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Beste raadsleden,

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 augustus 2019 een advies uitgebracht over de Integrale Kijk op 
Ouderen. In deze brief geven wij hier een reactie op.

Adviesaanvragen en procedure
Allereerst zijn we ons ervan bewust dat het vragen van vele adviezen in korte tijd en gedurende een 
vakantieperiode verre van optimaal is en waarderen het daarom des te meer dat uw raad tot een advies 
is gekomen. We hopen dat de daaraan voorafgaande betrokkenheid bij het proces en de mondelinge 
toelichting op de inhoud van de nota u daarbij heeft ondersteund.

Algemeen
Uw raad geeft aan het zinvol te vinden om apart aandacht te besteden aan de ouderen en waardeert de 
wijze waarop het voortraject heeft plaatsgevonden en de stevige basis die er nu ligt om aan de slag te 
gaan.

Ouderen, diversiteit in aanbod, vrouwen oververtegenwoordigd
Op een aantal aspecten geeft uw raad aan dat zij maatwerk en aandacht voor het benoemen van 
verschillen graag nadrukkelijk terug ziet: niet alle ouderen zijn gelijk, niet alle groepen zijn evenredig 
vertegenwoordigd in de doelgroep (bijvoorbeeld meer vrouwen) en dat betekent ook een diversiteit in 
wensen en gevraagd aanbod.
Wij onderschrijven het belang van maatwerk en aandacht voor verschillen en zullen daar zeker bij de 
uitvoering en in ons subsidiebeleid rekening mee houden.

Kwetsbare ouderen
Uw raad onderstreept het belang van het apart benoemen van deze groep ouderen. Ook onderschrijft u 
ons voornemen om papieren correspondentie en telefoonnummers beschikbaar te houden zodat ook 
minder digitaal onderlegde ouderen en inwoners van onze stad zoveel als mogelijk zelf de regie kunnen 
houden.

Bestaanszekerheid
Uw raad vraagt een uitdrukkelijkere relatie met bestaanszekerheid. In het nieuwe 
bestaanszekerheidsbeleid richten we ons op het bieden van perspectief. Daarbij willen we ook meer op 
maat werken (persoonlijke trajecten voor ouderen in een armoedesituatie). In de Integrale Kijk op 
ouderen benoemen we ons voornemen om binnen het bestaanszekerheidsbeleid daarin ook 
uitdrukkelijk de groep ouderen te bereiken. Door dit actiepunt op te pakken borgen we de relatie waar 
uw raad om vraagt.
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U benoemt nog expliciet de relatie met mobiliteit en meedoen. De diverse regelingen vanuit het 
bestaanszekerheidsbeleid, en zeker de meedoenregeling, kunnen hiervoor ingezet worden.
Voor zowel een busabonnement als het deelnemen aan diverse activiteiten. Met de hiervoor genoemde 
aanpak op maat en de huisbezoeken die we een impuls willen geven, beogen we ook om deze 
regelingen nog meer onder de aandacht te brengen.

Preventieve huisbezoeken
Uw raad benoemt het risico dat bepaalde personen niet meer gezien gaan worden als we inzetten op 
een meer gerichte focus van de huisbezoeken op sleutelmomenten. We zien een steeds schevere 
verhouding tussen het aantal ouderen enerzijds en het aantal vrijwilligers dat de huisbezoeken uitvoert 
anderzijds. Juist daarom kiezen we er voor om extra te investeren in zowel een kwalitatieve als 
kwantitatieve impuls van de huisbezoeken. Op die manier willen we het risico dat u schetst zoveel als 
mogelijk beperken.

Eenzaamheid
Zoals uw raad aangeeft zijn we al gestart met een Tilburgse coalitie tegen eenzaamheid. Dat dit een 
weerbarstig probleem is onderschrijven wij met u. We houden u graag op de hoogte en nodigen u ook 
uit om deel te nemen aan de werkateliers en netwerkbijeenkomsten die we nu al organiseren met onze 
partners. U kunt dan rechtstreeks volgen hoe dit verder vorm krijgt.

Zingeving
U benadrukt het belang dat ouderen er bij blijven horen, mee (kunnen) doen, ertoe doen en een 
bijdrage kunnen leveren. Van de ouderen geeft 18% aan niet in staat te zijn om zin te geven aan het 
leven. U vraagt ons om na te gaan of de voorgenomen inspanningen voldoende zijn en of er aanvullende 
maatregelen nodig zijn om dit cijfer omlaag te brengen. Wij zijn ons ervan bewust dat ook dit een 
weerbarstige materie is. Met de inspanningen op de diverse opgaven die wij in de nota formuleren 
willen we ook hier verandering in aanbrengen. We weten ook dat een rechtstreekse causaliteit tussen 
wat we doen en het omlaag brengen van dit cijfer waarschijnlijk niet 1 op 1 te leggen is. Toch hebben we 
deze indicator ook opgenomen in het overzicht van indicatoren waarop we willen sturen en ons beleid 
indien nodig aanpassen. We nemen maatregelen als we op termijn onvoldoende effect zien.

Signaleringsfunctie huishoudelijke hulpen
Terecht constateert u dat huishoudelijke hulpen signalen zien en opvangen. Zij zijn van grote waarde als 
een van de groepen professionals die kunnen signaleren. We staan voor de uitdaging om die signalen op 
te vangen en ook op te volgen. Een extra inzet plegen we hierop door het verbinden van huisbezoeken 
met deze en andere signalen.

