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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ 
ouderen wil activeren tot een gezonde leefstijl door ouderen beter te informeren en 
adviseren over (het belang van) gezondheid en vitaliteit; 

ú Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ als 
eerste maatregel inzet op in veertien gebieden jaarlijks een FitFestival te organiseren waar 
ouderen informatie en advies krijgen over gezondheid en vitaliteit. Het gaat daarbij onder 
meer om een gezondheid- en fitheidstest en informatie over beweegactiviteiten van 
diverse organisaties. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiele bereik 
aan Rotterdamse ouderen boven de 55 jaar bij FitFestivals zeer beperkt (maximaal 4%) is; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de FitFestivals slechts 
een eenmalig contact opleveren en dat daarmee geen stevig netwerk voor de ouderen 
gebouwd wordt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de ouderen met een 
migratieachtergrond met de FitFestivals niet bereikt worden; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente de 
effecten van de FitFestivals in 2018 en 2019 op de leefstijl van de deelnemers niet 
onderzocht heeft en dus geen inzicht heeft in het effect ervan. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Niet verder te investeren in FitFestivals; 
ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing 

terecht kunnen; 
ú Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren; 
ú Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of 

vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun 
vragen; 

ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 
Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

 

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ 
ouderen wil activeren tot een gezonde leefstijl door ouderen beter te informeren en 
adviseren over (het belang van) gezondheid en vitaliteit; 

ú Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ als 
tweede maatregel inzet op ouderenambassadeurs, ouderen die als vrijwilliger informatie 
en advies geven aan andere ouderen, bijvoorbeeld over E-health toepassingen en 
valpreventie. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiele bereik 
van Ouderenambassadeurs (reikwijdte van de inzet van ouderenambassadeurs) vrijwel nihil 
is omdat de gemeente deze tot nu toe nauwelijks heeft ingezet op twee uitzonderingen na 
en dat zijn twee comfortwoningen van welzijnsorganisatie WMO-radar, één in Overschie en 
één in Prins Alexander; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de inzet van 
ouderenambassadeurs geen prioriteit heeft en ook niet voornemens is 
ouderenambassadeurs in te gaan zetten; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel inzetten 
op ouderenambassadeurs geen verdere uitvoering zal gaan krijgen. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Niet verder te investeren in Ouderenambassadeurs; 
ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing 

terecht kunnen; 
ú Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren; 
ú Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of 

vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun 
vragen; 

ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 
Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 



        
MOTIE: Informatie toevoegen in gebiedsgidsen 

  	 	

	
	

1	

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

 
Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ 
ouderen wil activeren tot een gezonde leefstijl door ouderen beter te informeren en 
adviseren over (het belang van) gezondheid en vitaliteit; 

ú Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ als 
derde maatregel inzetten op de gebiedsgidsen ‘Actief in de wijk’ waar de informatie over 
beweegactiviteiten en sportvoorzieningen wordt uitgebreid, om te bevorderen dat 
ouderen weten welke activiteiten er zijn in hun buurt of gebied; 

ú Gebiedsgidsen (elke wijk heeft een eigen gebiedsgids) uitgegeven door 
welzijnsorganisaties en gemeente en gefinancierd door de gemeente jaarlijks verspreid 
worden onder bijna alle 65-65-plussers. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiële bereik 
van gebiedsgidsen slechts voor een klein deel van de ouderen (beter opgeleide deel) aan de 
orde is; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiële bereik 
van gebiedsgidsen voor een groot deel van de ouderen met een migratieachtergrond niet 
groot is omdat ze geen Nederlands kunnen lezen; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiële bereik 
van gebiedsgidsen voor laaggeletterde ouderen niet groot is; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat juist de groepen die niet 
binnen het bereik van de gebiedsgidsen vallen er relatief vaak een ongezonde leefstijl op na 
houden en dus buitengesloten blijven van informatie over beweegactiviteiten en 
sportvoorzieningen. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Niet verder te investeren in informatie via de gebiedsgidsen te verspreiden; 
ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing 

terecht kunnen; 
ú Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren; 
ú Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of 

vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun 
vragen; 

ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 
Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

 
Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ 
ouderen wil activeren tot een gezonde leefstijl door ouderen beter te informeren en 
adviseren over (het belang van) gezondheid en vitaliteit; 

ú Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ als 
vierde maatregel inzet op benaderen van ouderen met informatie en advies over 
gezondheid en vitaliteit op plekken waar ouderen vaak komen, zoals bibliotheken of de 
locatie voor de jaarlijkse griepprik. Het college wil deze maatregel in samenwerking met de 
Stichting OSO (Overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de 
ouderenorganisaties). 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiele bereik 
aan Rotterdamse ouderen op plekken waar ouderen vaak komen (bibliotheken of de locatie 
voor de jaarlijkse griepprik) slechts geschikt is als de locaties zeer gevarieerd zijn (van markt, 
via bibliotheek tot grieppriklocatie) en de informatie en advies niet via geschreven woord 
op folders maar via het gesproken woord door personen wordt overgebracht; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel om 
ouderen te benaderen met informatie en advies over gezondheid en vitaliteit op plekken 
waar ouderen vaak komen door het college niet concreet is uitgewerkt. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Te gaan investeren in de maatregel om ouderen te benaderen met informatie en advies 
over gezondheid en vitaliteit op plekken waar ouderen vaak komen; 

ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing 
terecht kunnen; 

ú Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren; 
ú Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of 

vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun 
vragen; 

ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 
Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport, 

 
Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ 
ouderen wil activeren tot een gezonde leefstijl door ouderen beter te informeren en 
adviseren over (het belang van) gezondheid en vitaliteit; 

ú Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ als 
vijfde maatregel inzet op een project ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ van het Netwerk van 
Organisaties voor Ouderen Migranten (NOOM). In het project geven 
gezondheidsvoorlichters informatie aan ouderen met een migratieachtergrond, in 
combinatie met het organiseren van op gezondheid gerichte activiteiten, waarin de 
geleerde kennis meteen wordt toegepast. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik aan 
Rotterdamse ouderen met een migratieachtergrond bij het project ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ 
minder dan 2% van de 17.200 Rotterdamse 65-plussers met een niet westerse 
migratieachtergrond in de wijken Delfshaven, Feyenoord, Charlois, Noord, Crooswijk en 
Centrum is geweest; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het project ‘Sociaal 
Vitaal in Kleur’ in 2020 vanwege corona geen doorgang heeft gehad en dat daarmee het 
bereik aan ouderen met een migratieachtergrond niet is toegenomen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat contact met de ouderen 
met een migratieachtergrond via bellen, individuele huisbezoeken en kleinschalige 
bijeenkomsten buiten heeft plaatsgevonden en dat dit de geschikte werkwijze is waarop 
ouderen met een migratieachtergrond bereikt kunnen worden. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Structureel te gaan investeren in het persoonlijk informatie verstrekken aan ouderen met 
een migratieachtergrond. Betrek hierbij bijvoorbeeld hun kinderen, sleutelfiguren in de wijk 
en/of organisaties waar migranten bij betrokken zijn, zoals moskeeën;  

ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing 
terecht kunnen; 

ú Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren; 
ú Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of 

vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun 
vragen; 

ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 
Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ wil 
bewerkstelligen dat ouderen in de wijk of buurt gebruik kunnen maken van een 
laagdrempelig aanbod aan beweegactiviteiten, op een aantrekkelijke en goed bereikbare 
plek; 

ú Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ als eerste 
maatregel inzet op dat het Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport 
sportverenigingen en commerciële organisaties gaan stimuleren om een specifiek 
beweegaanbod voor ouderen aan te bieden, zoals walking football, hockey, tennis of 
volleybal, dat aansluit bij de behoefte van ouderen in de wijk. Sportbedrijf Rotterdam en 
Rotterdam Sportsupport hebben volgens het college zicht op die behoeften. 

  
Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiele bereik 
aan Rotterdamse ouderen boven de 55 jaar die met behulp van het Sportbedrijf sport- en 
beweegactiviteiten aangeboden hebben gekregen duizenden ouderen zijn tussen 2018-
2020; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het Sportbedrijf 
Rotterdam financiële middelen beschikbaar heeft (zogenaamde ‘aanjaagbudget’) om 
organisaties (welzijnsorganisaties, fitnessbedrijven, buurtverenigingen, zorgorganisaties, 
sportverenigingen en zzp’ers) die al in de wijk aanwezig zijn, aan te sporen om sport- en 
beweegaanbod voor ouderen te realiseren en samen met hen de kansen en mogelijkheden 
verder te ontwikkelen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat naar aanleiding van 
onderzoek van het Sportbedrijf Rotterdam de stap naar wekelijks georganiseerd sporten 
voor ouderen met een migratieachtergrond vaak te groot is en daarmee het bereik gering 
is; 

ú Het Sportbedrijf Rotterdam bezig is met het realiseren van nieuwe beweegaanbod voor 
ouderen in 39 wijken, waardoor het bereik nog kan worden vergroot. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Te blijven investeren in het Sportbedrijf Rotterdam en daarbij extra aandacht te hebben 
voor ouderen met een migratieachtergrond en hun behoeften om te bewegen; 

ú Vergroot het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport, 

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ wil 
bewerkstelligen dat ouderen in de wijk of buurt gebruik kunnen maken van een 
laagdrempelig aanbod aan beweegactiviteiten, op een aantrekkelijke en goed bereikbare 
plek; 

ú Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ als tweede 
maatregel inzet op Rotterdam Sportsupport met name in project GoldenSports. Hierin 
worden beweegactiviteiten gerealiseerd bij een korfbalvereniging in Carnisse, met ‘sociale 
activiteiten daar omheen’. GoldenSports wordt door de gemeente ondersteund met 
eenmalige losse subsidies voor een jaar. 
  

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet waarschijnlijk is 
dat GoldenSports veel ouderen met een migratieachtergrond zullen bereiken omdat het 
hier om een korfsportvereniging gaat en migrantenouderen vaak geen lid zijn van 
sportverenigingen;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat Sportsupport met het 
project GoldenSports gaat uitbreiden naar vijf verenigingen verspreid over de stad en dat 
daarmee ca. 25 deelnemers per groep bereikt worden; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is of 
Sportsupport met het project GoldenSports substantieel kan bijdragen aan de ambitie om 
meer Rotterdamse ouderen te laten bewegen doordat het bereik van het project klein is en 
bij de uitbreiding het steeds om eenmalige subsidies gaat en er dus geen structurele inzet 
aan de orde is. 

 
 
Draagt het college op: 
 

ú Verder te investeren in projecten zoals GoldenSports van Sportsupport maar dat niet door 
op basis van eenmalige subsidies voor projecten te doen maar structureel en daarbij ook te 
gaan onderzoeken hoe de ouderen met een migrantenachtergrond wel te gaan bereiken 
om mee te gaan doen; 

ú De raad te informeren over de voortgang en resultaten van deze en andere maatregelen 
waarover de raad tot nu toe nog niet geïnformeerd is; 

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport, 

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ wil 
bewerkstelligen dat ouderen in de wijk of buurt gebruik kunnen maken van een 
laagdrempelig aanbod aan beweegactiviteiten, op een aantrekkelijke en goed bereikbare 
plek; 

ú Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ als derde 
maatregel inzet op de Senior Games van de zorgorganisatie Laurens te stimuleren en 
beweegactiviteiten in Crooswijk met Excelsior 4All te verkennen. 
  

