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Onderwerp: Aanbevelingen over de aanpak door de gemeente Maassluis
van het programma “Langer Thuis”.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders van Maassluis,

Inleiding
De Adviesraad heeft kennis genomen van het programma “Langer Thuis” en het
bijbehorende plan van aanpak. Het programma “Langer Thuis” is onderdeel van het “Pact
voor Ouderen”, waar ook de gemeente Maassluis zich aan heeft verbonden.
Een aanzienlijk deel van de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van dit programma,
ligt op lokaal en regionaal niveau. Voor de gemeente Maassluis een belangrijke en
omvangrijke taak. Des te meer, omdat onze gemeente de komende jaren te maken heeft
met een dubbele vergrijzing. De zorg voor het toenemend aantal ouderen binnen onze
gemeentegrenzen, plaatst onze gemeente de komende jaren voor een forse uitdaging op de
gebieden van; sociale zaken, welzijn en wonen, inclusief de bijbehorende financiële impact.
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De Adviesraad is graag bereid de gemeente te adviseren over het gemeentelijk beleid inzake
het programma “Langer Thuis”. Op voorhand willen wij echter een aantal aanbevelingen
doen, die behulpzaam kunnen zijn bij de verdere uitwerking hiervan door de gemeente.

Aanbevelingen
Algemeen
Wij zijn blij met de totstandkoming van het programma “Langer Thuis”. Eerder hebben wij
aangegeven het jammer te vinden dat, gezien de omvang van het toekomstig aantal
ouderen in onze gemeente, Maassluis geen specifiek ouderenbeleid heeft. Het programma
“Langer Thuis”, zien wij dan ook als een aanmoediging en hulpmiddel voor de gemeente om
een gecoördineerd ouderenbeleid te realiseren.
Het programma “Langer Thuis” bestaat uit drie actielijnen:
• Goede ondersteuning en zorg thuis
• Mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg en welzijn
• Wonen
Positief vinden wij, dat de gemeente Maassluis eerder dit jaar al de nota “Wonen met Zorg”
heeft uitgebracht. De Adviesraad heeft hierover in juni advies uitgebracht. Hierin gaven wij,
onder andere, aan dat in het document nog niet gesproken kon worden van een visie, of
beleid op het gebied van Wonen met Zorg. Wij adviseerden een verdere verdieping en
uitwerking, evenals een beschrijving van de samenhang met een (preventief) ouderenbeleid.
Ook gaven wij aan het zorggedeelte nog onderbelicht te vinden. Het programma “Langer
Thuis” biedt een mooie gelegenheid deze onderdelen verder uit te werken. Onze
aanbeveling is dan ook, deze onderdelen mee te nemen in het plan van aanpak.
Haast maken
Gezien de complexiteit en de langere voorbereidingstijd die bepaalde voorzieningen vragen,
adviseren wij haast te maken met de verdere uitwerking van het lokale plan van aanpak. Een
streefdatum, waarop de aanpak gereed zou moeten zijn, is wenselijk.
Wat gaat goed, wat moet beter
Het aandachtsgebied is veelomvattend en kent een grote hoeveelheid aan spelers.
Onze aanbeveling is, zowel een inventarisatie te maken van het aantal spelers en
bijbehorende taken, als huidige activiteiten en tevens hierbij aan te geven; wat goed gaat,
wat beter moet en wat nog gemist wordt. Een inventarisatie én evaluatie dus van de huidige
situatie. Deze kan als startpunt dienen voor de verdere aanpak.
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Regiefunctie gemeente
De uitwerking en werking zelve van het programma is, naast veelomvattend, ook complex.
De gemeente heeft hierin de regiefunctie. Onze aanbeveling is de bijbehorende taken en
verantwoordelijkheden, die deze regiefunctie met zich meebrengt, klip en klaar te
verwoorden in het plan van aanpak. Zo is voor alle spelers helder; waar de aanpak van de
gemeente voor staat, wat hun taken zijn en wat zij van de gemeente mogen verwachten.
Heldere en meetbare doelen
Zoals hierboven aangegeven moet voor iedereen duidelijk zijn waar de gemeente naar toe
wil, welke doelen worden nagestreefd en hoe gemeten wordt of deze doelen worden
gerealiseerd. Onze aanbeveling is dan ook dit duidelijk te verwoorden in het plan van
aanpak.
Betrek (toekomstige) ouderen
Alhoewel, bij de totstandkoming van het programma, de wens van ouderen is meegenomen,
kunnen lokale omstandigheden toch net op bepaalde punten een andere aanpak vragen.
Wij adviseren daarom, (toekomstige) ouderen te betrekken bij de lokale uitwerking van het
programma.
Wij hopen met deze aanbevelingen, op voorhand, een bijdrage te kunnen leveren aan de
ontwikkeling van een lokaal plan van aanpak van het programma “Langer Thuis” en zijn
graag bereid een verdere toelichting te geven en/of vragen te beantwoorden.

Hoogachtend,

Bart Luttik
Voorzitter Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
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