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Betreft: pre-advies startnotitie Seniorenruimte

Geacht College,

Inleiding

De Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek heeft op 7 juni de startnotitie
Seniorenontmoetingsruimte besproken.
Allereerst zijn we verheugd dat alle politieke partijen zich hebben uitgesproken voor de realisatie van
een seniorenontmoetingsruimte voor alle senioren van de kern Hilvarenbeek en dat de startnotitie
gereed is.
We geven nu een pre-advies in afwachting van uw adviesaanvraag met betrekking tot het integraal
advies later in het jaar. We verzoeken u dan ook de Participatieraad toe te voegen aan de planning van
de voorbereidingsfase in het raster onder 2.1.

Het was de Participatieraad niet helemaal duidelijk waarover geadviseerd moest worden. Uit
telefonisch overleg van de secretaris en mevrouw Hendriks bleek dat de opdracht aan de projectgroep
om te komen tot een voorstel voor een seniorenruimte in de kern Hilvarenbeek reeds was verleend. De
Participatieraad wordt gevraagd zich uit te spreken over de inhoud van de startnotitie. Tevens bleek
dat het rapport Senioren Ontmoeten Senioren van de Stichting Vitaal Hilvarenbeek als uitgangspunt
voor de startnotitie is genomen. Dit onderliggend stuk was niet in ons bezit.
De kans is dus aanwezig dat wij in dit pre-advies zaken aan de orde stellen die al in het rapport zijn
aangegeven en mogelijk als bekend worden verondersteld. Bijvoorbeeld: een definitie van “senior”  in 
de startnotitie, maar wellicht wordt deze in het rapport vermeld.

Inhoudelijk

- Bij de achtergrondinformatie (1.2) wordt aangegeven hoeveel mensen van 65 jaar en ouder in
onze gemeente wonen. Voor de duidelijkheid is het beter hier de aantallen voor de kern
Hilvarenbeek te geven, omdat het hier gaat over de seniorenontmoetingsruimte in de kern
Hilvarenbeek.

- Onder 1.2 geeft het College aan dat huidige AWBZ taken worden overgeheveld naar de
gemeente. We nemen aan dat u doelt op het feit dat het kabinet de functies dagbesteding en
begeleiding van groepen (waaronder ouderen) overhevelt naar de Wmo. Mocht u met het
scenario rekening houden het ontmoetingscentrum daarin een rol te laten spelen dan heeft dit
gevolgen voor de kwaliteit van diegenen die de begeleiding gaan uitvoeren. Wij adviseren u
dan ook daar ernstig rekening mee te houden.

- Onder 1.4.2b (en 1.5.1a) wordt de fysieke bereikbaarheid genoemd. Wat we missen is de
expliciete aandacht voor senioren met een beperking die hulpmiddelen gebruiken als rolstoel,
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scootmobiel, rollators, ringleiding etc.
- Het punt 1.4.3 zien we graag gewijzigd in: het activiteitenaanbod dient open te staan voor alle

ouderen, dus ook voor diegenen met een beperking en een minder budget.
- Bij punt 1.4.9 staat dat er rekening wordt gehouden met demografische ontwikkelingen en

veranderingen op het gebied van de Wmo. Hoe wil het College anticiperen op de nog niet
bekende ontwikkelingen op Wmo-gebied?

- Het programma van eisen (1.4.10) sluit aan bij het gemeentelijk uitgangspunt om
accommodaties optimaal multifunctioneel in te zetten. De Participatieraad heeft geen bezwaar
de accommodatie multifunctioneel te gebruiken als er een relatie is tussen de functie van
andere organisaties en de functie van de ontmoetingsruimte.

- In 1.5.1 dient ook de B.T.B. (Bereikbaarheid,Toegankelijkheid en Bruikbaarheid)
meegenomen te worden. Jammer is dat niet aangegeven wordt dat de accommodatie moet
voldoen aan het uitgebreide toekomstige ITS (Internationaal ToegankelijkheidsSymbool) label
en aan Agenda 22.

- Bij de risico’s wordt een mogelijke verlenging van de realisatiesnelheid genoemd. De
Participatieraad begrijpt dat risico, maar pleit voor een gedegen en aantrekkelijke
ontmoetingsruimte, waaraan de realisatiesnelheid geen afbreuk mag doen.

- Onder 2.6 worden de gebruikers MCC genoemd. Wordt hiermee de mogelijkheid
opengehouden de ontmoetingsruimte in het MCC te lokaliseren?

Tot slot. In de andere kernen wordt gewerkt aan het realiseren van ontmoetingsruimten voor senioren.
De Participatieraad meent dat deze aan dezelfde uitgangspunten moeten voldoen als die van de
seniorenontmoetingsruimte in de kern Hilvarenbeek. We adviseren u de ontmoetingsruimten in de
andere kernen te toetsen aan die uitgangspunten.

Wij wensen u succes met de realisatie en zien de formele adviesaanvraag tegemoet.

Met vriendelijke groeten
namens de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek

B. Feldbrugge-Okhuijsen (secretaris