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de Senior Games van de 
zorginstelling Laurens gaat om het bereiken van ouderen binnen en buiten de 
zorginstelling en dat het ook gaat om activiteiten voor fitte ouderen als om ouderen met 
beperkingen en dat daarmee het denkbaar is dat de activiteiten aansluiten bij de behoeften 
van een brede groep ouderen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is of de 
plannen van het college om in samenwerking met Excelsior 4All in Crooswijk 
beweegactiviteiten te organiseren doorgaan en dat daarmee dus de ouderen niet meer 
zullen worden bereikt; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente wil 
inzetten op dat de Senior Games structurele activiteiten worden maar dat de financiering 
ervan niet structureel wordt en op basis van eigen bijdrage van deelnemers moet gaan 
plaatsvinden. Dit maakt onzeker of de Senior Games een blijvende activiteit zal zijn en ook 
wel een breed bereik onder ouderen gaat krijgen. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Verder te investeren in Senior Games als structurele activiteit en dat niet door op basis van 
eenmalige subsidies voor projecten te doen maar structureel en daarbij ook te gaan 
onderzoeken hoe de ouderen met een migrantenachtergrond wel te gaan bereiken om 
mee te gaan doen; 

ú De raad te informeren over de voortgang en resultaten van deze en andere maatregelen 
waarover de raad tot nu toe nog niet geïnformeerd is; 

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ wil 
bewerkstelligen dat ouderen in de wijk of buurt gebruik kunnen maken van een 
laagdrempelig aanbod aan beweegactiviteiten, op een aantrekkelijke en goed bereikbare 
plek; 

ú Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ als vierde  
maatregel inzet op een project ‘Proeftuin Gezond Gewicht’ waarin een centrale 
zorgcoördinator Rotterdammers met een kwetsbare gezondheid begeleidt, zoals mensen 
met een overgewicht en risico op hart- en vaatziekten. De begeleiding moet ertoe leiden 
dat deelnemers aan het project worden begeleid naar een passend aanbod. Mee gaan 
doen aan een beweegactiviteit is daar een onderdeel van. 
  

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het project ‘Proeftuin 
Gezond Gewicht’ gericht is op mensen met overgewicht en deze proeftuin aansluit bij een 
probleem van ouderen omdat 22% (meer dan 21.000 ouderen) van de ruim 97.000 
Rotterdamse 65-plussers ernstig overgewicht hebben; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het project ‘Proeftuin 
Gezond Gewicht’ niet specifiek gericht is op ouderen en dus uiteindelijk niet is ingezet voor 
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enkel 65-plussers maar juist voor jongeren en het bereik van dit project slechts 5 ouderen is 
geweest waardoor het bereik dus nihil te noemen is; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onduidelijk is of 
deelname aan de proeftuin ertoe leidt dat deelnemers een gezonder gewicht bereiken en 
onlangs hiernaar een vierjarig promotieonderzoek van de Erasmus Universiteit is gestart; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente niet 
voornemens is de maatregel structureel te financieren. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Niet verder te investeren in de ‘Proeftuin Gezond Gewicht’; 
ú Naar aanleiding van het promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit te investeren in 

onderzoek naar hoe ouderen met een overgewicht en risico op hart- en vaatziekten te 
ondersteunen in het krijgen van een gezonder gewicht. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport, 

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Gezonde voeding en valpreventie’ wil bijdragen aan dat meer 
ouderen gezond gaan eten en daarmee bijdragen aan de ambitie van het college dat meer 
Rotterdamse ouderen een gezonde leefstijl omarmen. Voor de specifieke groep ouderen 
die een verhoogd risico hebben om te vallen bevat de actielijn ook maatregelen om te 
voorkomen dat ouderen vallen en te bevorderen dat ouderen gaan bewegen; 

ú Het college in de actielijn ‘Gezonde voeding en valpreventie’ als eerste maatregel inzet om 
het samen met Zorgimpuls te werken aan scholing en kennisoverdracht aan professionals 
over ondervoeding van ouderen. 
  

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het project ‘Sluitende 
zorgketen kwetsbare ouderen’ kennis is opgedaan over huidige knelpunten in de aanpak en 
de signalering van ondervoeding; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ondervoeding een 
probleem is onder sommige ouderen;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het inmiddels het 
project is opgevolgd door een vervolgproject ‘Voedingspaspoort 010’ een project dat is 
ontwikkeld door een landelijke stuurgroep Ondervoeding en waar de gemeente Rotterdam 
aan deel is gaan nemen om het te gaan vertalen naar de Rotterdamse situatie; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het vervolgproject in 
drie Rotterdamse wijken (Ommoord, Hoogvliet Noord en Charlois Zuid) draait; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat nog niet duidelijk is 
welke effecten het voedingspaspoort kan hebben op het tegengaan van ondervoeding en 
dus is het onzeker wat voor een bijdrage het levert aan een gezondere leefstijl van 
Rotterdamse ouderen.  

 
Draagt het college op: 
 

ú Te blijven investeren in het bijdragen dat meer Rotterdamse ouderen een gezonde leefstijl 
omarmen door structureel in te zetten samen met de Diëtistencoalitie 010 en andere 
betrokken professionele organisaties in het medische domein; 

ú Structurele financiering ervoor beschikbaar te stellen;  
ú Te onderzoeken hoe de ouderen te kunnen bereiken en te onderzoeken in welke wijken 

welke behoeften en problemen voor ouderen aan de orde zijn. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport, 

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Gezonde voeding en valpreventie’ wil bijdragen aan dat meer 
ouderen gezond gaan eten en daarmee bijdragen aan de ambitie van het college dat meer 
Rotterdamse ouderen een gezonde leefstijl omarmen. Voor de specifieke groep ouderen 
die een verhoogd risico hebben om te vallen bevat de actielijn ook maatregelen om te 
voorkomen dat ouderen vallen en te bevorderen dat ouderen gaan bewegen; 

ú Het college in de actielijn ‘Gezonde voeding en valpreventie’ als tweede maatregel inzet in 
het project ‘Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM)’ waar vroeg signalering van ondervoeding 
gecombineerd wordt met valpreventie omdat gezonde voeding en balans- en 
beweegactiviteiten kunnen voorkomen dat ouderen vallen. 
  

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik ondanks een 
brede werving van zelfstandig thuiswonende ouderen van 65+ met een verhoogd valrisico 
laag was; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert ook dat het 
opleidingsniveau van de deelnemende ouderen relatief hoog was; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat juist de groep ouderen 
die relatief vaker een ongezonde leefstijl heeft veelal laagopgeleide ouderen zijn; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat deelnemers en 
uitvoerders van het project in de evaluatie hebben aangegeven graag te willen doorgaan 
met het traject maar dat dit vanwege gebrek aan financiering niet gelukt is. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Te blijven investeren in het project ‘Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM)’ en dat over de gehele 
stad uit te rollen; 

ú Structurele financiering ervoor beschikbaar te stellen;  
ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 

door: 
o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 

Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 
o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 

ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘Gezonde voeding en valpreventie’ wil bijdragen aan dat meer 
ouderen gezond gaan eten en daarmee bijdragen aan de ambitie van het college dat meer 
Rotterdamse ouderen een gezonde leefstijl omarmen. Voor de specifieke groep ouderen 
die een verhoogd risico hebben om te vallen bevat de actielijn ook maatregelen om te 
voorkomen dat ouderen vallen en te bevorderen dat ouderen gaan bewegen; 

ú Het college in de actielijn ‘Gezonde voeding en valpreventie’ als derde maatregel inzet in 
het project valpreventieproject ‘Minder vallen door meer bewegen’ dat Wmo Radar in het 
centrum uitvoert. Het college wil dit project ook uitvoeren in andere wijken, samen met 
zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het Fonds Achterstandswijken Rotterdam. 
  

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik van het 
project in 2019 met in totaal een zestal wijken slechts een bereik had van zo’n totaal 100 
deelnemers; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ondanks dat het bereik 
erg klein is het wel geleid heeft tot structurele deelname aan beweegactiviteiten.  
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Draagt het college op: 
 

ú Te blijven investeren in het project valpreventieproject ‘Minder vallen door meer bewegen’ 
en dat over de gehele stad uit te rollen; 

ú Structurele financiering ervoor beschikbaar te stellen;  
ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergtoten 

door: 
o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 

Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 
o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 

ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ het gebruik van E-health toepassingen onder ouderen, 
mantelzorgers en professionals stimuleren. Zowel bij ouderen als professionals in de 
ouderenzorg blijkt dat E-health sneller wordt geadopteerd als zij er de voordelen van 
inzien en ermee kunnen oefenen;  

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ als eerste maatregel inzet op ‘Comfortwoningen’ van 
Wmo Radar. In deze woning kunnen ouderen en professionals allerlei technologie zien en 
testen. 
  

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in de maatregel E-
health, Comfortwoning een hulpmiddel kan zijn in de zorg of om comfortabel thuis te 
blijven wonen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health bijdraagt aan 
welzijn en zelfstandigheid zodat ouderen langer en veiliger thuis kunnen wonen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health aanbod 
gestuurd is en dat niet duidelijk is in hoeverre ouderen behoefte hebben aan E-health; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health constateert dat 
een groot deel van de ouderen geen gebruik kan maken van E-health omdat zij niet digitaal 
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vaardig zijn en dat ook niet willen of kunnen. Dit geldt hoofdzakelijk voor laag opgeleide 
ouderen en ouderen met een migratieachtergrond. 

 
 
Draagt het college op: 
 

ú Te onderzoeken welke behoefte er bij ouderen is voor E-health; 
ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 

door: 
o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 

Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 
o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 

ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport, 

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ het gebruik van E-health toepassingen onder ouderen, 
mantelzorgers en professionals stimuleren. Zowel bij ouderen als professionals in de 
ouderenzorg blijkt dat E-health sneller wordt geadopteerd als zij er de voordelen van 
inzien en ermee kunnen oefenen;  

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ als tweede maatregel inzet op ‘Zorginnovatiewinkel’ 
die zich richt op hulpmiddelen voor ‘zelfregie en zorg’. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert de zorginnovatiewinkel een 
initiatief is de rijksoverheid als onderdeel van een programma voor kennisuitwisseling van 
het bureau Zorginnovatie, dat dit programma uitvoert in opdracht van ministerie van WVS 
en de gemeente geen rol heeft in het realiseren van de zorginnovatiewinkel; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de zorginnovatiewinkel 
zich richt op het verspreiden van kennis aan zorginstellingen over mogelijke technologische 
innovaties van zorghulpmiddelen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health bijdraagt aan 
welzijn en zelfstandigheid zodat ouderen langer en veiliger thuis kunnen wonen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health aanbod 
gestuurd is en dat niet duidelijk is in hoeverre ouderen behoefte hebben aan E-health; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health constateert dat 
een groot deel van de ouderen geen gebruik kan maken van E-health omdat zij niet digitaal 
vaardig zijn en dat ook niet willen of kunnen. Dit geldt hoofdzakelijk voor laag opgeleide 
ouderen en ouderen met een migratieachtergrond. 

 
 
Draagt het college op: 
 

ú Niet te investeren op de zorginnovatiewinkel;  
ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 

door: 
o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 

Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 
o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 

ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ het gebruik van E-health toepassingen onder ouderen, 
mantelzorgers en professionals stimuleren. Zowel bij ouderen als professionals in de 
ouderenzorg blijkt dat E-health sneller wordt geadopteerd als zij er de voordelen van 
inzien en ermee kunnen oefenen;  

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ als maatregel inzet op aanjagen en ondersteunen van 
zorgorganisaties en andere samenwerkingspartners om te bewerkstelligen dat zij 
financiële ondersteuning krijgen vanuit ‘Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)’ van het 
ministerie van WVS. Dit moet ertoe leiden dat via deze organisaties meer E-
healthtoepassingen beschikbaar komen voor ouderen. Daarnaast heeft de gemeente in 
2020 ook een eigen subsidieregeling voor de inzet van E-healthtoepassingen ‘, de 
Digideal010’. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de regeling 
‘Digideal010’ nog doorloopt tot 1 januari 2022 en nog geen resultaten laat zien; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert de regeling ‘Digideal010’ 
zich richt op het ondersteunen van zorg- en welzijnsorganisaties die opdrachtnemer zijn 
van de gemeente door financieel te ondersteunen in het realiseren van E-
healthtoepassingen in de zorg; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health bijdraagt aan 
welzijn en zelfstandigheid zodat ouderen langer en veiliger thuis kunnen wonen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health aanbod 
gestuurd is en dat niet duidelijk is in hoeverre ouderen behoefte hebben aan E-health; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health constateert dat 
een groot deel van de ouderen geen gebruik kan maken van E-health omdat zij niet digitaal 
vaardig zijn en dat ook niet willen of kunnen. Dit geldt hoofdzakelijk voor laag opgeleide 
ouderen en ouderen met een migratieachtergrond. 

