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Algemeen 
De Utrechtse Rekenkamer heeft in het afgelopen jaar grondig en degelijk onderzoek gedaan 
naar de mate van ondersteuning en voorzieningen van Utrechtse inwoners met een ernstige 
beperking en hun mantelzorgers, die te maken hebben met het gemeentelijke beleid om 
langer zelfstandig thuis te wonen. COSBO is erg blij met dit rapport en de cijfers. Het rapport 
zet veel zaken op een rij die tot nu toe minder overzichtelijk in beeld waren en de cijfers zijn 
soms confronterend. COSBO erkent en deelt de conclusies en aanbevelingen van de 
Rekenkamer. COSBO kan zich eveneens vinden in de reactie van Solgu.  
Terecht merkt het college op dat er al veel gebeurt, maar we moeten blijven streven naar 
optimalisatie en daarop biedt de Rekenkamer in haar rapport antwoord. De reactie van 
COSBO hieronder biedt aanvullende accenten op de reacties van anderen. 
 
Proactief beleid: nu al in actie komen 
Wij zien bevestigd dat het uitgaan van de eigen kracht en zelfredzaamheid voor velen niet 
haalbaar is. Signalen van professionals, zo erkent ook de Rekenkamer, zijn dat er nu vaak 
gewacht wordt tot het al is  misgegaan. Een proactief aanbod van zorg en ondersteuning is 
vereist. De reactie van de gemeente op het rapport schetst de reeds lopende actiepunten en 
zaken die nog ontwikkeld of verbeterd gaan worden. Veel van die punten moeten in 2018 of 
2019 nog opgestart worden en ook dan zal het nog een tijd duren voor er veranderingen 
merkbaar zijn. Intussen is de behoefte aan bijvoorbeeld eenduidige, minder versnipperde, 
informatievoorziening groot, dus concrete en snelle actie in 2018 om de kwaliteit van de 
informatievoorziening te verbeteren lijkt ons wenselijk. Stuur bijvoorbeeld de Plusgids 2018  
eenmalig naar alle inwoners van 70 of 75 jaar en ouder op het huisadres. En plaats nú al 
herhaaldelijk concrete informatie in huis-aan-huisbladen, voorzien van contactgegevens 
waar mensen verder geholpen kunnen worden. 
 
Wonen als basis voor zelfstandigheid 
De Rekenkamer constateert dat de huidige Woonvisie géén rekening houdt met de 
verwachte toename van het aantal ouderen, maar gebaseerd is op een gelijkblijvende 
leeftijdsopbouw. Gezien het feit dat ontwikkelingen op het gebied van wonen jaren van 
voorbereiding vergen, pleit COSBO ervoor, in lijn met de Rekenkamer, de Woonvisie te 
actualiseren, maar vooral daarin ook een lange-termijn visie neer te leggen voor de komende 
10-20 jaar. Zo’n visie dient gebaseerd te zijn op bevolkingstrends en onderzoek naar 
woonbehoeften van ouderen met en zonder koopwoning, maar zeker ook van mensen met 
handicaps en chronische zieken, die vaak géén eigen woning hebben en lage inkomens. 
Uitbreiding van bewustwordingscampagnes horen daar bij. 
 
Aandacht voor geestelijke ondersteuning / zingeving 
De ondersteunende mogelijkheden in Utrecht om langer zelfstandig te wonen zijn doorgaans 
gericht op activering en bevordering van sociale contacten. In het afgelopen jaar hebben wij 
met ons project Ouderen, wat houdt ze bezig? aandacht gevraagd voor het belang van 
individuele ondersteuning op meer geestelijk niveau1, omdat onder bepaalde 

                                                 
1 Anders dan psychologische behandeling/begeleiding: gespreksbegeleiding bij levensvragen, zingevingsvraagstukken en 

eenzaamheid. 



omstandigheden en in latere levensfasen actief worden en ontmoeting nog niet of niet meer 
het belangrijkste is. Er zou meer maatwerk mogelijk moeten zijn om, waar nodig, ook 
geestelijke ondersteuning te bieden of ondersteuning in de zin van iemands leven (o.g.v. 
Wmo). Buurtteammedewerkers geven aan dat dit zeker voor een bepaalde groep ouderen 
van grote toegevoegde waarde is.2 
 
Buurtgericht informatiepunt en collectief voorlichter 
Elke buurt verdient een toegankelijk en herkenbaar (gelijkvormig en professioneel opgezet) 
informatiepunt (zowel voor zorg, wonen als inkomensvragen) dat niet (uitsluitend) afhankelijk 
is van eigen bewonersinitiatief of vrijwilligers. Afstemming met het Buurteam is daarbij 
belangrijk om langs elkaar heen werken en overlap te voorkomen.  
Wanneer mensen door chronische ziekten niet in staat zijn om langs te komen, moet een 
huisbezoek mogelijk zijn. Een dergelijk informatiepunt is van belang voor alle 
zorgvragers/mantelzorgers, maar in het bijzonder voor (oudere) migranten, mensen met 
verstandelijke, lichamelijke en psychische beperkingen en laaggeletterde chronisch zieken.  
COSBO pleit daarnaast voor een extra (gemeentelijke) voorlichter voor de collectieve 
voorlichtingen. De huidige (vrijwillige!) voorlichter is minder uren gaan werken vergeleken 
met enige jaren geleden. In plaats van minder is juist meer uur voorlichting geboden, gezien 
het toenemend aantal mensen met chronische beperkingen. Laat deze voorlichter ook 
informatie geven aan professionals, bewindvoerders en andere intermediairs, want er is vaak 
gebrek aan kennis. 
 
