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Onderwerp 

Seniorenvisie. 

Beslispunt 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De seniorenvisie "Ouder worden is een kunst" vast te stellen. 

Samenvatting voor de raad: 

Prognoses voorspellen dat het aantal en aandeel senioren de komende jaren zal toenemen. Senioren 

zullen een steeds belangrijkere plaats innemen in de samenleving. Om ons voor te bereiden op de 

toekomst zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een Seniorenvisie. Deze wens is voort 

gekomen uit het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, waarbij speerpunten 'Langer zelfstandig 

thuis wonen' en 'Seniorvriendelijkheid van het dorp' zijn. Daarnaast wordt het thema ook in Koers 

2030 expliciet benoemd: "Onze senioren verdienen extra aandacht. Thema’s zoals mantelzorg, 

eenzaamheid en levensloopbesteding bouwen zijn daarin relevant en vragen om een integrale 

aanpak." De seniorenvisie is opgebouwd aan de hand van drie hoofdthema's: wonen, welzijn en 

gezondheid en heeft als doel vorm te geven aan de visie op het ouder worden binnen onze gemeente. 

Inleiding 

Meer dan 20% van de inwoners van Sliedrecht is ouder dan 65 jaar en dit percentage zal de komende 

jaren verder stijgen. De doelgroep senioren is daarmee een doelgroep die we als gemeente niet over 

het hoofd kunnen en mogen zien. Het is daarnaast een zeer diverse doelgroep, met een grote variatie 

aan achtergrond, vitaliteit, levensstijl, opleidingsniveau en inkomenspositie. Mensen met heel 

verschillende behoeftes en interesses. DE oudere bestaat niet, ondanks dat de hele doelgroep in de 

beeldvorming in het algemeen vaak als kwetsbaar wordt gezien. Met de seniorenvisie willen we juist 

ook de kansen benadrukken die het ouder worden biedt.  

De seniorenvisie heeft als doel vorm te geven aan de visie op het ouder worden binnen onze 

gemeente. In de seniorenvisie richten we ons met name op de inwoners van 65 jaar en ouder. De 

levensverwachting stijgt, maar de periode die nog gaat komen duurt niet voor alle inwoners even lang 

en ziet er niet voor iedereen hetzelfde uit. Wat wel voor iedere inwoner geldt, is dat het belangrijk is 

om op tijd over deze volgende levensfase na te denken. Zich bewust te worden van het belang van 

een geschikte woning en woonomgeving, maar ook van het netwerk waar zij een beroep op kunnen 

doen en hoe zij zelf vitaal blijven. Hoe houd je de regie en bereid je je voor op (mogelijke) 

beperkingen? Hoe geef je inhoud aan zingeving? 

De seniorenvisie is opgebouwd aan de hand van drie hoofdthema's: wonen, welzijn en gezondheid. 

Sliedrecht wil een vitaal dorp zijn waar mensen op een gelukkige en gezonde manier ouder kunnen 

worden in een veilige omgeving. Een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, met goede  

(basis)voorzieningen en ruimte om zich te kunnen ontplooien. Waar ouderen een actief leven leiden, 

zo lang mogelijk zelf de regie houden en toegang hebben tot een passend vangnet als dat nodig is.  

Aan het opstellen van de seniorenvisie die voor u ligt hebben veel mensen en maatschappelijke 

organisaties in het dorp meegewerkt, maar ook de senioren zelf hebben hun stem laten horen. Dit 

laat zien dat er een grote betrokkenheid is bij dit thema en daar mogen we trots op zijn! 

Beoogd effect 

Sliedrecht is een vitaal dorp waar mensen op een gelukkige en gezonde manier ouder kunnen worden 

in een veilige omgeving. Een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, met goede (basis)voorzieningen 

en ruimte om zich te kunnen ontplooien. Waar ouderen een actief leven leiden, zo lang mogelijk zelf 

de regie houden en toegang hebben tot een passend vangnet als dat nodig is. 



Argumenten 

1.1 De seniorenvisie geeft ons een richtinggevend kader voor de komende jaren 

De visie geeft richting voor een toekomstbestendige sociale structuur met betrekking tot het ouder 

worden en oud zijn in Sliedrecht. Binnen dit kader kan het college de komende jaren - samen met 

organisaties, inwoners en andere belanghebbenden - blijven investeren op dit thema. 

 

1.2 De seniorenvisie is tot stand gekomen in samenspraak met relevante maatschappelijke partners 

en andere belanghebbenden 

 

Aan het opstellen van de seniorenvisie die voor u ligt hebben veel mensen en maatschappelijke 

organisaties in het dorp meegewerkt, maar ook de senioren zelf hebben hun stem laten horen. De 

m.b.t. dit thema relevante partners binnen het sociaal domein zijn gevraagd mee te denken over de 

visie en hebben input geleverd. Ook is tijdens de beeldvormende vergadering op 13 september 2021 

aan de raadsleden gevraagd input te leveren op dit thema. Daarnaast is door het Onderzoekcentrum 

Drechtsteden onderzoek uitgevoerd in de vorm van vragenlijstonderzoek en focusgroep gesprekken 

met maatschappelijke partners en senioren zelf. Hierdoor is een gedragen visie tot stand gekomen.  

Kanttekeningen / Risico’s 

1.1 De seniorenvisie is niet alles omvattend. 

Er is voor gekozen om de WMO maatwerkvoorzieningen buiten de scope van deze seniorenvisie te 

laten vallen. De focus gaat vooral uit naar het voorliggende veld. 

Financiën 

De kosten die uit deze visie voortvloeien landen in de uitvoering. De uitvoering komt terug in andere 

beleidsstukken zoals o.a. het mantelzorgbeleid en gezondheidsbeleid. 

Wet- en regelgeving / Juridische zaken 

N.v.t. 

Duurzaamheid 

In lijn met de uitgangspunten van de seniorenvisie kan er gewerkt worden aan een krachtig, 

toekomstbestendig en daarmee duurzame sociale structuur voor de ouderen binnen onze gemeente. 

Inclusiviteit 

De seniorenvisie draagt bij aan een inclusieve samenleving, waarbij niemand buiten de boot valt. 

Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit  

Na vaststelling van de seniorenvisie blijven we passend beleid ontwikkelen in lijn met de 

uitgangspunten zoals opgenomen in deze visie. Omdat deze visie een kader voor de  

(door)ontwikkeling en uitvoering van beleid is, zal in de uitwerking hiervan zal er per beleidsvoorstel 

aandacht zijn voor het tijdspad, monitoring en evaluatie van het beleid. De gebruikelijke P&C cyclus 

zal gebruikt worden voor verantwoording richting de raad. 

Communicatie / Participatie 

Na vaststelling van de seniorenvisie zal er een kort persbericht uitgaan om de samenleving en 

maatschappelijke partners te informeren.   

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) 

Na vaststelling van de seniorenvisie blijven we passend beleid ontwikkelen in lijn met de 

uitgangspunten zoals opgenomen in deze visie. Omdat deze visie een kader voor de  



(door)ontwikkeling en uitvoering van beleid is, zal in de uitwerking hiervan zal er per beleidsvoorstel 

aandacht zijn voor het tijdspad, monitoring en evaluatie van het beleid. De gebruikelijke P&C cyclus zal 

gebruikt worden voor verantwoording richting de raad. 

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding 

N.v.t. 

 