 
 
Draagt het college op: 
 

ú Niet te investeren op de zorginnovatiewinkel;  
ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 

door: 
o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 

Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 
o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 

ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ het gebruik van E-health toepassingen onder ouderen, 
mantelzorgers en professionals stimuleren. Zowel bij ouderen als professionals in de 
ouderenzorg blijkt dat E-health sneller wordt geadopteerd als zij er de voordelen van 
inzien en ermee kunnen oefenen;  

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ als vierde maatregel inzet op bevorderen van 
kennisuitwisseling, communicatie, kennisoverdracht, stimuleren van samenwerking tussen 
zorg-, welzijns- en andere organisaties via de Stichting ‘Rotterdam eHealth agenda’. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college de 
financiering van de Rotterdamse eHealth agenda teruggeschroefd heeft naar een kwart van 
bij de start en de verwachting is dat het terug zal gaan naar nul; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health bijdraagt aan 
welzijn en zelfstandigheid zodat ouderen langer en veiliger thuis kunnen wonen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health aanbod 
gestuurd is en dat niet duidelijk is in hoeverre ouderen behoefte hebben aan E-health; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health constateert dat 
een groot deel van de ouderen geen gebruik kan maken van E-health omdat zij niet digitaal 
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vaardig zijn en dat ook niet willen of kunnen. Dit geldt hoofdzakelijk voor laag opgeleide 
ouderen en ouderen met een migratieachtergrond. 

 
 
Draagt het college op: 
 

ú Ambassadeurs over E-Health in te gaan zetten en ook proefprojecten te gaan draaien; 
ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 

door: 
o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 

Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 
o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 

ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ het gebruik van E-health toepassingen onder ouderen, 
mantelzorgers en professionals stimuleren. Zowel bij ouderen als professionals in de 
ouderenzorg blijkt dat E-health sneller wordt geadopteerd als zij er de voordelen van 
inzien en ermee kunnen oefenen;  

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ als vijfde maatregel inzet op Overleg met 
zorgverzekeraars over vergoedingen ehealth. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat Overleg met 
zorgverzekeraars over vergoedingen e-health niet in de voortgangsrapportage terugkomt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health bijdraagt aan 
welzijn en zelfstandigheid zodat ouderen langer en veiliger thuis kunnen wonen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health aanbod 
gestuurd is en dat niet duidelijk is in hoeverre ouderen behoefte hebben aan E-health; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health constateert dat 
een groot deel van de ouderen geen gebruik kan maken van E-health omdat zij niet digitaal 
vaardig zijn en dat ook niet willen of kunnen. Dit geldt hoofdzakelijk voor laag opgeleide 
ouderen en ouderen met een migratieachtergrond. 
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Draagt het college op: 
 

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ het gebruik van E-health toepassingen onder ouderen, 
mantelzorgers en professionals stimuleren. Zowel bij ouderen als professionals in de 
ouderenzorg blijkt dat E-health sneller wordt geadopteerd als zij er de voordelen van 
inzien en ermee kunnen oefenen;  

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ als maatregel inzet op informatie over E-health te 
brengen op die plekken waar ouderen regelmatig komen zoals Fitfestivals, bibliotheken en 
huizen van de wijk. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de informatie over E-
health voor ouderen op specifieke plekken niet in de voortgangsrapportage terugkomt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health bijdraagt aan 
welzijn en zelfstandigheid zodat ouderen langer en veiliger thuis kunnen wonen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health aanbod 
gestuurd is en dat niet duidelijk is in hoeverre ouderen behoefte hebben aan E-health; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health constateert dat 
een groot deel van de ouderen geen gebruik kan maken van E-health omdat zij niet digitaal 
vaardig zijn en dat ook niet willen of kunnen. Dit geldt hoofdzakelijk voor laag opgeleide 
ouderen en ouderen met een migratieachtergrond. 
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Draagt het college op: 
 

ú Onderzoek te gaan doen naar E-health activiteiten zodat het aantoonbaar wordt welke 
gezondheidswinst het oplevert; 

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ het gebruik van E-health toepassingen onder ouderen, 
mantelzorgers en professionals stimuleren. Zowel bij ouderen als professionals in de 
ouderenzorg blijkt dat E-health sneller wordt geadopteerd als zij er de voordelen van 
inzien en ermee kunnen oefenen;  

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ als maatregel inzet op trainingen en cursussengericht 
op gebruik e-health.  

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat trainingen en 

cursussengericht op gebruik e-health niet in de voortgangsrapportage terugkomt; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health bijdraagt aan 

welzijn en zelfstandigheid zodat ouderen langer en veiliger thuis kunnen wonen; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health aanbod 

gestuurd is en dat niet duidelijk is in hoeverre ouderen behoefte hebben aan E-health; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health constateert dat 

een groot deel van de ouderen geen gebruik kan maken van E-health omdat zij niet digitaal 
vaardig zijn en dat ook niet willen of kunnen. Dit geldt hoofdzakelijk voor laag opgeleide 
ouderen en ouderen met een migratieachtergrond. 
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Draagt het college op: 
 

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid 
van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken 
blijven bij de samenleving; 

ú Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, 
‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-
health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen; 

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ het gebruik van E-health toepassingen onder ouderen, 
mantelzorgers en professionals stimuleren. Zowel bij ouderen als professionals in de 
ouderenzorg blijkt dat E-health sneller wordt geadopteerd als zij er de voordelen van 
inzien en ermee kunnen oefenen;  

ú Het college in de actielijn ‘E-health’ als maatregel inzet op Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie. 
Dit zijn bijeenkomsten waarin de komende jaren e-health en thuistechnologie centraal 
staan.  

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ denkbaar acht dat dit initiatief kan 

bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe toepassingen maar het is geen maatregel die 
direct effect heeft; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health bijdraagt aan 
welzijn en zelfstandigheid zodat ouderen langer en veiliger thuis kunnen wonen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health aanbod 
gestuurd is en dat niet duidelijk is in hoeverre ouderen behoefte hebben aan E-health; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health constateert dat 
een groot deel van de ouderen geen gebruik kan maken van E-health omdat zij niet digitaal 



        
MOTIE: E-health centraal in Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie 

  	 	

	
	

2	

vaardig zijn en dat ook niet willen of kunnen. Dit geldt hoofdzakelijk voor laag opgeleide 
ouderen en ouderen met een migratieachtergrond. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen 
hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘verbreden Fitfestivals en talentenparade’ wil het college dat ouderen 
hun talenten ontdekken. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet heeft 
onderzocht hoeveel ouderen nog betaalde of onbetaalde arbeid willen verrichten; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de talentenscan 
eenzijdig gericht is op (vrijwilligers)werk en niet op andere vormen van zingeving; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de FitFestivals slechts 
een klein deel van de ouderen bereikt en maar weinig ouderen met een 
migratieachtergrond; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de FitFestivals door 
corona niet konden plaatsvinden;  
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ook als de FitFestivals en 
Talentenparade doorgang hadden kunnen krijgen zij slechts een beperkt aantal ouderen 
zouden hebben bereikt met bovendien een beperkte visie op (vrijwilligers) werk. De 
FitFestivals en de Talentenparade kunnen daardoor maar beperkt  bijdragen aan de 
ambitie. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Te stoppen met de FitFestivals en Talentenparade; 
ú Een alternatieve bijeenkomst te organiseren die aansluit bij een brede groep oudere 

Rotterdammers waaronder Rotterdammers met een lager inkomen en migrantenouderen. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen 
hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘Contact tussen generaties bevorderen’ het college wil dat ouderen 
lessen verzorgen op scholen en hen te laten ondersteunen bij het opleiden en trainen van 
studenten in verschillende opleidingen. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de ouderen die les en 
ondersteuning geven relatief hoogopgeleide ouderen zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is hoeveel 
ouderen zullen worden bereikt, mede omdat veel ouderen andere zaken zonder directe 
maatschappelijke bijdrage van belang achten voor hun zingeving; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het slechts een aantal 
kleine activiteiten betreft; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat door de inzet van Het 
Gilde voor deze maatregel niet te verwachten is dat veel ouderen worden bereikt die nu 
nog niet actief zijn. 

 



        
MOTIE: Contact tussen generaties bevorderen 

 	 	

	
	

2	

Draagt het college op: 
 

ú Te onderzoeken onder welke voorwaarde het lesgeven en ondersteunen door ouderen op 
scholen mogelijk is daarbij mag ook gedacht worden aan werkzaamheden op basisscholen 
en hoger onderwijs; 

ú En hier structurele financiering bij te realiseren. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen 
hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘Versterken digitale vaardigheden’ wil het college de digitale 
vaardigheden van ouderen vergroten. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college in de 
actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten 
ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college vooral stuurt 
op bereik in plaats van op resultaat; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is hoeveel 
kwetsbare ouderen daadwerkelijk door deze maatregel bereikt zullen worden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat vooral ouderen worden 
bereikt die toch al naar de bibliotheek komen. 
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Draagt het college op: 
 

ú Te onderzoeken welke behoeften er onder ouderen leven, wat ze willen leren en hoe zij dat 
denken toe te kunnen passen in het dagelijks leven; 

ú Het project ‘versterken digitale vaardigheden’ pas voort te zetten wanneer uit het eerste 
punt voldoende duidelijk is geworden wat de behoeften van de ouderen zijn. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 



        
MOTIE: Structurele samenwerking tussen ouderen, vrijwilligers, organisaties 
en bedrijven bevorderen 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen 
hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘Structurele samenwerking tussen ouderen, vrijwilligers, organisaties en 
bedrijven bevorderen’ wil het college communities van vrijwilligers stimuleren om kennis 
en ideeën te delen en deel te nemen aan evenementen. 
 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college te 
gemakkelijk denkt over het betrekken van ouderen bij evenementen en zich onvoldoende 
realiseert dat dit goed moet worden voorbereid; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat door de gesignaleerde 
uitvoeringsproblemen te verwachten is dat deze maatregel maar in beperkte mate kan 
leiden tot inzet van ouderen bij evenementen; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat slechts een beperkte 
groep ouderen bereikt wordt, de ouderen met een klein inkomen en/of een migratie 
achtergrond worden niet of maar beperkt bereikt; 

 
Draagt het college op: 
 

ú Te stoppen met deze maatregel; 
ú Te onderzoeken wat ouderen zelf graag zouden willen, daarbij rekening houdend met de 

grote verscheidenheid binnen de groep ouderen. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen 
hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘Talenten ex-werknemers benutten’ wil het college dat bedrijven oudere 
werknemers voorbereiden op hun pensionering en het talent van ex-werknemers te 
blijven benutten. De gemeente wil hierin een voorbeeldfunctie vervullen. 
 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college een pilot 
wil starten om bij het cluster MO het benodigde instrumentarium in kaart te brengen en te 
vertalen in handreikingen voor het management; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het geen structurele 
maatregel betreft omdat bij een positief resultaat van de pilot vervolgens bezien zal worden 
hoe de implementatie van deze benadering verder ingevoerd kan worden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onduidelijk is of de 
maatregel ‘kennis van ex-werknemers behouden’ uitgevoerd zal worden en daardoor niet 
bijdraagt aan de ambitie van het college. 
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Draagt het college op: 
 

ú Zich in te spannen om deze maatregel verder uit te werken en niet vrijblijvend in te zetten. 
 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten 
versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘Werken vanuit presentie’ wil het college dat thuiszorgaanbieders 
eenzaamheid en hulpvragen rondom zingeving van cliënten beter gaan signaleren. 
 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat Laurens Thuiszorg de 
training ‘Betekenisvol Leven in de Buurt’ heeft ontwikkeld; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college het 
voornemen heeft in het uitvoeringsprogramma om de samenwerking tussen aanbieders, 
thuiszorgteams en zingevingsactiviteiten te willen faciliteren om zo te waarborgen dat 
signalen ook daadwerkelijk worden opgepakt maar dit tot nu niet geleid heeft tot 
maatregelen om de samenwerking daadwerkelijk te stimuleren; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat doordat de maatregel 
vanwege coronamaatregelen niet kon worden uitgevoerd niet kan bijdrage aan de ambitie. 
Bovendien is het bereik volgens de rekenkamer beperkt omdat de maatregel zich enkel 
richt op de vijf ouderenhubs en niet is gewaarborgd dat de maatregel stadsbreed wordt 
uitgerold. 