Inkomenspositie verbeteren 
De rekenkamer constateert dat een derde van de mensen met chronische ziekte niet goed 
rond kan komen. Dit risico wordt groter naarmate men ouder wordt omdat financiële 
mogelijkheden, zoals de Individuele Inkomenstoeslag verdwijnen en zorgkosten toenemen. 
Naast onmogelijkheden heeft de gemeente direct en indirect ook mogelijkheden om de 
financiële positie van ouderen en chronisch zieken te verbeteren: bv de zorgkostenregeling 
vanaf 2018 opnieuw beschikbaar stellen voor ouderen en chronisch zieken met de lagere 
inkomens. Ook kan het budget van de U-pas beschikbaar worden gesteld voor zorg 
gerelateerde kosten die niet elders gedeclareerd kunnen worden, zoals een rollator, een 
internetabonnement, de regiotaxi of de Valys. Waarom valt een fiets en een computer voor 
kinderen wel onder participatie en een rollator en internetabonnement voor ouderen niet? 
Hanteer voor (oudere) chronisch zieken een veel bredere definitie van ‘participatie’ in het 
kader van de U-pas. Gezien de extra kosten voor participatie bij (oudere) chronisch zieken, 
zou de gemeente serieus moeten overwegen om het U-pas budget voor deze groep te 
verhogen, zoals de gemeente ook voor kinderen een apart budget heeft vastgesteld. 
 
Kwaliteit bewindvoering verbeteren 
Het rapport maakt melding van veel klachten over bewindvoering, waar ook veel ouderen 
mee te maken hebben. Nalatigheid, onvoldoende bijhouden van de financiën en 
terugkoppeling en het niet verdiepen in en aanreiken van extra financiële mogelijkheden 
worden daarbij genoemd. Informatieverstrekking aan bewindvoerders over gemeentelijke 
mogelijkheden lijkt een onontgonnen gebied. Daarnaast is controle nodig op de 
bewindvoering zelf. Gemeente, ga vanaf 2018 uitgebreide informatie geven op welke manier 
professionals, betrokkenen zelf en hun mantelzorgers klachten kunnen melden bij het 
Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Weliswaar is bewindvoering géén taak van de gemeente, 
maar dat betekent niet dat de gemeente alleen maar met lede ogen kan toezien. 
 
Inspiratie uit lange-termijn visies over gezondheid 
Vanaf eind jaren 80 was te weinig actie op de inzichten van wetenschappers dat de 
verzorgingstaat op termijn niet meer houdbaar zou zijn. Laten we nu wél in actie komen op 
de signalen van wetenschappers. 

                                                 
2 Dergelijke aandacht werkt positief op het welzijn en kan leiden tot minder zorgkosten. 



Uit cijfers blijkt dat mensen steeds ouder worden maar de periode waarin zij chronisch ziek 
zullen zijn, óók zal toenemen. De uitdaging van deze tijd is om beleid vooral in te richten 
rond de vraag hoe mensen tijdens hun (lange) leven zo kort mogelijke ziekteperioden 
meemaken, als basis voor geluk en zo lang mogelijke zelfstandigheid. Ideeën daarvoor zijn 
aangedragen door dr. Machteld Huber, die het begrip ‘positieve gezondheid’ met grote 
internationale aandacht, heeft uitgewerkt3. Ook socioloog Huub Sibbing (adviseur bestuur 
V&VN Maatschappij en Gezondheid) heeft een inspirerende integrale lange-termijn visie op 
‘zolang mogelijk zelfstandig wonen’.  
Het is belangrijk dat sleutelfiguren binnen de gemeente zelf en professionele organisaties op 
de hoogte zijn en geïnspireerd worden door lange-termijn visies van wetenschappers, en 
beleid niet alleen baseren op de knelpunten van vandaag.  
 
Namens COSBO, 
Martina van den Dool en Els Swerts 
 
 

                                                 
3 Zij is in 2015 uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon op het gebied van de publieke gezondheid en heeft 
zich o.a. laten inspireren door gemeenschappen in de wereld waar mensen héél oud worden, maar de periode 
van ziekzijn desalniettemin kort is. Daarbij is een van de belangrijke verklarende factoren dat mensen zinvol 
kunnen blijven bijdragen. 


