Reactie op ‘Toekomstanalyse Ouderen in Utrecht’
Om te beginnen willen we kwijt dat we blij zijn met de ‘Toekomstanalyse ouderen in
Utrecht’. Het is lang geleden dat de gemeente een dergelijke nota opstelde. Maar we missen
in de notitie het besef dat investeren in wonen en zorg voor ouderen een hogere prioriteit
en meer urgentie verdient, met als uiteindelijk maatschappelijk resultaat minder zorg, lagere
kosten en hogere kwaliteit van leven.
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Onze belangrijkste opmerking bij de ‘Toekomstanalyse’ is dat een integraal
beleidsopgave ontbreekt en de uitvoering van het voorgenomen beleid weinig
concreet is of (te) lang op zich laat wachten. Te vaak wordt gesproken over
‘onderzoek doen naar, verkennen, en voornemens om’ enzovoorts. We missen
heldere beleidsdoelen en een plan van uitvoering: wanneer welke concrete
maatregelen of projecten uitgevoerd gaan worden. (TIP: ‘Uitvoeringsprogramma
Rotterdam, Ouder en Wijzer’. Hierin geeft de gemeente heel concreet, in tijd en geld
aan wat zij voor haar inwoners van 65-pus de komende jaren gaat doen om wonen,
welzijn en zorg goed te organiseren.)
Om een integrale aanpak te stimuleren pleiten we daarom voor het instellen van een
Utrechtse ‘Taskforce Wonen en Zorg’, naar het voorbeeld van de Rijksoverheid.
Welke cijfers of leeftijdscategorieën binnen de groep ouderen je ook bekijkt: feit is
dat het aantal oudere inwoners de komend jaren fors gaat groeien. Vooral het aantal
‘oudere’ ouderen (75+) neemt toe, wat ook wel dubbele vergrijzing wordt genoemd.
Dit heeft consequenties voor de inrichting van onze stad, vooral op het gebied van
wonen en zorg. Dat pleit een doelgroepenbeleid, waarin zorg en wonen integraal
benaderd worden. Wonen en zorg zijn bij het ouder worden communicerende vaten.
Zorg is een sluitstuk van een keten die begint bij goed wonen, in een prettige wijk
met voldoende voorzieningen en een ondersteunend netwerk in de buurt.
Om een integrale aanpak te stimuleren pleiten we daarom voor het instellen van een
Utrechtse ‘Taskforce Wonen en Zorg’, naar het voorbeeld van de Rijksoverheid.
Belangrijkste opdracht van deze lokale taskforce het in beeld brengen van de lokale
opgave voor wonen en zorg voor ouderen en meer samenhang aanbrengen in het
beleid voor wonen, zorg en welzijn. We verwijzen hierbij naar het ‘Werkprogramma
2014- 2019 Wonen en zorg verbonden’. Zie https://www.aco-utrecht.nl/wpcontent/uploads/Wonen-en-zorg-verbonden-werkprogramma-2014-2019.pdf .
Mét de gemeente constateren wij een groeiende kloof tussen zelfstandig wonen
thuis en het verpleeghuis, tussen thuis en tehuis. Er is, mede door de ‘dubbele
vergrijzing’ een groeiende vraag naar tussenvormen, waarbij ouderen zelfstandig
blijven wonen, maar met (lichte) zorg of ondersteuning zoveel mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. De door de gemeente toegezegde ‘verkenning’ naar nieuwe
woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis vinden we weinig ambitieus en
onvoldoende. Ook in de bouwplannen voor de nieuwe wijk Merwede zien we te
weinig concrete voornemens op het punt van nieuwe tussenconcepten. Een gemiste
kans, want door de verdichting is daar later geen ruimte meer voor. We komen daar
in onze ‘Zienswijze’ eind februari op terug.
Nadrukkelijk vragen we ook aandacht voor de – eveneens groeiende- groep
migrantenouderen. Bij ij hen is de behoefte aan een gemeenschappelijke woonvorm
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urgent en actueel. Hun vertegenwoordigers timmeren al jaren aan de weg, maar tot
nu toe met weinig resultaat.
Gezien wat er moet gebeuren én de rol van de gemeente als voortrekker en haar
vermogen om (bij) te sturen, vragen wij de gemeente om meer dan ooit de regierol
te pakken én voor te sorteren op de vergrijzing in de komende jaren. Tenslotte: we
willen onze reactie positief besluiten. Het maatschappelijk potentieel van het
toenemend aantal ouderen in Utrecht is groot. Investeringen in het ouderenbeleid
komen de maatschappij ten goede. Denk hierbij aan doorstroming op de
woningmarkt, sociale cohesie en het grote aantal ouderen dat als vrijwilliger
werkzaam is in verenigingen, als mantelzorger en/of als oppas voor de kleinkinderen.
De gemeente kan het grijze cement van de samenleving meer benutten en ouderen
kunnen nog meer betekenen voor de samenleving. Hier ligt een mooie
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Maak een plan van aanpak als vervolgstap op de ‘Toekomstanalyse’ met daarin
concrete beleidsdoelen en een programma van uitvoering.
Breng de opgave voor Wonen& Zorg voor ouderen beter in beeld en stel met dit
doel een Utrechtse taskforce in naar het voorbeeld van de landelijke overheid.
Anticipeer meer en beter op de (dubbele) vergrijzing door in nieuwe en bestaande
wijken te (ver)bouwen voor de groep ouderen die nu tussen wal (thuis) en schip
(verpleeghuis) vallen.
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