
     Ouderen 

     Strategische raadsagenda 

Datum:   10 februari 

Door:  René van den Belt;  

 Ramon Vulink 



Doel van de presentatie 

Informatie over proces  
• Aansluiten op nieuwe beleidsplan sociaal domein 
• Deelplan Wonen 
• Deelplan WMO/Volksgezondheid 

 
Verbinding deelplannen met thema ouderen 

 



Beleidsplan Sociaal Domein 

2.0 

Leidende principes 
1. Iedereen doet mee 
2. Voorkomen staat voorop 
3. Passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft 
4. Financieel houdbaar stelsel 

 
Kaders 
1. Versterken eigen verantwoordelijkheid bij onze inwoner 
2. Versterken gemeentelijke regie 
3. Naar een overzichtelijk zorglandschap 
4. Resultaatgericht werken 
5. Financieel kader 

 
 
 

 



Langer Zelfstandig 
Thuis Wonen 

Vrijwilligerswerk 

Regionaal 
Zorglandschap 

Dagbesteding, 
Ondersteuning en 

Huishoudelijke Hulp 

Mantelzorg en 
Respijtzorg 

Volksgezondheid, 
Dementie en 
Eenzaamheid 

Hulpmiddelen en 
Woon- en Vervoer 

voorzieningen 



Ouderen en Wonen (1.1) 

• Opgaven uit Woonvisie (vastgesteld 2020), o.a.: 
• Toevoegen specifiek op senioren gerichte nieuwbouw waaronder 

collectieve woonvormen (onderzoekend ontwikkelen). 
• Actief bijdragen aan langer thuis wonen (aanpassing bestaande 

woningvoorraad, domotica, blijverslening ). 
• Samenwerking met zorgpartijen en Mercatus over spreiding zelfstandig 

wonen. 

  



Ouderen en Wonen (1.2) 

• Monitor Ouderhuisvesting 2020 (Ministerie BZK, januari 2021) 
• Eerste landelijke monitor, groeimodel 
• Breed beeld woonsituatie ouderhuishoudens vanaf 55 jaar 

 
• Onderzoek Wonen met Zorg Companen (afgerond maart 2021) 

• Inzicht in huidige en toekomstige huisvestingsopgave wonen met zorg. 
• Hoeveel plekken nodig voor geclusterd zorgwonen (verhouding met 

huidige en toekomstig aanbod)? 
• Hoeveel woningen nodig voor uitstromers uit zorginstellingen 

(verhouding met beschikbare geschikte huurwoningen)? 

 
• Vertaling uitkomsten onderzoek Wonen met Zorg naar Ruimtelijk beleid 

(3 maanden vanaf maart 2021) 
• Onderzoek naar planologische kader (is bv. bestemming 

“maatschappelijk” te ruim?) 
• Evaluatie blijverslening 

 
  



Ouderen en Zorg (2) 

• Deelplan Wmo/volksgezondheid 
• Ondersteunen mantelzorgers 

• oa. Respijtzorg 
• Ondersteuning vrijwilligers  

• Voorzieningen Wmo 
• Ondersteuning en dagbesteding 
• Huishoudelijke hulp 
• Woonvoorzieningen 
• Hulpmiddelen 
• Vervoer 

• VN Verdrag Handicap 
• Een meer toegankelijke gemeente 

• Visie gezondheidszorg Noordelijk Flevoland 
• Gezondheidsplein 
• Toekomst ziekenhuiszorg 

 



Ouderen en Welzijn (3) 

• Deelplan Wmo/volksgezondheid 
• Langer zelfstandig thuis wonen 

• Bewustwording en communicatie 
• Welzijn ouderen 

• Eenzaamheid 
• Dementie 

• Gezonde leefstijl en positieve gezondheid 
• Sportaanbod voor ouderen 

• Lokaal Sport Akkoord 
 



Ouderen en Beleid 

• Deelplan Wmo/volksgezondheid 
• Doelen en Maatregelen mbt Zorg en Welzijn Ouderen 
• In het verlengde van Beleidsplan Sociaal Domein (d.d. 25 januari jl.) 

• Visie op gezondheidszorg Noordelijk Flevoland  
• Actiepunten voor de ziekenhuiszorg/gezondheidszorg in 

Noordelijk Flevoland 
• Ruimtelijk beleid 

• Opgaven Woonvisie oppakken 
• Acties uit rapport Wonen  met Zorg (Companen) vertalen naar 

ruimtelijk beleid (effect bestemming “maatschappelijk”) 
• Omgevingsvisie 

• Brede aandacht voor gezondheid, vitaliteit en ouderen 
 



Welke input heeft u? 



Vragen? 

r.vdbelt@noordoostpolder.nl; 

r.vulink@noordoostpolder.nl  

mailto:r.vdbelt@noordoostpolder.nl
mailto:r.vulink@noordoostpolder.nl