 
Draagt het college op: 
 

ú De door Laurens thuiszorg ontwikkelde training zo spoedig mogelijk te gaan verzorgen en 
de training bovendien beschikbaar te maken voor de gehele stad. 

 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het 
rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, 
alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en 
deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen 
in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken 
bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig 
oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil 
realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten versterken 
en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze 
inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘Huisbezoeken 75+’ wil het college de eenzaamheid onder 75-plussers bestrijden 
en terugbrengen naar 50 procent. 
 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in 2019 slechts 14 procent van 
de aangeschreven 75-plussers is bezocht; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de opvolging van signalen 
onvoldoende is gewaarborgd; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat als er wel een vervolgactie werd 
ingezet deze geboden hulp vaak geen betrekking had op eenzaamheidsproblematiek of 
zingevingsvraagstukkenopvolging; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat meer activiteiten rondom 
zingeving en rouwverwerking eenzaamheid niet kan voorkomen of oplossen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de interventiemodellen waarmee 
het college de eenzaamheid onder ouderen wil verminderen niet beschikbaar zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat moeilijk bereikbare groepen 
waaronder migrantenouderen slecht bereikt worden en dat de gemeente vooralsnog geen concrete 
plannen heeft om het bereik onder de groep migrantenouderen te verbeteren; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de 75+ huisbezoeken eerder een 
afwerken van vragenlijsten is dan een gesprek over het welzijn cq eenzaamheid van de bezochte 75-
plusser. Dit werd bevestigd tijdens de expertmeeting die de commissie ZOCS op 8 september 2021 
heeft georganiseerd; 

ú Tijdens de door de commissie ZOCS georganiseerde expertmeeting van 8 september 2021 werd door 
deskundige uit de praktijk bovendien aangeven dat er een bepaalde target van ingevulde 
vragenlijsten moest worden gehaald, er vooral met vrijwilligers werd gewerkt en dat slechts de 
professionals de eenzaamheid onder de bezochte ouderen wisten te achterhalen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat om eenzaamheid te bestrijden 
niet kan worden volstaan met eenmalig huisbezoek, er moet eerst in de relatie met de oudere 
worden geïnvesteerd voordat er gesproken kan worden over eenzaamheid en/of zingeving; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik te beperkt is en er veel 
belemmeringen zijn in de uitvoering waardoor het niet te verwachten is dat de maatregel 
substantieel zal bijdragen aan de ambitie van het college om de eenzaamheid onder ouderen te 
bestrijden. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Te stoppen met de 75+ huisbezoek in de huidige vorm; 
ú Definieer eenzaamheid en zingeving opnieuw en onderken daarbij de verscheidenheid; 
ú Van de 75+ huisbezoeken geen informatieverzameling voor de gemeente te maken, stop met de 

vragenlijsten, schaf de targets af; 
ú Laat de 75+ huisbezoeken slechts door professionals uitvoeren; 
ú Neem maatregelen die de moeilijke groepen zoals migrantenouderen kunnen bereiken, maak daarbij 

gebruik van de werkwijze van de succesvolle wijken;  
ú Onderzoek of de 75-plus huisbezoeken behalve bij de life event momenten zoals verhuizen of het 

verlies van een partner, op een andere frequentie kunnen worden uitgevoerd; 
ú Zet er structurele financiering bij. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten 
versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘Meld isolement’ wil het college de eenzaamheid onder 75-plussers 
bestrijden. Het is een digitaal signaleringsysteem waarin vermoedens over ouderen in een 
isolement gemeld kunnen worden, met als doel preventie van isolement. 
 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het aantal meldingen bij 
Meldisolement in 2019 is teruggelopen naar 64 (2018 nog 148) en in 2020 tot 20 mei er 
slechts 8 meldingen binnen kwamen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ondanks pogingen van 
de gemeente om het aantal meldingen te vergroten dit niet tot resultaat heeft geleid; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de ‘opfris actie’ heeft 
plaats gevonden en of deze stads breed wordt uitgerold; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het aantal meldingen 
beperkt zijn en zelfs afnemen, waardoor het niet te verwachten is dat de maatregel 
substantieel zal bijdragen aan de ambitie van het college om de eenzaamheid onder 
ouderen te bestrijden. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Te stoppen met het meldpunt. 
ú Definieer eenzaamheid en zingeving opnieuw en onderken daarbij de verscheidenheid, 

betrek daarbij de medewerkers op de werkvloer (thuiszorgmedewrekers, 
wijkteammedewerkers, huisartsen) 

ú Neem maatregelen die de moeilijke groepen zoals migrantenouderen kunnen bereiken, 
maak daarbij gebruik van de werkwijze van de succesvolle wijken.  
 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport, 

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten 
versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘Meer zingevings- en rouwverwerkingsactiviteiten’ wil het college 
voorkomen dat ouderen na het verlies van hun partner (structureel) eenzaam worden. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er behoefte is aan 
rouwverwerkingsactiviteiten; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er nog te weinig 
activiteiten beschikbaar zijn, voornamelijk noemt de rekenkamer het tekort aan 
rouwverwerkingsactiviteiten voor ouderen met een migratie achtergrond; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college in de 
voortgangsrapportage niet ingaat op de inventarisatie van het bestaande aanbod en dat 
het hierdoor onzeker is of er wel voldoende aanbod komt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het vinden van 
voldoende en geschikte vrijwilligers moeilijk is; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat zingevings- en 
rouwverwerkingsactiviteiten helpen, maar dat deze activiteiten zelf vaak niet bijdragen aan 
voorkomen of verminderen van eenzaamheid maar kunnen ze wel een positief effect 
hebben op de kwaliteit van leven en zorgkosten; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat zingevings- en 
rouwverwerkingsactiviteiten op zichzelf niet logisch aansluiten bij de ambitie om 
eenzaamheid te voorkomen; 

 
Draagt het college op: 
 

ú Haast te maken met de inventarisatie van bestaande zingevings- en 
rouwverwerkingsactiviteiten; 

ú Zingevings- en rouwverwerkingsactiviteiten te organiseren voor de moeilijk bereikbare 
groepen, waaronder ouderen met een migratieachtergrond; 

ú Het vinden van geschikte en voldoende vrijwilligers te intensiveren. 
 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten 
versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘Onderzoek vermindering zorgkosten door zingevingsactiviteiten wil het 
college onderzoeken of zingevingsactiviteiten leiden tot lagere zorgkosten. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat zingevingsactiviteiten 
op zichzelf niet logisch aansluiten bij de ambitie om eenzaamheid te voorkomen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college in de 
voortgangsrapportage niet terugkomt op het voornemen van een meerjarig onderzoek 
naar het effect van zingevingsactiviteiten op de zorgkosten. Hierdoor is het onduidelijk of 
deze maatregel daadwerkelijk wordt of nog zal worden uitgevoerd; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel om te 
onderzoeken of zingevingsactiviteiten leiden tot lagere zorgkosten, logisch is, maar deze 
kan als zodanig niet bijdragen aan de ambitie. 
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Draagt het college op: 
 

ú Te stoppen met dit onderzoek voor zover het onderzoek al gestart is en anders niet aan dit 
onderzoek te beginnen. 

 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat 
ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en 
ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’ talenten 
versterken en benutten’ wilt bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;  

ú Met de maatregel ‘Gebruik maken van interventieprofielen’ wil het college dat 
welzijnsorganisaties gebruik maken van de interventieprofielen die zijn opgesteld door 
Anja Machielse. De typologie van de interventieprofielen biedt handvatten bij het vinden 
van passende interventies en begeleidingsvormen voor eenzame en geïsoleerde mensen.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel om de 
interventieprofielen te gebruiken logisch aansluit bij de problematiek; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onbekend is of de 
interventieprofielen ook geschikt zijn voor het indelen van ouderen met een 
migratieachtergrond. Het college heeft geen maatregelen genomen om naast de 
bestaande profielen een gevarieerder aanbod te realiseren, terwijl er wel aanleiding is om 
dat te doen; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat op het moment van het 
onderzoek deze nog niet werden gebruikt. Wel constateert de rekenkamer dat het de 
bedoeling is om de trainingen vanaf 2021 stads breed aan te bieden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat doordat de trainingen 
nog niet zijn gegeven het niet duidelijk is of het toepassen van de interventieprofielen 
bijdragen aan de ambitie om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat niet duidelijk is of de 
ambitie van het college om de eenzaamheid onder ouderen te verlagen met 3 procent tot 
50 procent gehaald is omdat recente cijfers ontbreken. Daardoor kan niet vastgesteld 
worden of deze maatregel bijdraagt aan de ambitie.  
 

 
Draagt het college op: 
 

ú Spoedig een aanvang te maken met de trainingen die moeten leiden tot het gebruik van de 
interventieprofielen; 

ú Op een zo kort mogelijke termijn de resultaten van het beleid om de eenzaamheid onder 
oudere rotterdammers te verminderen te publiceren. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het 
rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  
 
Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat 
ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en 
ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen 
meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;  

ú Met de maatregel ‘Actualiseren gebiedsgidsen Actief in de Wijk’ wil het college dat het aanbod 
van activiteiten in de wijk beter zichtbaar en bekend is.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet onderzocht 
heeft wat de behoeften van ouderen zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet duidelijk is of er 
behoefte is aan een betere zichtbaarheid van de activiteiten in een buurt en of ouderen vaker 
mee zouden doen als het aanbod beter bekend zou zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat veel activiteiten in buurten 
vaak maar tijdelijk zijn omdat de gemeente er de voorkeur aan geeft om projectmatig te 
werken; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat projectmatige activiteiten 
volgens welzijnswerkers niet geschikt zijn voor ouderen met een achterstandspositie; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat specifiek aanbod een 
belangrijke voorwaarde is om migrantenouderen betrokken te laten zijn bij wat er in hun buurt 
gebeurt; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat projectmatig werken veel 
tijd vraagt van de organisatoren onder andere vanwege de verantwoordingseisen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college geen aandacht 
heeft voor de speciale aandacht die activiteiten voor migrantenouderen nodig zijn om 
activiteiten voor hen voor en voor hun betrokkenheid bij de buurt te realiseren; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat vele Rotterdamse ouderen 
onvoldoende taal en digivaardig zijn om gebruik te kunnen maken van de gebiedsgidsen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de digitale menukaart er is 
gekomen maar dat deze volgens ambtenaren nog niet actief wordt gebruikt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel maar beperkt 
zal bijdragen aan de ambitie van het college dat ouderen meer betrokken zijn bij hun buurt. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Niet verder te investeren in gebiedsgidsen Actief in de wijk; 
ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht 

kunnen; 
ú Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren. 
ú Een vast contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare 

opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen; 
ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij een medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 

Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het 
rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,   

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat 
ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en 
ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen 
meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;  

ú Met de maatregel ‘Succesvol aanbod opnemen in digitale menukaart’ wil het college dat het 
aanbod van activiteiten in de wijk beter zichtbaar en bekend is.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet duidelijk is of er 
behoefte is aan een betere zichtbaarheid van de activiteiten in een buurt en of ouderen vaker 
mee zouden doen als het aanbod beter bekend zou zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat veel activiteiten in buurten 
vaak maar tijdelijk zijn omdat de gemeente er de voorkeur aangeeft om projectmatig te werken; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat projectmatige activiteiten 
volgens welzijnswerkers niet geschikt zijn voor ouderen met een achterstandspositie; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat specifiek aanbod een 
belangrijke voorwaarde is om migrantenouderen betrokken te laten zijn bij wat er in hun buurt 
gebeurt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat projectmatig werken veel 
tijd vraagt van de organisatoren onder andere vanwege de verantwoordingseisen; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college geen aandacht 
heeft voor de speciale aandacht die activiteiten voor migrantenouderen nodig zijn om 
activiteiten voor hen voor en voor hun betrokkenheid bij de buurt te realiseren; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat vele Rotterdamse ouderen 
onvoldoende taal en digivaardig zijn om gebruik te kunnen maken van de gebiedsgidsen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel maar beperkt 
zal bijdragen aan de ambitie van het college dat ouderen meer betrokken zijn bij hun buurt. 
 

