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Geachte raadsleden,
Helaas moest voor de tweede keer het overleg tussen leden van het seniorenplatform en de
raadsleden uit het sociale domein afgelast moest worden (6 april en 15 oktober) wegens
corona. Daarom hebben de leden van het seniorenplatform de onderwerpen, die we met u
wilden bespreken op een rij gezet. We informeren u hiermee over onze zorgen en zijn
benieuwd naar uw mening over deze onderwerpen.

Onderwerpen, waar het seniorenplatform haar zorgen over uitspreekt.
1. Seniorenhuisvesting
Er is afgesproken dat de Woonvisie jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt. De
seniorenhuisvesting is onderbelicht en zou bij de uitvoering meer aandacht krijgen. Het
rapport van Companen is al een half jaar gelden uitgekomen en daarin wordt o.a. de behoefte
aan seniorenhuisvesting en met name aan alternatieve woonvormen zoals een seniorenhof
wel genoemd. De uitwerking hebben we nog niet gezien.
De werkgroep HOF ENSCHEDE van het seniorenplatform heeft de behoefte aan deze
woonvorm in beeld gebracht. Er zijn nu 106 seniorenhuishouden die zich bij de vereniging i.o.
aangemeld hebben. De samenwerking met gemeente is bij het vaststellen van locaties heel
belangrijk. Zo zou Cromhoffpark een uitstekende locatie kunnen zijn, maar er zijn meer
geschikte locaties in Enschede. Hoe denken de fracties dit proces te kunnen bevorderen?
2. Mantelzorgondersteuning en respijtzorg.
Het bureau Gezond boerenverstand heeft al in nov. 2019 een rapport uitgebracht
genaamd: “Respijtzorg onbekend maar wel bemind” met uitstekende aanbevelingen. De
reactie van het college op de wensen van de mantelzorgers was niet bemoedigend. In de
stedelijke commissie van juni 2020 heeft de wethouder een aanvullende memo beloofd. In
maart heeft het seniorenplatform de gemeenteraad al een voorstel gestuurd om de
beschikbare 7 ton te gebruiken om een centraal steunpunt Mantelzorg op te zetten , zoals de
wens was van de mantelzorgers en de mantelzorgorganisaties volgens het rapport. Op deze
brief is geen antwoord gekomen! Wel hebben we via de video van de stedelijke commissie
van juli 2020 kunnen horen dat veel fracties kanttekeningen zetten bij het beleid van het
colleges en meer inzicht willen. Wij willen graag met u praten over onze ideeën. Wij blijven
ons zorgen maken over de overbelasting van mantelzorgers en de slechte vindbaarheid van de
mantelzorgondersteuning.
3. Veranderingen bij toekenning Ondersteuning Huishouden.
Het bureau BMC heeft in het voorjaar onderzoek gedaan naar een andere toekenning
van ondersteuning bij het huishouden via de Wmo. Ook wij zijn gehoord door dit bureau.
Onze mening vonden we niet terug in hun scenario’s. Dat zullen andere organisaties wellicht
ook wel vinden. De scenario’s zouden besproken worden in juli 2020 in de stedelijke
commissie, maar zijn doorgeschoven tot na de vakantie. Het seniorenplatform vond geen

verbeteringen terug voor de groep ouderen, die hiervan afhankelijk zijn om langer zelfstandig
thuis te kunnen wonen. Het college heeft nog geen keuzes gemaakt uit deze scenario’s. We
hebben het nergens meer teruggevonden! We nemen aan dat er geen veranderingen zijn
doorgevoerd, maar zijn bang dat in deze coronatijd met weinig inspraak mogelijkheden dit
toch geruisloos gebeurt. De financiële voordelen zijn immers al ingeboekt in de jaarbegroting
2021! Kunt u als raadsleden ons hier meer over vertellen?
4. Enschede samen1tegen eenzaamheid
Vanaf juni 2019 doet het seniorenplatform mee met de actie 1 tegen eenzaamheid. De
bedoeling was om verbinding aan te brengen tussen alle professionele organisaties,
commerciële organisaties en vrijwilligersorganisaties. Er is veel gepraat en overlegd, maar
iedere organisatie blijft toch hoofdzakelijk actie ondernemen binnen zijn eigen organisatie.
Een integraal overleg kan pas echt van de grond als de gemeente de regie neemt. Daarom
streeft het seniorenplatform nog steeds naar een lokaal pact ouderenzorg onder regie van de
gemeente. Een Pact Ouderenzorg dat te vergelijken is met het landelijke Pact Ouderenzorg,
waar de Raad van Ouderen een belangrijke onderdeel van is. Een van de speerpunten kan dan
zijn “voorkomen eenzaamheid”. Hoe denken de verschillende raadsfacties hierover?
5. Armoedenota “Rondkomen van je inkomen”
In de armoede nota missen we als seniorenplatform concrete actie richting ouderen met
alleen AOW of AOW met een klein pensioentje. Het betreft vooral oudere vrouwen die niet of
nauwelijks rond kunnen komen en zich veel moeten ontzeggen. We vragen speciaal voor deze
ouderen aandacht tijdens de bespreking van de nota.
6. Adviesraad sociaal domein.
We hebben van de Wmo-raad gehoord, dat de adviesraad per 1 januari 2021 van start zal
gaan. Het seniorenplatform heeft regelmatig overleg met de Wmo-raad, die aandacht
besteedt aan de positie van/over kwetsbare ouderen. Voor ons is het onduidelijk wat precies
de taken van de nieuwe adviesraad zijn. Wij hebben daar niets over kunnen vinden. Er is geen
enkele vorm van inspraak geweest. Als straks de adviesraad sociaal domein alle taken
overneemt op een zeer breed terrein, vrezen wij als seniorenplatform dat de aandacht voor
onze doelgroep helemaal ondergesneeuwd raakt. Hoe denkt de politiek de positie van
ouderen te behartigen?
Het instellen van een Raad van Ouderen lijkt ons zeer noodzakelijk. (zie ook vraag 4)
Met vriendelijke groet,
Namens het seniorenplatform
Hanny Flore (vz)
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