Verslag van de vergadering van de Ouderenraad Midden-Groningen d.d. 15-2-1018 die werd
gehouden in het voormalige Gemeentehuis van Hoogezand.
Aanwezig: de dames Meijer, Ottens en Schaank en de heren Bosma, Haze, Klok, Kolk, Luiken, Tepeli
en van der Heide. Afwezig de heren Pots en Scholtens. Verder aanwezig van de gemeente MiddenGroningen wethouder Boersma.
1- De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder wethouder Jan
Jakob Boersma. Afwezig zijn de heren Pots en Scholtens.
2- Nadat iedereen zich heeft voorgesteld worden de volgende punten ter discussie gesteld:
- de voorzitter zegt in het tekort waar de Ouderenraad voor staat en waar zij zich de laatste tijd
mee bezighoudt. De heer Boersma zegt blij te zijn dat de Ouderenraad HS door gaat met haar werk
als Ouderenraad Midden-Groningen. De ouderen vormen een steeds grotere populatie van onze
bevolking. We zijn bezig om de geografische ontwikkelingen in de gemeente in beeld te brengen. De
vergrijzing neemt toe en aangezien er geen verzorgingstehuizen meer zijn, zullen ouderen met een
indicatie van 1 tot 4 thuis moeten blijven wonen, dus zullen er woonaanpassingen moeten komen.
Dit vraagt tijd en wijsheid.
- de tegenwoordige ouderen zijn nog vitaal en gezond, maar als gemeente willen wij graag weten wat
er onder hen leeft, wij willen graag werken van buiten naar binnen, dus vragen wij van de
Ouderenraad om de problemen die zij signaleert zo spoedig mogelijk aan ons door te geven om
gezamenlijk tot een oplossing te komen, aldus de wethouder. Kijk alleen maar naar de gevolgen van
de aardbevingen, de problemen en de oplossingen daarvan zijn gigantisch. Noemt als voorbeeld
Overschild, waar als gevolg van de aardbevingen twee derde van de woningen moet worden
herbouwd.
- een uitdaging is het Project “Sociaal en Gezond”, dat momenteel is uitgezet in Sappemeer, uit te
breiden over de gehele gemeente. De gemeente participeert daarin en is bereid om daar waar
mogelijk financiële ondersteuning te geven.
- de heer Kolk benadrukt nogmaals dat we praktisch zijn ingesteld en vooral een signalerende functie
hebben. Als dat nodig is pakken we die problemen zelf op en adviseren daarin èn naar de gemeente
èn naar de maatschappelijke organisaties toe. Gevraagd en ongevraagd en zo willen we ook in de
toekomst graag blijven werken. De wethouder onderkent deze visie en hoopt dat de Ouderenraad op
dezelfde wijze zal doorgaan.
- de problemen die we bij ouderen tegen komen zijn echt een maatschappelijk probleem, op het
gebied van huisvesting, mantelzorg, eenzaamheid, financiën, vervoer, enz. enz. Bovendien wordt het
steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Dit is een gezamenlijk probleem aldus de heer Boersma,
waar geen panklare oplossing voor is te vinden.
De volgende punten komen aan de orde:
WOONVISIE: de gemeente is hard bezig aan het opzetten van een woonvisie waarin de
aardbevingsproblematiek centraal zal staan. Dit rapport zal in het 3e kwartaal verschijnen, de
wethouder wil de Ouderenraad daarbij op korte termijn betrekken.
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ARMOEDEPACT: er is veel verborgen armoede, de mensen die het aangaat komen daar niet graag
mee naar buiten. Als Ouderenraad willen we graag weten of er ja dan nee gebruik wordt gemaakt
van de financiële ondersteuningen die de gemeente biedt. Wij hebben die vraag ook aan wethouder
Verschuren voorgelegd, maar hebben daar nog (steeds) geen antwoord op. De heer Boersma zegt
toe binnen enkele weken met cijfers te komen.
SOCIAAL DOMEIN: de aangekondigde evaluatie vindt plaats door BMC, een extern en dus
onafhankelijk bureau, het rapport zal medio dit jaar gereed zijn. De wethouder zegt dat de
Ouderenraad ook zal worden gehoord inzake het huidige functioneren van het Sociaal Domein.
WMO-budget: er zijn enorme tekorten in de Jeugdzorg, het WMO-budget voor 2018 is niet
veranderd en is structureel. De vergadering merkt op dat het aantal “verwarde” personen steeds
meer toeneemt, waarschijnlijk ontstaan omdat er nagenoeg geen opvang meer is in de voormalige
verzorgingstehuizen en vraagt of dit beeld bekend is bij de gemeente. De wethouder zegt dat dit
provinciaal geregeld wordt middels een protocol, bij mistoestanden is het goed daar naar te
verwijzen.
