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Nota Seniorenbeleid 2010

De Nota Seniorenbeleid 2010 biedt een algemeen kader voor het seniorenbeleid in de komende jaren. Er
is gekozen voor een enigszins afwijkende werkwijze: in eerste een kaderstellende, richtinggevende
beleidsnota, gevolgd door jaarlijkse uitvoeringsnota’s. Die werkwijze biedt de beste garanties voor
slagvaardigheid, die nodig is om te kunnen inspelen op maatschappelijke en – niet in de laatste plaats –
financieel-economische ontwikkelingen. Zie voor nadere toelichting op en motivering van de werkwijze
onder sectie D in dit raadsvoorstel.

Vaststellen Nota Seniorenbeleid 2010

Deze conceptnota Seniorenbeleid is het logische, maar enige tijd uitgebleven vervolg op de Nota
Seniorenbeleid 1997 en het rapport ‘Valkenswaard langs de Meetlat’ uit 2004. De nota vindt zijn
oorsprong in de noodzaak tot actualisatie van het seniorenbeleid. Dat wil zeggen: een aanscherping van
bestaand beleid en een hernieuwde impuls tot de daadwerkelijke uitvoering daarvan.
Het rapport ‘Valkenswaard langs de meetlat’ heeft mede als uitgangspunt gediend voor het beleidsstuk
dat nu voorligt en dat geldt eveneens, zij het in mindere mate, voor het toetsingsinstrument voor
ouderenbeleid ‘Zilveren Piketpalen’, in 2006 uitgebracht door de Stichting Verenigde Bonden Overleg
Brabant (VBOB). Andere wezenlijke documenten zijn de Welzijnsvisie Valkenswaard 2008 en het Wmo
Meerjarenplan 2010-2013.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om deze beleidsnota af te leveren met inbegrip van een ‘compleet’
uitvoeringsprogramma inclusief financiële kaders. Uiteindelijk is echter gekozen voor een afwijkende
werkwijze, die een scheiding aanbrengt tussen deze beleidsnota en de uitvoeringsnota’s die in een later
stadium het licht zullen zien.
Kort gezegd houdt het in, dat in eerste instantie deze nota als een algemene, kaderstellende beleidsnota
via de gebruikelijke (inspraak)procedures ter vaststelling zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Vervolgens, maar ook al gedurende de te volgen procedures, wordt gewerkt aan het
uitvoeringsprogramma. En dat is de reden waarom het deze nota ontbreekt aan ‘concreetheid’ en specifiek
geformuleerde actiepunten. Als uitvloeisel daarvan zij opgemerkt, dat het SMART formuleren van
doelstellingen van beleidsuitvoering ook in een later stadium aan de orde is. Er wordt naar gestreefd het
eerste uitvoeringsprogramma (2010 dan wel 2010-2011) komend najaar aan te bieden aan college en raad.
Het grote voordeel van deze werkwijze is dat de uitvoering kan worden vormgegeven in jaarlijkse
‘behapbare’ uitvoeringsprogramma’s. Dat biedt de beste kansen om, conform de uitdrukkelijke wens van
betrokken partijen, jaarlijks de uitvoering te monitoren en bij te sturen waar nodig. Het komt, kortom, ten
goede aan de gewenste slagvaardigheid en daarmee aan de kwaliteit.
Deze werkwijze doet bovendien recht aan de uitdrukkelijke wens van de directe gesprekpartner van de
gemeente bij de totstandkoming van het seniorenbeleid (in casu het SeniorenBelang Valkenswaard) om
eerst een gedragen beleidsnota te formuleren en pas daarna, of waar mogelijk parallel daaraan, de
uitvoering te ontwikkelen.

!

Bijgaand treft u aan het algemeen kaderstellende seniorenbeleid. Dit beleid zal worden gevolgd door
jaarlijkse, concrete uitvoeringsnota’s. Zie voor nadere toelichting op en motivering van de werkwijze
onder sectie D in dit raadsvoorstel.
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Zie voor nadere toelichting op en motivering van de werkwijze onder sectie D in dit raadsvoorstel.
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Ten behoeve van slagvaardigheid, zie ook onder D, is ervoor gekozen te werken met jaarlijkse
uitvoeringsprogramma’s. Ook de monitoring van beleid en beleidsuitvoering zal jaarlijks geschieden.
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Na vaststelling van de raad in juli wordt verder gewerkt aan het traject richting de eerste van een serie
jaarlijkse uitvoeringsnota’s. Dat traject is al ingezet in nauwe samenspraak met een vertegenwoordiging
van het SeniorenBelang Valkenswaard. Zie voor nadere toelichting op en motivering van de werkwijze
onder sectie D in dit raadsvoorstel.
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De financiële gevolgen van het seniorenbelang worden inzichtelijk gemaakt in de jaarlijkse
uitvoeringsnota’s, die volgen op dit kaderstellende, richtinggevende seniorenbeleid. Voor uitvoering van
seniorenbeleid is voor de jaren 2010-2013 een jaarlijks budget beschikbaar van € 40.000,-.
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Op het moment van indiening van dit voorstel is de inspraakprocedure nog niet ten einde. In de eerste
paar weken van de inspraaktermijn zijn geen reacties binnengekomen. Mochten er nog inspraakreacties
volgen, dan worden die voorafgaand aan de commissievergadering teruggekoppeld richting
gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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