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Geacht College,
De adviesraad sociaal domein Lochem heeft zich in de zomerperiode intensief bezig gehouden met
de zorgen over de toekomst van ouderen . Wij zien dat hier op verschillende vlakken in meer of
mindere mate aandacht voor is. Met name de groei van de zorgvraag, de krimp van beschikbaar
zorgpersoneel en het afnemen van het aantal mantelzorgers en vrijwilligers, baart ons zorgen. Dit
advies sluit aan bij ons eerdere ongevraagde advies over teruggang in sociale woningen.
Dit vraagt om innovatieve oplossingen die alleen bij een gezamenlijke aanpak affectief kunnen zijn.
Alles afwegend komt de adviesraad tot een uitgebreid ongevraagd advies aan het college van B&W
(zie bijlage). Waarin de volgende aanbevelingen staan opgenomen:











Versterking van de regiefunctie gemeente
Versterking coördinatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen in de regio
Betrek ouderen en gehandicapten bij de ontwikkeling van beleid
Stel eisen aan particuliere verhuurders
Inventariseer de behoefte aan vormen tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg
Zet regionale experimenten op met andere woonvormen voor ouderen en gehandicapten
Versterk de zorg- en welzijnscoördinatie in de kernen en buurten
Breng de vitale voorzieningen voor ouderen nabij
Investeer aan de voorkant
Zoek de keten in de ouderenzorg, sluit aan en bundel de krachten met anderen.

Het aantal knelpunten en het aantal betrokkenen maakt dit tot een complex geheel.
We hebben gemeend dit in een overzicht te verwerken en daarin de verbanden te leggen. Waardoor
het een uitgebreid advies is geworden. We denken graag actief mee over innovatie oplossingen en
de uitvoering daarvan.

Met vriendelijke groet,
Namens de adviesraad

Nicoline Swen
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