 
Draagt het college op: 
 

ú Niet verder te investeren in informatie via de gebiedsgidsen te verspreiden; 
ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht 

kunnen; 
ú Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren; 
ú Een vast contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare 

opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen; 
ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij een medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 

Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

ú Te stoppen met projectmatig werken. 
ú Te onderzoeken met welke middelen en mogelijkheden de welzijnsorganisaties samen met de 

bewoners van een buurt nodig hebben om zonder verantwoordingseisen activiteiten 
structureel te kunnen organiseren  voor een diverse bewonersgroep . 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het 
rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat 
ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en 
ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen 
meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;  

ú Met de maatregel ‘Aanbod culturele partners zichtbaar maken’ wil het college het aanbod van 
culturele partners beter zichtbaar maken en ouderen hiermee kennis laten maken. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet onderzocht 
heeft wat de behoeften van ouderen zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet duidelijk is of er 
behoefte is aan een betere zichtbaarheid van de activiteiten in een buurt en of ouderen vaker 
mee zouden doen als het aanbod beter bekend zou zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat volgens wethouder dat er 
voor kwetsbare ouderen vanaf 75 jaar die nog zelfstandig wonen, fysiek niet mobiel zijn en geen 
gebruik maken van aanvullend vervoer doordat er onvoldoende aanbod is. Voor deze groep is 
meer maatwerk nodig; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat projectmatige activiteiten 
volgens welzijnswerkers niet geschikt zijn voor ouderen met een achterstandspositie; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat specifiek aanbod een 
belangrijke voorwaarde is om migrantenouderen betrokken te laten zijn bij wat er in hun buurt 
gebeurt; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat projectmatig werken veel 
tijd vraagt van de organisatoren onder andere vanwege de verantwoordingseisen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college geen aandacht 
heeft voor de speciale aandacht die voor migrantenouderen nodig zijn om activiteiten voor hen 
voor en voor hun betrokkenheid bij de buurt te realiseren; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat vele Rotterdamse ouderen 
onvoldoende taal- en digivaardig zijn om gebruik te kunnen maken van de gebiedsgidsen. 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel maar beperkt 
zal bijdragen aan de ambitie van het college dat ouderen meer betrokken zijn bij hun buurt. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Niet verder te investeren in het aanbod van culturele partners beter zichtbaar te maken, in 
plaats daarvan eerst te onderzoeken welke behoeften de ouderen in de verschillende wijken 
hebben; 

ú Te onderzoeken welke maatwerkmogelijkheden er zijn om de kwetsbare Rotterdammers en 
oudere Rotterdammers met een migratieachtergrond te betrekken bij de buurten;  

ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht 
kunnen; 

ú Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren; 
ú Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of 

vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen; 
ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 

Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen 
meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;  

ú Met de maatregel ‘Onderzoeken van wensen en behoeften ouderen’ wil het college in 
Huizen van de wijk en andere plekken waar ouderen samenkomen, onderzoeken wat 
nodig is om betrokken buurten te versterken. Dit moet gebeuren met de ouderen zelf, 
corporaties, Opzoomer Mee en de (wijk)samenwerkingspartners. Ook moet 
geïnventariseerd worden in welke mate het cultuuraanbod in de gebieden aansluit bij de 
wensen en behoeften van ouderen. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat niet duidelijk is uit de 
voortgangsrapportage of het onderzoek al heeft plaats gevonden en wat het heeft 
opgeleverd; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat niet alle groepen 
worden bereikt waardoor de resultaten niet representatief zijn voor alle Rotterdammers van 
75 jaar of ouder; 



        
MOTIE: Onderzoeken van wensen en behoeften ouderen	

	 	

	
	

2	

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het dashboard (waar de 
resultaten van het onderzoek gepubliceerd worden) geen inzicht geeft in de behoeften van 
ouderen tussen de 65 en 74 jaar; 

 
Draagt het college op: 
 

ú Het onderzoek (dat toch de basis van het masterplan Ouder en Wijzer zou moeten zijn) uit 
te voeren en de resultaten zo spoedig mogelijk bekend te maken; 

ú In het onderzoek nadrukkelijk ook te zorgen dat alle groepen Rotterdammers, ook de 
moeilijk bereikbare groepen waaronder migrantenouderen en kwetsbare Rotterdammers 
die nog zelfstandig wonen, fysiek niet mobiel zijn en geen gebruik maken van aanvullend 
vervoer, zijn opgenomen; 

ú In het onderzoek ook de behoeften van 64 tot 74-jarigen op te nemen; 
ú Het onderzoek iedere vijf jaar te herhalen omdat behoeften en voorkeuren in het algemeen 

wisselen en ook binnen generaties. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen 
meer wil betrokken laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;  

ú Met de maatregel ‘Cursussen organiseren zodat ouderen hun talenten kunnen ontdekken 
en zelf activiteiten kunnen organiseren’ wil het college cursussen laten organiseren 
waardoor ouderen hun talenten kunnen ontdekken en zelf cursussen kunnen organiseren 
die bij hen passen. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet heeft 
onderzocht of ouderen ook behoefte hebben extra aanbod en aan welke type aanbod zij 
dan behoefte hebben; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat niet alle groepen 
worden bereikt waardoor de resultaten niet representatief zijn voor alle Rotterdammers van 
75 jaar of ouder; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college geen 
aandacht heeft voor de belemmeringen voor migrantenouderen om aan activiteiten deel te 
nemen; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat niet duidelijk is of en 
aan welke type cursussen ouderen behoefte hebben, dat niet duidelijk is hoeveel cursussen 
Welzijn moet organiseren, dat sommige groepen ouderen geen activiteiten kunnen 
organiseren zonder ondersteuning door Welzijn, dat het om die redenen onzeker is of deze 
maatregel zal bijdragen aan de ambitie om ouderen meer betrokken te laten zijn bij hun 
buurt. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Eerst te onderzoeken waar ouderen behoefte aan hebben (in de verschillende wijken) 
voordat verder uitvoering wordt gegeven aan deze maatregel; 

ú Te onderzoeken welke belemmerende factoren er spelen bij de moeilijk bereikbare 
groepen, waaronder migrantenouderen; 

ú In het onderzoek nadrukkelijk ook te zorgen dat alle groepen Rotterdammers, ook de 
moeilijk bereikbare groepen waaronder migrantenouderen en kwetsbare Rotterdammers 
die nog zelfstandig wonen, fysiek niet mobiel zijn en geen gebruik maken van aanvullend 
vervoer, zijn opgenomen; 

ú Het onderzoek iedere vijf jaar te herhalen omdat behoeften en voorkeuren in het algemeen 
wisselen en ook binnen generaties. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen 
meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;  

ú Met de maatregel ‘Voorlichting en training over veiligheid en weerbaarheid’ wil het college 
ouderen zich veiliger voelen op straat zodat ze geen belemmeringen voelen voor een 
actief sociaal leven. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de omvang van de 
training onzeker is (er stonden slechts tien voorlichtingen gepland in tien verschillende 
ouderencomplexen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel kan 
bijdragen aan de ambitie om ouderen meer te betrekken bij de buurt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de bijdrage echter 
beperkt zal zijn omdat de voorlichting en training zich sterk richten op onveilige situaties 
die in huis plaats vinden, zoals babbeltrucs, internetfraude en financieel misbruik en ze 
hierdoor niet substantieel kunnen bijdrage aan het verminderen van onveiligheid op straat; 
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Draagt het college op: 
 

ú Het aanbod van de cursussen en trainingen breder te laten zijn zodat naast veiligheid in 
huis ook het zich veilig voelen op straat aan de orde komt; 

ú De cursussen en training weer op te pakken en toegankelijk te laten zijn voor al die ouderen 
(55-plussers) die menen er behoefte aan te hebben en daarbij ouderen te stimuleren 
gebruik te maken van de cursussen en trainingen; 

ú De cursussen en trainingen een vast onderdeel te laten zijn van het aanbod van cursussen 
en trainingen en dus niet te beperken tot tien; 

ú Hiervoor structurele financiering beschikbaar te stellen 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten 
ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en 
versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van 
wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter 
bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 

ú Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: 
waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar 
ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ ouderen 
meer betrokken wil laten zijn bij de buurt waarin zij wonen;  

ú Met de maatregel ‘Samen eten bevorderen’ wil het college ouderen zich veiliger voelen op 
straat zodat ze geen belemmeringen voelen voor een actief sociaal leven. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er een ruim aanbod is 
van betaalbare maaltijden, maar dat het aanbod niet blijvend is en dat er geen rekening is 
gehouden met de wensen en behoeften van migrantenouderen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat veel initiatieven van 
aanbod van goedkope maaltijden afhankelijk zijn van vrijwilligers en is de financiële 
ondersteuning vaak eenmalig; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er in een viertal 
seniorencomplexen en in twee ouderenhubs en pilot is gestart dat verder geen doorgang 
heeft gekregen; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college het 
voornemen heeft de pilots op te nemen in de nieuwe welzijnsopdracht en in de nieuwe 
subsidieverlening aan Opzoomer Mee; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat als de pilot in de 
toekomst inderdaad structureel worden ingezet zijn inderdaad bij zouden kunnen dragen 
aan een grotere betrokkenheid van ouderen bij hun buurt. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Het aanbod van goedkope maaltijden in buurten te stimuleren, hiervoor middelen 
beschikbaar te stellen en in te zetten op een structurele invulling van het aanbod; 

ú Begeleiding te organiseren of hierover de regie te houden voor werven en ondersteunen 
van de vrijwilligers die de goedkope maaltijden verzorgen; 

ú Het Welzijnswerk te stimuleren mogelijke eenzame en geïsoleerde ouderen uit te nodigen 
voor deze maaltijden, hier ook middelen voor beschikbaar te hebben; 

ú In het aanbod van goedkope maaltijden, het samen eten rekening te houden met leefstijl 
en voorkeuren van alle Rotterdammers. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’ stelt dat 
ouderen zo lang mogelijk in hun eigen wijk willen blijven wonen en daar ook actief mee 
willen blijven doen; 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als eerste maatregel 
in het addendum Woonvisie 2030 en in het Langer Thuis Akkoord 2019-2025 de afspraak 
heeft gemaakt dat er tot 2030 er 8.400 woningen gebouwd worden in het sociale segment, 
waarvan de meerderheid geschikt is voor of gericht is op ouderen. Zo wordt vastgelegd 
welke projecten en plannen en gebiedsgerichte afspraken er binnen de urgente gebieden 
voor de periode 2025 er gaan plaatsvinden.  

