
  Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Seniorenraad Gooise Meren 

Vergaderdatum:  
 

18 december 2017 

Agendapunt (nr. en naam): 
 

2c Motie Ouderenbeleid en Seniorenraad 

Status: Ingediend 

Ondergenoemde raadsleden dienen de volgende motie in: 
 

De Raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
 

Verzoekt het College: 
 

1. De Seniorenraad Gooise Meren als rechtstreekse gesprekspartner van het Gemeentebestuur te betrekken bij zaken 

betreffende Ouderenbeleid bij Zorg & Welzijn, Wonen, Woonomgeving en Mobiliteit en de Seniorenraad daarmee 

als adviesorgaan te beschouwen; 

2. Hiertoe in een Convenant op te nemen hoe de Seniorenraad op genoemde beleidsterreinen en ten aanzien van 

andere relevante onderwerpen, ouderen betreffende,  bij de beleidsvorming kan worden betrokken; 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting
1
 

 
Overwegende dat: 

 

1. Ouderenbeleid een integraal onderdeel zou dienen te vormen van het bestuur van onze gemeente, omdat het aantal 

ouderen niet alleen landelijk, maar ook in Gooise Meren toeneemt;  

2. De Bijlage bij de Subnota’s Sociaal Domein 2015-2018 aangeeft dat “extra aandacht aan ouderen moet worden besteed”; 

3. Ouderen steeds langer leven en een waardevolle bijdrage kunnen en willen leveren in onze gemeente; 

4. Het beleid er steeds meer op gericht is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven; 

5. De gemeente geacht wordt om beleid voor ouderen op de afzonderlijke terreinen zorg & welzijn, wonen, woonomgeving 

en mobiliteit op elkaar af te stemmen; 

6. Specifieke en adequate advisering, gevraagd én ongevraagd, door stakeholders en deskundigen op het gebied van 

ouderenbeleid een onderdeel van dit gemeentelijk beleid zou moeten zijn; 

7. Betrokkenheid van de Seniorenraad Gooise Meren ten aanzien van aan ouderen gerelateerde beleidsaspecten bij uitstek 

een voorbeeld is van beleidsvorming binnen het maatschappelijk middenveld, waar sprake is van wederkerigheid, van 

betrokkenheid op elkaar  en van zelfredzaamheid, die steun vindt in de betrokkenheid van en op inwoners. 
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