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In voornoemde concept nota geeft U het activiteiten plan 2019-2020 weer, met als doelstelling de
gemeente Beek tot een seniorvriendelijke gemeente te maken.
De Adviesraad heeft kennisgenomen van de conceptnota en reageert hierop als volgt:
 Wij stellen vast dat deze conceptnota een oppervlakkige weergave is van de speerpunten die de
Gemeente Beek de komende periode denkt te gaan ontplooien. Hierbij wordt niet ingegaan op de
daadwerkelijke activiteiten en hieraan gekoppelde tijdsplannen. Ons inziens te veel nadruk op
ideologie en te weinig concrete plannen
 Na direct danwel indirect kennis te hebben mogen nemen van diverse bijeenkomsten, stellen wij
vast dat daar steeds dezelfde inwoners bij aanwezig zijn. Wij hebben daarom twijfels ten aanzien
van de mate waarin, naast de KBO ook binnen de diverse andere geledingen, al onze senioren
worden bereikt. Te denken valt hierbij aan: G.O.N. maar ook de visueel gehandicapte ouderen,
onze zeer vele slechthorenden, onze mensen die slecht, of helemaal niet, ter been zijn,
Door de voorgestelde uitrol zullen zeer velen van deze groepen niet worden bereikt.
 Daarnaast blijft in deze voor deze groep van inwoners de afstand tot de diverse wijkcentra vaak
een onoverbrugbare afstand, en als dit bezwaar dan toch omzeild is, kunnen velen van hun toch
niet “op locatie deelnemen” als gevolg van bijvoorbeeld niet aanwezig zijn van een ringleiding.
 Een voor ons toch belangrijk element komt in deze nota helaas niet aan de orde, zijnde de aanpak
ten aanzien beschikbaarheid van voldoende levensloopbestendige woningen in onze gemeente,
niet alleen voor onze senioren maar zeker ook voor onze gehandicapten.
Hierbij dient de Gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van deze groep
inwoners door:
- Samen met zorgverzekeringen, woningverenigingen, investeerders, zorgkantoren en
ook belangenorganisaties een sluitend lokaal plan op te stellen.
- Erop toe te zien dat, wanneer niet meer zelfstandig kan worden gewoond er binnen
onze gemeente voldoende alternatieven worden geboden, ten einde te voorkomen
dat deze mensen naar een andere regio dienen te “verkassen”.
 Ten aanzien van de financiële aspecten zijn wij van mening dat de genoemde bedragen misschien
toereikend kunnen zijn voor de genoemde looptijd van deze nota, maar zien wij als een gemis dat
dat er geen middellange te verwachten financiële consequenties worden vermeldt, niet alleen
voor de Gemeente maar ook voor de uitvoerders. Gelet op het redelijk abstracte karakter van
deze nota is het in onze ogen te opportuun om al voor de start aan te nemen dat bepaalde
budgetten per 2021 kunnen vervallen. Voorkomen dient te worden dat halfweg de ingeslagen
richtingen en werkwijzen wordt vastgesteld dat het allemaal tegen zit en dus langer gaat duren.
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Gelet op de omvang van deze grote stap is ons ons inziens een “plan B”, ook voor wat betreft de
financiële consequentie, meer dan wenselijk.

Uw reactie(s) en de definitieve nota zien wij met interesse tegemoet,

Met vriendelijke groet,
Namens Adviesraad sociaaldomein Beek,
Voorzitter
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