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel van het 

college 8.400 woningen in het sociale segment bouwen door het college daadwerkelijk niet 
concreet gemaakt wordt hoeveel woningen voor ouderen bestemd zijn; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert het college blijft 
vasthouden aan het gegeven dat er voldoende woningen voor ouderen in het sociale 
segment zijn en dat er daarom geen targets verder nodig zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel in het 
langer thuisakkoord dat de meerderheid van de 8.400 woningen geschikt worden voor of 
gericht op ouderen niet gegarandeerd is omdat het college deze maatregel niet heeft 
vastgelegd voor de ouderen en deze woningen door andere doelgroepen worden 
ingenomen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de nieuwbouw van 
woningen in het sociale segment beperkt zich vooral tot acht gebieden, terwijl er ook in 
ander gebieden onvoldoende voor ouderen geschikte woningen zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet kiest om 
ouderen voorrang te geven op de woningmarkt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college 
onvoldoende rekening houdt met de betaalbaarheid van de woningen voor ouderen met 
een laag inkomen, en met de behoeften van oudere migranten. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Voorrang te geven aan het bouwen van 8.400 betaalbare woningen in het sociale segment 
voor ouderen;  

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

ú Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen 
en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de 
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); 
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ú Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken 
(aantallen, type en locatie) over te realiseren van woningen in het sociale segment voor 
ouderen en tussenvoorzieningen in alle gebieden van de stad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’ stelt dat 
ouderen zo lang mogelijk in hun eigen wijk willen blijven wonen en daar ook actief mee 
willen blijven doen; 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als tweede 
maatregel in het Langer Thuis Akkoord 2019-2025 de afspraak is gemaakt dat er tot 2025 dat 
partijen in potentie levensloopbestendige nieuwbouw (zachte planvoorraad) labelen voor 
ouderen. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college er niet voor 

kiest om de maatregel van het labelen van woningen voor ouderen in te willen zetten; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert het college er ook niet voor 

kiest om ouderen voorrang te geven op andere huurders of meer woningen exclusief toe te 
wijzen aan ouderen door deze te labelen voor 55-plussers; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college 
onvoldoende rekening houdt met de betaalbaarheid van de woningen voor ouderen met 
een laag inkomen, en met de behoeften van oudere migranten. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Woningen in het sociale-, middensegment en tussenvoorzieningen speciaal te gaan labelen 
voor ouderen; 

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergtoten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

ú Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen 
en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de 
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); 

ú Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken 
(aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en 
tussenvoorzieningen in alle gebieden van de stad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het 
agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar 
effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer 
in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte 
woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met 
welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van 
nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige 
woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke 
buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, 
gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’ stelt dat ouderen zo 
lang mogelijk in hun eigen wijk willen blijven wonen en daar ook actief mee willen blijven 
doen; 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als derde maatregel in 
het centrum, de oude stadswijken en de kleine kernen zich richt niet alleen op nieuwbouw maar 
ook op het realiseren van voldoende geschikte woningen door woningaanpassing. In het Langer 
Thuis Akkoord is afgesproken dat de partijen voor hun eigen woningbezit de mogelijkheden 
verkennen voor (collectieve) woningaanpassingen en elkaar helpen om dit te realiseren. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het Langer Thuis Akkoord 

dat partijen voor hun eigen woningbezit de mogelijkheden verkennen voor (collectieve) 
woningaanpassingen en elkaar te helpen om dit te realiseren; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet concreet 
heeft gemaakt hoeveel woningaanpassingen per gebied nodig zijn en hoeveel er gerealiseerd 
gaan worden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in oude stadswijken (Oude 
Westen, Bloemhof, Hillesluis, Feyenoord, Kralingen West etc) en rond het centrum er 
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onvoldoende geschikte woningen door woningaanpassing zullen kunnen worden gerealiseerd, 
omdat de meeste woningen in de wijken niet geschikt te maken zijn; 

 
Draagt het college op: 
 

ú Beter onderzoek te gaan doen naar aanpassingen van woningen in oude stadswijken ten 
behoeve van de ouderen en indien dit niet mogelijk is het aantal te bouwen woningen in het 
sociale- en middensegment en als tussenvoorzieningen voor ouderen te verhogen;  

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek 
bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun 
behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening 

ú Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en 
zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de 
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); 

ú Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken 
(aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en tussenvoorzieningen in 
alle gebieden van de stad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het 
agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar 
effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer 
in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte 
woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met 
welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van 
nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige 
woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke 
buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, 
gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’ stelt dat ouderen zo 
lang mogelijk in hun eigen wijk willen blijven wonen en daar ook actief mee willen blijven 
doen; 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als vierde maatregel voor 
het middensegment is in het Langer Thuis Akkoord de afspraak opgenomen dat een aanzienlijk 
deel van de opgave van 12.600 woningen (nieuwbouw) en een deel van liberalisaties van 
bestaande voorraad voor ouderen is. Deze woningen worden gerealiseerd op plekken met een 
hoge dichtheid aan voorzieningen in de nabijheid van OV. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel van het 

college 12.600 woningen in het middensegment (2030) gebouwd worden voor ouderen niet 
gegarandeerd zijn omdat het college deze maatregel niet heeft vastgelegd voor de ouderen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er geen analyse van de 
behoefte bestaat per wijk van dit soort middensegment woningen zowel in de koopsector als in 
de particuliere huurmarkt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het Actieplan Middenhuur 
de ouderen wel als doelgroep worden genoemd maar ook in dit plan is de vraag van 
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ouderenhuisvesting niet concreet gemaakt en zijn er geen maatregelen opgenomen die 
specifiek gericht zijn op ouderen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het Langer Thuis Akkoord 
en ook geen concrete doelstellingen zijn opgenomen om nieuwbouw en liberalisaties van 
woningen voor ouderen te realiseren. 

 
Draagt het college op: 
 

ú De liberalisatie van de huursector voor ouderen te stoppen; 
ú De 12.600 woningen in het middensegment voor ouderen ook te garanderen voor ouderen en 

deze aantal woningen ook te gaan realiseren; 
ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 

door: 
o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek 

bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen 
o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 

ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun 
behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening 

ú Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en 
zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de 
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); 

ú Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken 
(aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en tussenvoorzieningen in 
alle gebieden van de stad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’ stelt dat 
ouderen zo lang mogelijk in hun eigen wijk willen blijven wonen en daar ook actief mee 
willen blijven doen. 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als vijfde maatregel 
de blijverslening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft 
onderzocht. De lening is bedoeld voor zowel huurders als eigenaar-bewoners en biedt de 
mogelijkheid om woningaanpassingen te financieren. Bewoners vragen de lening aan bij de 
gemeente en worden verstrekt door SVn. Het college heeft geen alternatieve maatregelen 
genomen om woningaanpassingen bij ouderen te stimuleren. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er bij de realisatie van 

ouderenwoningen geen aandacht was voor de betaalbaarheid van deze woningen; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er geen rekening 

gehouden wordt met wat de kosten zijn bij verhuizing; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ouderen die nu in een 
huurwoning met een lage huur niet zullen doorschuiven naar een woning met een hogere 
huur. 

 
Draagt het college op: 
 

ú De blijverslening in te voeren; 
ú De verhuiskostenvergoeding structureel in te gaan zetten en niet alleen via de 

seniorenmakelaar; 
ú Voorrangsregels en huurkorting structureel in te gaan voeren; 
ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 

door: 
o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 

Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 
o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 

ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

ú Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen 
en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de 
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); 

ú Vervolgens te bepalen welk maatregelenpakket er nodig is voor ouderen per gebied; 
ú Maatregelen te nemen die blijvend zijn en neem ze in alle gebieden in de stad waar ze 

nodig zijn, zodat ze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan gestelde ambities. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ in de hele stad 
voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod; 

ú Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ als eerste maatregel inzet 
op tussenvoorzieningen te realiseren door prestatieafspraken met woningcorporaties. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de afspraken met de 

woningcorporaties over de tussenvoorzieningen niet concreet genoeg zijn; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert het college zich focust op 

een achttal gebieden, terwijl ook in andere gebieden in de gemeente voor ouderen 
geschikte woningen nodig zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet kiest om 
ouderen voorrang te geven. 
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Draagt het college op: 
 

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

ú Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen 
en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de 
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); 

ú Vervolgens te bepalen welk maatregelenpakket er nodig is voor ouderen per gebied; 
ú Maatregelen te nemen die blijvend zijn en neem ze in alle gebieden in de stad waar ze 

nodig zijn, zodat ze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan gestelde ambities; 
ú Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken 

(aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en 
tussenvoorzieningen in alle gebieden van de stad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ in de hele stad 
voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod; 

ú Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ als tweede maatregel 
inzet op tussenvoorzieningen te realiseren door prestatieafspraken met woningcorporaties 
en in de aanbesteding van nieuwbouwprojecten. Tussenvoorzieningen zijn een 
noodzakelijke maatregel om de ouderen in de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar tot aan dat 
ouderen in een verpleegtehuis terechtkomen er geen woningaanbod is.  

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat landelijk onderzoek 

uitwijst dat het aanbod van tussenvoorzieningen in het sociale segment schaars is; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert het college geen onderzoek 

gedaan heeft naar tussenvoorzieningen en daardoor is er geen zicht op aan welk type 
tussenvoorzieningen voor ouderen er behoefte is; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college geen 
concrete afspraken met de wooncorporaties in de prestatieafspraken heeft gemaakt; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat voor vijf bouwlocaties 
tussenvoorzieningen worden meegenomen in de aanbesteding van nieuwbouw. 

 
Draagt het college op: 
 

ú In te zetten op de tussenvoorzieningen in de woningbouw voor zowel het sociale- als het 
middensegment; 

ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 
door: 

o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 
Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 

o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 
ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

ú Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen 
en zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de 
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); 

ú Vervolgens te bepalen welk maatregelenpakket er nodig is voor ouderen per gebied; 
ú Maatregelen te nemen die blijvend zijn en neem ze in alle gebieden in de stad waar ze 

nodig zijn, zodat ze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan gestelde ambities; 
ú Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken 

(aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en 
tussenvoorzieningen in alle gebieden van de stad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het 
agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar 
effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en 
aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer 
in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte 
woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met 
welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van 
nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige 
woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke 
buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, 
gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ in de hele stad voldoende 
tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod; 

ú Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ als derde maatregel wil 
inzetten op een proeftuin met zes vernieuwende woon(zorg)concepten om zo het aanbod te 
differentiëren. Uiteindelijk is het resultaat van deze maatregel dat er één type tussenvoorziening, 
de thuisplusflats ingezet wordt. Het realiseren van deze thuisplusflats bestaat uit het aanbieden 
van welzijn en Wmo in bestaande seniorencomplexen in het sociale segment. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er geen onderzoek naar de 

behoefte van de verschillende typen tussenvoorzieningen is gedaan en daarom er geen 
onderbouwde keuzes voor de differentiatie van woon(zorg)concepten in typen en locaties is te 
maken; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in deze maatregel er 
gewerkt wordt vanuit aanbodgerichte manier van de markt en niet vanuit vraaggerichte wijze 
van de ouderen zelf. 
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Draagt het college op: 
 

ú In te zetten op vernieuwende woon(zorg)concepten zoals in het Langer Thuis Akkoord wordt 
aangehaald; 

o Groepswonen voor ouderen 
o Hofjes-wonen 
o Meergeneratiewoningen 
o Coöperatieve woonzorgconcepten 

ú Deze concepten uit te rollen over alle gebieden van de stad; 
ú In de woonvisie 2030 hier een aparte categorie woonconcepten voor op te nemen; 
ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 

door: 
o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek 

bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 
o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 

ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun 
behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

ú Vast te stellen aan welke eisen de woningvoorraad, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en 
zorg- en dienstverlening in Rotterdam moeten voldoen voor ouderen. Betrek hierbij de 
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); 

ú Vervolgens te bepalen welk maatregelenpakket er nodig is voor ouderen per gebied; 
ú Maatregelen te nemen die blijvend zijn en neem ze in alle gebieden in de stad waar ze nodig 

zijn, zodat ze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan gestelde ambities; 
ú Met woningcorporaties en/of andere externe partijen harde prestatieafspraken te maken 

(aantallen, type en locatie) over te realiseren woningen voor ouderen en tussenvoorzieningen in 
alle gebieden van de stad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Realiseren nieuwe woonzorgconcepten’ in de hele stad 
voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod; 

ú Het college in de actielijn ‘Voldoende geschikte woningen in gebieden’ als vierde maatregel 
wil inzetten op particuliere wooniniatieven en woningcorporaties bij elkaar te brengen. 