(VOORMALIGE) VERZORGINGSTEHUIZEN: de voorzitter zegt dat de Ouderenraad regelmatig een
bezoek brengt aan de voormalige verzorgingstehuizen en geschrokken is van de huidige leegstand in
die tehuizen, met uitzondering van Gockingaheem in Noordbroek. De wethouder zegt dat er
inmiddels een onderzoek heeft plaatsgevonden naar vraag en aanbod van woningen voor ouderen
en zegt dat vraag en aanbod met elkaar matchen. Begin maart is er een bespreking, waarbij ook
gekeken zal worden wat de consequenties zijn van het wegvallen van de Zorgindicatie 1 t/m 3. De
vergadering spreekt haar ongenoegen uit dat er, ondanks de leegstand bij Voor Anker en St. Jozef,
geen mogelijkheden zijn voor een korte opname wanneer iemand uit een ziekenhuis is ontslagen en
thuis niet verzorgd kan worden. De heer Boersma zegt dat de gemeente hard bezig is om alle
problemen die er zijn in kaart te brengen inclusief de financiële consequenties daarvan, maar dat
kost tijd. Mochten zich urgente gevallen voordoen, dan wordt de Ouderenraad verzocht die direct te
melden. Stelt voor om vanaf nu regelmatig met de Ouderenraad te overleggen. Op een vraag vanuit
de vergadering zegt de heer Boersma dat er waarschijnlijk een Adviesraad Sociaal Domein komt, als
vervanger van de huidige WMO-Adviesraad, met daaronder sub-organen. Verlaat daarna de
vergadering.
3- Ingekomen stukken en mededelingen
- mail van Kees Klok inzake de website Armoedepact. De Ouderenraad stelt er prijs op dat we niet
worden genoemd op de site, omdat wij enkel een adviesfunctie hebben en ons niet bemoeien met
de uitvoering. Mevrouw Marja Krans is benoemd als “armoede regisseur” en zij zal als zodanig
worden uitgenodigd voor een volgende vergadering.
- mail “Kunst op Stee” met het verzoek om culturele activiteiten in onze gemeente, met name
geschikt voor ouderen, te melden aan deze Stichting, die zich inzet om ouderen meer in beweging te
krijgen. Wordt voor kennisgeving aangenomen.
- de nota van Mevrouw Ottens-Kramer over veiligheid in en om het huis wordt meegenomen in de
discussie over de komende Woonvisie van de gemeente.
4- het verslag van de vergadering van de Ouderenraad d.d. 18-1-2018 wordt onveranderd vastgesteld
en getekend.
-2-

5- de activiteitenlijst n.a.v. de vergadering van 18-1-2018 wordt behandeld en aangepast.
6- het gemeentelijk “Vervoerproject Vrijwilligersorganisaties” komt niet goed van de grond, ondanks
dat er een voorstel op tafel ligt. De voorzitter zegt toe alsnog informatie over de HUBS aan de leden
toe te zenden. Uit die stukken blijkt dat de gemeente Midden-Groningen pas in 2019 meedoet in de
verdere ontwikkeling van een HUB. Station Hoogezand voldoet bij lange niet aan de eisen die
daaraan gesteld worden en inmiddels is de discussie over het ja dan nee sluiten van station
Sappemeer opnieuw opgestart. Wethouder Jaap Borg, met vervoer in zijn portefeuille, zal worden
uitgenodigd om daarover verder tekst en uitleg te geven.
7- Ontwikkelingen Ouderenraad Midden-Groningen
Naar aanleiding van het Persbericht hebben zich 4 personen aangemeld, waarvan 2 personen uit
Muntendam, 1 uit Slochteren en 1 uit Hoogezand. Zij zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.
De samenstelling van de Ouderenraad Midden-Groningen zal t.z.t definitief worden vastgesteld,
mede afhankelijk van de positie die de gemeente voor ogen heeft.
8- Voor 15 maart a.s. zal een bezoek aan het Groninger Huis worden gebracht en op dinsdag 13
maart a.s. worden wij verwacht bij Langkoes (zonder agenda).
9- Rondvraag
De heer Luiken geeft aan 15 maart afwezig te zijn. Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de
vergadering.

Hoogezand, 17-2-2014
Henk Haze, secretaris.

