
 
 
Artikel 34 vragen over vastgelegd beleid ouderen/senioren 2020 
 
 
 
50Plus heeft hierover de volgende vragen: 
 
1. Wat is er vastgelegd in divers beleid ten aanzien van ouderen/senioren? 
2. Zijn ouderen/senioren onderdeel of doelgroep van divers beleid? 
3. Wordt er rekening gehouden met ouderen/senioren als er beleid nodig is of wordt gemaakt? 
4. Is er een convenant afgesloten met ROAT ten aanzien van ouderen/senioren? 
5. Loopt er een ouderen/seniorenbeleid via ROAT? Zo ja, hoe ziet dat er dan uit? 
 
 
H.W. Jansen 
50Plus 
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ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen Reglement van Orde van 
Fractie50PLUS over vastgelegd beleid ouderen / senioren 2020 

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding

Vraag 1
Wat is er vastgelegd in divers beleid ten aanzien van ouderen/senioren? 

Ons antwoord
We hebben binnen de gemeente Vlissingen geen beleidsstuk specifiek voor 
ouderen/senioren.

Vraag 2
Zijn ouderen/senioren onderdeel of doelgroep van divers beleid?

Ons antwoord
Ja, ouderen/senioren behoren tot de doelgroep binnen het sociaal domein breed. 
Voorbeelden zijn: 

- De gewenste situatie voor de lokale toegang voor zorg en ondersteuning per 1 
januari 2020.

- Welzijnsactiviteiten voor ouderen via WVO zorg met als doel het langer zelfstandig 
kunnen functioneren en wonen van mensen van 65 jaar en ouder in het kader van 
het bevorderen van de zelfredzaamheid. 

- Ouderen/senioren zijn doelgroep binnen de verschillende speerpunten van het 
gezondheidsbeleid in Vlissingen. Zowel op het gebied van Gezond Gewicht, 
Genotsmiddelen als op het gebied van Gelukkig en Vitaal Wonen worden ouderen 
als doelgroep beoogd. Initiatieven als Elke stap telt en het platform Eenzaamheid 
Walcheren geven uitvoering aan dat beleid. 
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- Prestatieafspraken met de woningcorporaties. In de prestatieovereenkomst met de 
woningcorporaties zijn acties verwerkt gericht op het ondersteunen bij (het langer) 
zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen aan mensen met een zorgvraag en het 
(opnieuw) huisvesten van doelgroepen met een zorgvraag, zoals statushouders en 
uitstroom uit de maatschappelijke instellingen.

Vraag 3
Wordt er rekening gehouden met ouderen/senioren als er beleid nodig is of wordt gemaakt. 

Ons antwoord
Ja, de doelgroep ouderen/senioren heeft de aandacht binnen het sociaal domein. Dit gelet 
op de demografische gegevens (de vergrijzing), het stimuleren van de zelfredzaamheid en 
een toekomstbestendig systeem voor passende zorg en ondersteuning. 
Ook in Vlissingen zal het aantal oudere mensen in de periode 2020-2040 hard stijgen. Deze 
gegevens worden meegenomen in de ontwikkelagenda Sociaal Domein. De 
ontwikkelagenda is de beleidsnota Sociaal Domein. 

Vraag 4
Is er een convenant afgesloten met Roat ten aanzien van ouderen/senioren?

Ons antwoord
Nee. 

Vraag 5
Loopt er een ouderen seniorenbeleid via Roat? Zo ja, hoe ziet dat er dan uit. 

Ons antwoord
Ja. Middels de subsidieverlening voor het project ‘in je buurt’ voor huisbezoeken bij inwoners 
van 75 jaar of ouder om de zelfredzaamheid te stimuleren en eenzaamheid te voorkomen.

Daarnaast voert Stichting Roat onder andere de taken van opbouwwerk uit. De 
ouderen/senioren behoren uiteraard ook tot de doelgroep van het opbouwwerk. 

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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