 
 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het lang duurt om 

plannen van particuliere woongroepen te realiseren en dat dus dergelijke initiatieven vanuit 
de wooncorporaties aangejaagd kunnen worden.  
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Draagt het college op: 
 

ú Intentieverklaringen met de woningcorporaties te maken met betrekking tot particuliere 
wooninitiatieven; 

ú Hiervoor ook locaties in de stad beschikbaar voor te stellen. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ in de hele stad 
voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod; 

ú Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ als eerste 
maatregel wil inzetten op ‘Bewustwording toekomstige woonwensen via communicatie’. 
Het betreft een voorlichtingscampagne die bestaat uit persoonlijke brieven, huisbezoeken 
aan ouderen en informatiemarkten. Het college zoekt daarbij de samenwerking met 
Rotterdam Partners en www.woneninrotterdam.nl. 

ú  
 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat bewustwording van 

mensen hoe ze gaan wonen als ze ouder worden sluit aan bij de behoefte van ouderen; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat van samenwerking met 

de partners niets is terechtgekomen. 
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Draagt het college op: 
 

ú In te blijven zetten op het stimuleren van bewustwording en voorsorteren van ouderen in 
hun woonsituatie naar de toekomst toe;  

ú Hiervoor structureel financiële middelen voor beschikbaar te stellen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ in de hele stad 
voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod; 

ú Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ als tweede 
maatregel wil inzetten op ‘’Gebruiksvriendelijkheid van Woonnet Rijnmond’.  

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat gebruiksvriendelijkheid 

van Woonnet Rijnmond bijdraagt aan de behoeften van ouderen die wensen te verhuizen; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat deze maatregel niet 

bijdraagt aan het oplossen van het beperkte aanbod woningen. 
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Draagt het college op: 
 

ú Niet verder te investeren op het gebruiksvriendelijk maken van de website Woonnet 
Rijnmond; 

ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing 
terecht kunnen; 

ú Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren; 
ú Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of 

vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun 
vragen; 

ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 
Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ in de hele stad 
voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod; 

ú Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ als derde 
maatregel wil inzetten op ‘Seniorenmakelaars’. De seniorenmakelaars gaan ouderen 
ondersteunen bij het vinden van een geschikte woning en het wegnemen van praktische 
belemmeringen rondom de verhuizing. Dit gebeurt samen met woningcorporaties. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ in interviews met ouderen aangegeven 

gekregen heeft dat er grote behoefte is aan hulp bij het vinden van een woning en bij een 
verhuizing. In Utrecht is al positieve ervaring met dergelijke ondersteuning opgedaan; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er slechts budget is 
vrijgemaakt voor het aanstellen van een seniorenmakelaar en die heeft zich geconcentreerd 
op IJsselmonde en Delfshaven; 

ú Er geen ouderenhuishoudens verhuisd zijn met begeleiding van de seniorenmakelaar. 
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Draagt het college op: 
 

ú Verder te investeren in seniorenmakelaars; 
ú Structurele financiering uit te gaan trekken voor deze activiteit. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ 
maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande 
seniorencomplexen te verbeteren; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als eerste 
maatregel wil inzetten op het professioneel ouderen ondersteunen bij activiteiten in 
ontmoetingsruimten. Hierbij worden welzijnsaanbieders betrokken en instrumenten zoals 
‘Lief en Leed’, ‘Bakkie en beppen’ en ‘Studio Bruis’ ingezet. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat mede vanwege corona 

de activiteit niet echt doorgang heeft gevonden; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er wel behoefte is aan 

dergelijke activiteiten en dat de woningcorporaties er een rol in kunnen spelen.  
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Draagt het college op: 
 

ú Verder te blijven investeren in professionele ondersteuning van ouderen bij het organiseren 
van activiteiten in ontmoetingsruimten; 

ú Structurele financiering uit te gaan trekken voor deze activiteit; 
ú Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten 

door: 
o Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. 

Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen. 
o In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals 

ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in 
hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en 
dienstverlening. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ 
maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande 
seniorencomplexen te verbeteren; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als 
maatregel wil inzetten op het gesprek met woningcorporaties over doelgroepen in 
seniorenflats. De sociale leefbaarheid in seniorencomplexen staat onder druk door fricties 
tussen oudere bewoners en andere doelgroepen die ook gehuisvest worden in 
seniorencomplexen. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat deze ambitie wel is 

opgeschreven maar geen enkele uitvoering aan is gegeven; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ stelt ook dat het hier een uitermate 

lastig probleem betreft en dat in gesprek gaan met corporaties geen perspectief biedt voor 
ouderen om tot een oplossing te komen; 
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ú 50PLUS Rotterdam constateert de afgelopen 3,5 jaar na vele gesprekken met oudere 
inwoners van seniorencomplexen dat het college geen aandacht heeft voor het effect op de 
leefbaarheid voor oudere bewoners dat andere doelgroepen met kwetsbare mensen ook in 
seniorencomplexen wonen; 

ú 50PLUS Rotterdam constateert dat de overlast van doelgroepen met kwetsbare mensen 
enorm is in de seniorencomplexen. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Seniorencomplexen weer voor ouderen te laten zijn en te stoppen met de combinatie van 
senioren en andere kwetsbare doelgroepen in seniorencomplexen samen te laten wonen; 

ú Met wooncorporaties hierover het gesprek aan te gaan. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ 
maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande 
seniorencomplexen te verbeteren; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als 
maatregel wil inzetten op subsidie collectieve woningaanpassingen. Het betreft een 
subsidie om aanpassingen aan wooncomplexen te doen voor het veilig stallen van 
scootmobielen. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de brandweer deze 

aanpassingen rond het stallen van scootmobielen urgenter vindt dan het aanpassen van 
gemeenschappelijke ruimten en toegankelijkheid van woningen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ stelt ook dat de brandveiligheid in 
seniorencomplexen een groot probleem is en dat er relatief veel woningbranden gebeuren; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik met de 
maatregelen op brandveiligheid slechts alleen de ouderen in de seniorencomplexen bereikt 
en nauwelijks de ouderen die zelfstandig wonen. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Blijvend in te zetten op brandveiligheid voor mensen binnen seniorencomplexen maar ook 
bij ouderen die zelfstandig wonen; 

ú Hier een structurele activiteit van te maken; 
ú Hier structurele financiën voor beschikbaar te stellen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ 
maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande 
seniorencomplexen te verbeteren; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als 
maatregel wil inzetten op voorlichten en adviseren van ouderen over brandveiligheid zoals 
pop-up belevingswoning brandveiligheid, voorlichtingsbijeenkomsten afgestemd op 
ouderen, voorlichting bij mensen thuis en ontruimings- en brandoefeningen. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de pop-up 

belevingswoning brandveiligheid door veel wijken van de stad rouleert; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente als 

onderdeel van de veiligheidsregio Rotterdam ook nauwe betrokkenheid bij deze 
voorlichting van ouderen heeft. 
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Draagt het college op: 
 

ú Blijvend in te zetten op brandveiligheid middels voorlichting geven aan ouderen in zowel 
de seniorencomplexen maar vooral ook bij de zelfstandig wonende ouderen; 

ú Hier een structurele activiteit van te maken; 
ú Hier structurele financiën voor beschikbaar te stellen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ 
maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande 
seniorencomplexen te verbeteren; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als 
maatregel wil inzetten op voorlichten en adviseren van ouderen over brandveiligheid zoals 
pop-up belevingswoning brandveiligheid, voorlichtingsbijeenkomsten afgestemd op 
ouderen, voorlichting bij mensen thuis en ontruimings- en brandoefeningen. Ook de pilot 
brandveilige gebouwen wordt in deze motie meegenomen. 

 
 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de pop-up 

belevingswoning brandveiligheid door veel wijken van de stad rouleert; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de pilot brandveilige 

gebouwen alleen nog maar in een aantal gebouwen in Ommoord heeft gedraaid en niet 
over de stad is uitgerold; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente als 
onderdeel van de veiligheidsregio Rotterdam ook nauwe betrokkenheid bij deze 
voorlichting van ouderen heeft. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Blijvend in te zetten op brandveiligheid voorlichting geven aan ouderen in zowel de 
seniorencomplexen maar vooral ook bij de zelfstandig wonende ouderen; 

ú Hier een structurele activiteit van te maken; 
ú Hier structurele financiën voor beschikbaar te stellen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ 
maatregelen neemt om de sociale leefbaarheid en brandveiligheid van bestaande 
seniorencomplexen te verbeteren; 

ú Het college in de actielijn ‘Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’ als 
maatregel wil inzetten op pilots burgerhulpverlening waarbij senioren getraind worden om 
andere bewoners van het complex te helpen bij brand. De brandweer brengt de 
wooncorporaties op de hoogte en geeft ook aan in welke complexen dit nodig geacht 
wordt. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat slechts één 

seniorencomplex heeft deelgenomen aan deze activiteit; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ stelt wel dat deze activiteit bijdraagt 

aan veilige leefomgeving voor ouderen. 
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Draagt het college op: 
 

ú Blijvend in te zetten op het inzetten van senioren in het kader van ondersteuning van de 
eigen doelgroep ouderen; 

ú Hier een structurele activiteit van te maken; 
ú Hier structurele financiën voor beschikbaar te stellen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren 
van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op 
toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, 
‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud 
kan worden, gerealiseerd wordt; 

ú Het college in de actielijn ‘toegankelijke buitenruimte’ maatregelen neemt om de 
buitenruimte in de hele stad toegankelijk te maken voor ouderen; 

ú Het college in de actielijn ‘toegankelijke buitenruimte’ als maatregel wil inzetten op het 
aanleggen van plusroutes en dementievriendelijke wandelroutes. Dat zijn wandelroutes die 
ingericht worden volgens de zogenoemde plusrichtlijnen voor toegankelijke buitenruimte 
en gaan over sneller ingrijpen bij oneffenheden, voldoende keerruimte voor rolstoelen en 
scootmobielen, het aangeven van vernauwingen in de looproute, geleidelijnen naar 
oversteekplaatsen en richtlijnen voor zitplaatsen, kleurstellingen in de route, prullenbakken 
ed. 

 
Overwegende dat: 

 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat bij de plusroutes en 

dementievriendelijke wandelroutes de gemeente wel inzet maar geen analyse heeft 
gemaakt bij in welke wijken deze routes het meest nodig zijn;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de plusroutes en 
dementievriendelijke wandelroutes aansluiten bij de behoeften van de ouderen; 



        
MOTIE: Plusroute en dementievriendelijke wandelpaden! 

  	 	

	
	

2	

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de plusrichtlijnen niet 
afdoende zijn en dat bijvoorbeeld openbare toiletten en aanpassingen fietspaden geen 
onderdeel uitmaken van deze richtlijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er maar een zestal 
plusroutes en geen dementievriendelijke wandelroutes zijn gerealiseerd. 
 

