbare 
groepen ouderen en de stapeling van kosten.   

x  

• biedt compensatie aan mensen met een 
onvolledige AOW, zoals migrantenouderen of 
voormalige grensarbeiders en expats. Zij krijgen 
weliswaar een AIO-uitkering, maar deze is niet 
hoger dan een bijstandsuitkering. Bij 
samenwonenden ontvangt elke persoon slechts 
50% van de bijstand vanwege de 
kostendelersnorm die voor de bijstand geldt. 
De gemeente kan dit compenseren.    

  

• zorgt voor één centraal en toegankelijk 
inkomensloket, waar inwoners terecht kunnen 
voor informatie en hulp.   

x  

• maakt de compensatiemogelijkheden voor 
zorgkosten bekend bij inwoners, zorgt dat deze 
eenvoudig beschikbaar zijn, en brengt dit onder 
bij het inkomensloket. 

x  
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Integrale aandacht voor wonen en zorg 

Een seniorvriendelijke gemeente: Eens met de 
stelling? 

Opgenomen in 
partijprogramma? 

• investeert in bewustwording bij verschillende 
doelgroepen, zoals senioren, over de 
veranderingen in de zorg.  

x  

• zorgt dat de keukentafelgesprekken 
kwalitatief in orde zijn en zorgvuldig 
verlopen.  

x  

• zorgt dat de oudere één aanspreekpunt heeft 
voor de zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld 
in de vorm van een casemanager.  

x  

• maakt voor alle inwoners duidelijk waar men 
bij problemen (onafhankelijk) terecht kan.   

x x 

• ziet en erkent mantelzorgers. Zij moeten de 
zorg met anderen kunnen delen en hun 
zorgtaken kunnen combineren met hun werk 
en privéleven.  

x x 

• Geeft mantelzorgers recht op praktische en 
financiële ondersteuning, zoals gratis 
parkeren of huishoudelijke hulp voor de 
mantelzorger tegen gereduceerd tarief.   

x  

• maakt het mogelijk voor senioren om langer 
thuis te kunnen wonen. Dit vergt kennis van 
het woningbestand, een langere termijnvisie, 
beleid en afspraken.    

X x 

• creëert voldoende levensloopbestendige 
woningen, met name in de sociale 
huursector.    

x x 

• zorgt voor meer tussenvormen van wonen als 
alternatief voor de verzorgingshuizen 
(woonzorgvoorzieningen) voor senioren die 
niet meer zelfstandig kunnen wonen  

x x 

• geeft ruimte aan burgerinitiatieven voor 
alternatieve woonvormen, zoals collectief 
particulier ondernemerschap.   

x  

• gaat tijdig in gesprek met groepen ouderen 
over wonen in de toekomst (preventief) en 
laat hen  meedenken bij de (her)inrichting.   

x  

• biedt senioren een woningscan aan.    x  
• stelt een blijvers lening beschikbaar aan 

huiseigenaren op leeftijd.   
x  

 