Onderdeel van de samenleving
Uw raad benadrukt dat we ouderen niet als aparte groep moeten beschouwen. Dat onderschrijven wij. 
Ook zien we, zoals u ook constateert, dat ontwikkelingen zoals de vergrijzing en het beleid dat zich richt 
op langer thuis blijven wonen aanleiding zijn om wel aparte aandacht aan deze groep te geven.
We kiezen er daarom voor om tijdelijk extra activiteiten te ondernemen die vervolgens vooral geborgd 
moeten worden in algemeen beleid.

Ervaringsdeskundigen
U hecht aan het mee laten praten van ervaringsdeskundigen, zowel kwetsbare als vitale ouderen. Wij 
onderschrijven dit uitgangspunt en zoeken ook steeds naar wegen waarop wij iedereen die het aangaat 
een rol kunnen geven. Dat is niet altijd eenvoudig, maar we zien ook dat onze partners ons daar in 
helpen. Door op pad te gaan en aan te sluiten bij de plaatsen waar kwetsbare ouderen zich fijn voelen 
kunnen we ook hen betrekken en beter beleid maken. In de gesprekstafels rondom gezondheid hebben 
we deze werkwijze gebruikt en dat levert ook voor de groep ouderen resultaat op.
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Wonen
Uw raad adviseert de gemeente om daar waar het kan zich direct of indirect actief in te zetten voor het 
bouwen van nieuwe en passende woonvormen voor ouderen. U noemt daarbij een aantal specifieke 
voorbeelden waar wij nader op in gaan.

Als eerste de mogelijkheid van bijzondere bijstand voor techniek en domotica. Zoals u weet is 
de bijstand het laatste vangnet om zaken uit te vergoeden. De Wmo is voorliggend en per 
situatie beoordelen we of de inzet van domotica of techniek een beperking compenseert die 
meedoen verhindert.
De alleen wonende oudere die aan huis gebonden is en daarmee een groter risico op 
eenzaamheid loopt. U vraagt op welke wijze we dat zouden kunnen voorkomen. Met de 
voorgestelde impuls in het huisbezoek, de outreachende aanpak voor kwetsbare ouderen in 
bestaanszekerheidsbeleid en de samenwerking in de Coalitie tegen eenzaamheid verwachten 
we ook hen beter te kunnen ondersteunen.
Levensduurbestendig wonen zou naar uw mening uitgangspunt moeten zijn. Wij kunnen u 
bevestigen dat ook op dit moment levensloopbestendig bouwen uitgangspunt is bij 
nieuwbouw.

Wijken
Een aantal punten dat u onder de aandacht brengt nemen we zeker mee in de wijkgerichte aanpak: 

de fysieke inrichting van de (openbare) ruimte in de wijk zodat het zelfstandig op pad gaan 
mogelijk blijft en
slimme verbindingen tussen partners in de wijk en de gemeente zoeken zodat netwerken 
gebouwd worden en ouderen zich kunnen inzetten voor de wijk.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Uw raad bepleit meer uitdrukkelijke aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers. Uw vraag hebben 
we uitgewerkt in de nota. Ook via deze weg willen wij nog kort aangeven hoe we invulling geven aan de 
aandacht en ondersteuning die u vraagt voor de mantelzorgers.

Allereerst 'De Zorgverlichter'. Samen met CZ en met ondersteuning van VWS werken we aan een 
digitale tooi voor passende ondersteuning voor mantelzorgers. Deze digitale tooi ondersteunt bij het 
vinden, krijgen en organiseren van ondersteuning en zorg. Passend bij de persoonlijke situatie van de 
mantelzorger. De zorgverlichter geeft mantelzorgers inzicht in hun persoonlijke situatie op een 
dusdanige manier dat ook de vraagverlegenheid afneemt. Verschillende partners dragen hieraan bij.

Daarnaast hebben ContourdeTwern en Expertise centrum Familiezorg de opdracht om mantelzorgers 
tijdig te signaleren en te ondersteunen waar nodig. Contour de Twern heeft haar mantelzorgconsulentes 
ondergebracht in de wijkteams om zo de werkers in de wijk bewust te maken van de aanwezigheid van 
mantelzorgers en ze te ondersteunen en informeren waar nodig.

Ook is er een telefoonnummer en mailadres geopend, de Mantelzorglijn, waar mantelzorgers en 
professionals hun vragen heel laagdrempelig kunnen stellen en verder geholpen worden. Zowel de 
Mantelzorglijn als De Zorgverlichter staan op T-Helpt.
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Financiën
Uw raad vraagt terecht naar het budget voor de uitvoering van de Integrale Kijk op Ouderen. Veel van 
de activiteiten komen ten uitvoer in bestaand beleid. Aanvullend hierop zullen wij in ons raadsvoorstel 
Programmabegroting 2020 als voorstel nieuw beleid € 300.000,- structureel opnemen ten behoeve van 
het Programma Gezond en gelukkig oud in Tilburg. De gemeenteraad zal hierover in zijn begrotingsraad 
op 14 november besluiten.

Tot slot, danken wij u voor uw gedegen advies.

Met vriendelijke groet, 

namens het college,

R.W.F. Dols 
wethouder
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