 
Draagt het college op: 
 

ú Blijven in te zetten op plusroutes en dementievriendelijke wandelroutes; 
ú Hier een structurele activiteit van te maken; 
ú Hier structurele financiën voor beschikbaar te stellen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘Ouderenhubs’ wil zorgen dat ouderen in hun eigen wijk oud 
kunnen worden, dat er gebouwd wordt aan een zorgzame wijk en dat de zorg en 
ondersteuning op een vanzelfsprekende manier zichtbaar en nabij is als dat nodig is. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is dat de 
ouderenhubs zullen bijdragen aan de ambitie van het college om passende zorg en 
ondersteuning voor de Rotterdamse ouderen te bieden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de ambitie is om zes 
ouderenhubs te realiseren, maar dat zelfs dat aantal waarschijnlijk niet gehaald wordt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente 
onvoldoende de regie neemt in de ontwikkeling van de ouderenhubs en te veel overlaat 
aan de participerende partijen die eerder concurrenten dan vanzelfsprekende 
samenwerkingspartners zijn;  
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente de 
ouderenhubs daar wil ontwikkelen waar de behoefte het grootst is, maar uiteindelijk niet 
geïnformeerd is naar de behoefte van ouderen, maar naar het aantal ouderen dat in een 
wijk woont, de mogelijkheid van nieuwbouw en het enthousiasme voor het idee 
ouderenhubs bij organisaties in het gebied; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat meerdere voor de 
ontwikkeling van de ouderenhubs relevante partijen in Rotterdam signaleren dat de 
gemeente nog altijd onvoldoende inzicht heeft in de behoefte van ouderen in de 
betreffende gebieden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat bij de ontwikkeling van 
de ouderenhubs geen rekening is gehouden met moeilijk bereikbare groepen zoals 
migrantenouderen en ouderen met een lage sociaaleconomische positie; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de ouderenhubs 
onvoldoende bijdragen aan de ambitie dat Rotterdammers in hun eigen wijk oud kunnen 
worden. 

 
Draagt het college op: 
 

ú De regie te nemen bij de ontwikkeling van de ouderenhubs; 
ú De ouderenhubs in alle wijken van Rotterdam te realiseren; 
ú Indien een wijk te weinig ouderen huisvest om een full service ouderenhub te realiseren in 

gezondheidscentra ene ouderhub-light te realiseren waar tenminste de vaste contact 
persoon voor de ouderen(zorg) en ondersteuning gehuisvest is.  
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘verbeteren samenwerking medisch en sociaal domein’ 
maatregelen wil nemen om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties die zorg 
en ondersteuning aan ouderen bieden, of die moeten beoordelen (indiceren) welke zorg 
een oudere nodig heeft; 

ú Het college in de actielijn ‘Regioplan Huisartsen’ de samenwerking tussen het medische en 
het sociale domein wil verbeteren. Het plan moet leiden tot stadsbrede duurzame 
afspraken over samenwerking op wijkniveau. 
 

Overwegende dat: 
 

ú In het masterplan Ouder en Wijzer wordt gesproken over het starten met de verbeterde 
samenwerking in vier wijken om in 2020 uit te breiden naar de ouderenhubs. Een en ander 
zou mogelijk zijn door aan te sluiten bij effectieve samenwerkingsvormen zoals krachtige 
basiszorg, Welzijn op recept en multidisciplinair overleg; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente weinig 
invloed heeft op het initiatief omdat niet de gemeente maar de regionale huisartsencoalitie 
de opdrachtgever is;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente niet 
financieel bijdraagt aan de maatregel;  
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het multidisciplinair 
overleg niet kan waarborgen dat op wijkniveau de samenwerking tussen organisatie in het 
sociaal domein verbetert. Volgens de rekenkamer wordt door de gemeente de taak om de 
samenwerking in de zorg en ondersteuning van ouderen op wijkniveau te verbeteren, voor 
wat betreft het sociaal domein, te eenzijdig neergelegd bij de huisartsen.  

 
Draagt het college op: 
 

ú De regie te nemen in het verbeteren van de samenwerking tussen het medisch en sociaal 
domein; 

ú Hierbij de huisartsen te ondersteunen bij hun coördinatie van de zorg van ouderen; 
ú Als gemeente zelf meer initiatief te nemen om de onderlinge samenwerking van interne en 

externe organisaties in het sociaal domein (zoals Vraagwijzer, welzijnsorganisaties en 
wijkteams) te verbeteren, en overleg met de regionale huisartsencoalitie over een actievere 
betrokkenheid van de gemeente in het verbeteren van de samenwerking met het medisch 
domein. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘verbeteren samenwerking medisch en sociaal domein’ 
maatregelen wil nemen om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties die zorg 
en ondersteuning aan ouderen bieden, of die moeten beoordelen (indiceren) welke zorg 
een oudere nodig heeft; 

ú Het college in de actielijn ‘Experiment Integraal budget’ wil dat de wijkverpleegkundige en 
de Wmo-adviseur samen de indicatiestelling van de benodigde zorg gaan doen.  
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de keuze om de 
negatieve gevolgen van het complexe zorgstelsel voor ouderen aan te pakken;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat dit een logische keuze 
is; De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er tot nu toe 
(onderzoeksperiode rekenkamer) tien ouderen geholpen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente ondanks 
haar insteek er niet voor kiest om een aanspreekpunt te organiseren, daarmee sluit het 
actiepunt onvoldoende aan bij de behoeften van ouderen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de mogelijkheden om 
het Integraal Budget in de praktijk vanwege de complexe regelgeving beperkt zijn. 
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Draagt het college op: 
 

ú Te stoppen met het project Integraal Budget; 
ú Wel in te zetten op een aanspreekpunt voor alle zorg die de ouderen in Rotterdam mogelijk 

nodig hebben; 
ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing 

terecht kunnen; 
ú Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren; 
ú Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of 

vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun 
vragen; 

ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 
Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘verbeteren samenwerking medisch en sociaal domein’ 
maatregelen wil nemen om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties die zorg 
en ondersteuning aan ouderen bieden, of die moeten beoordelen (indiceren) welke zorg 
een oudere nodig heeft; 

ú Het college in de actielijn ‘Verkennen slimme communicatie professionals’ wil 
onderzoeken hoe technologie de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen het 
medische en het sociale domein kan ondersteunen.  
 

Overwegende dat: 
 

ú Het college in het Masterplan Ouder en Wijzer noemt (vroeg)tijdige signalering en passende 
integrale zorg en ondersteuning in te zetten samenwerking en afstemming tussen huisarts 
(praktijken), wijkverpleegkundigen (medisch domein) en wijkteams, VraagWijzer en welzijn 
(sociaal domein) een randvoorwaarde; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat deze actielijn een 
voorbereidend karakter heeft en dat er nog geen concreet effect op de zorg en 
ondersteuning van ouderen te verwachten is;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ deze actielijn buiten beschouwing laat. 
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Draagt het college op: 
 

ú Haast te maken met het bevorderen van de samenwerking en (vroeg)signalering van 
zorgvragen op technologisch gebied. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘verbeteren samenwerking medisch en sociaal domein’ 
maatregelen wil nemen om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties die zorg 
en ondersteuning aan ouderen bieden, of die moeten beoordelen (indiceren) welke zorg 
een oudere nodig heeft; 

ú Het college in de actielijn ‘Grensvlakken zorgwetten bespreekbaar in casuïstiek’ de 
wettelijke kaders en de grensvlakken tussen de verschillende zorgwetten zichtbaar en 
bespreekbaar wil maken.  
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente geen 
concrete rol heeft in deze actielijn; 

ú Juist de grensvlakken hulpvragers in lastige posities kunnen brengen;  
ú Overleg tussen partijen die zorg en ondersteuningen bieden vanuit de verschillende 

zorgwetten onontbeerlijk is om optimale zorg te kunnen bieden; 
ú Het college met PRIO (Programma Rotterdam Integraal ondersteunen en activeren) al werkt 

aan het oplossen van de scheidslijnen tussen verschillende wetten en partijen; 
ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ deze actielijn buiten beschouwing laat. 
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Draagt het college op: 
 

ú Nu PRIO voorzichtig succesvol lijkt deze werkwijze ook in andere wijken van Rotterdam 
beschikbaar te maken. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘verbeteren samenwerking medisch en sociaal domein’ 
maatregelen wil nemen om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties die zorg 
en ondersteuning aan ouderen bieden, of die moeten beoordelen (indiceren) welke zorg 
een oudere nodig heeft; 

ú Het college in de actielijn ‘verbetering doorstroming ouderen uit het ziekenhuis’ wil dat 
partijen  (huisarts, wijkverpleging, en wijkteams) zich samen inzetten om te komen tot 
stadsbede afspraken om tot duurzame samenwerking te komen.  
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente geen 
concrete rol heeft in deze actielijn; 

ú Goede samenwerking wel nodig is om ouderen niet onnodig lang opgenomen te laten zijn 
in ziekenhuizen;  

ú Ouderen met zorgvragen gebaat zijn met goed afspraken en samenwerking van zorg 
verlenende partijen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ deze actielijn buiten beschouwing laat; 
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Draagt het college op: 
 

ú De regie te nemen in de samenwerking tussen partijen om de zorg voor ouderen te 
verbeteren on de opnameduur van ouderen in de ziekenhuizen zoveel mogelijk te 
beperken. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Havenue’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú In de actielijn ‘Havenue’ de organiserende partijen passende zorg en ondersteuning willen 
aanbieden aan ouderen met als doel de onderlinge samenwerking tussen organisaties in 
het medische en sociale domein in de hoop en verwachting dat minder ouderen op de 
spoedeisende hulp van de ziekenhuizen belanden. 
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat Havenue het initiatief is 
van vier ziekenhuizen;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente er geen 
concrete rol in heeft en organisaties waar de gemeente verantwoordelijk voor is 
(welzijnsorganisaties, Vraagwijzer en wijkteams) namen er niet aan deel; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de concrete 
samenwerking sinds maart 2020 stil is komen te liggen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het deel dat wel 
wordt voortgezet nemen de gemeente en de organisaties waar de gemeente 
verantwoordelijk voor is niet deel; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet te verwachten is 
dat deelname aan Havenue door de gemeente niet substantieel zal bijdragen aan de 
ambitie om passende zorg en ondersteuning voor ouderen te realiseren. 

 
 
Draagt het college op: 
 

ú Gezien het belang van het voorkomen dat ouderen onnodig terecht komen op de 
spoedeisende hulp van de ziekenhuizen de samenwerking met de proeftuin Havenue en 
het programma PGO te intensiveren. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport, 

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’ wil 
zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van 
leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘68 Sociaal Vitaal in Kleur wil dat gezondheidsproblemen eerder 
worden gesignaleerd en daarbij de kennis van migranten over het zorgstelsel te 
verbeteren.  
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het project 
gezondheidsvoorlichters informatie geven in combinatie met het organiseren van op 
gezondheid gerichte activiteiten waarin de geleerde kennis meteen wordt toegepast; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er met het project in 
2020 300 ouderen zijn bereikt;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat Sociaal in Kleur wordt 
opgenomen in het Stedelijk welzijn vanaf 2022; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat omdat het project 
stadsbreed wordt uitgerold het kan bijdragen aan de ambitie, maar dat deze bijdrage 
slechts beperkt kan zijn; 
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Draagt het college op: 
 

ú Het project Sociaal Vitaal in Kleur inderdaad stadsbreed beschikbaar te maken; 
ú Hierbij rekening te houden met cultuur sensitieve elementen en de mogelijkheid te hebben 

om migrantenouderen in de eigen taal aan te spreken; 
ú Structurele financiering hiervoor beschikbaar te stellen. 

 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’ wil 
zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van 
leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘Ouderen Migranten met Dementie’ het signaleren van dementie 
bij migrantenouderen wil verbeteren.  
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat voor het project 
Ouderen Migranten met Dementie in twee wijken een kernteam is opgezet; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er vooral voorlichting 
wordt gegeven, waaronder in de moskee en Huis van de wijk;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het de bedoeling is dat 
het project stadsbreed wordt uitgerold, maar dat dit niet in deze collegeperiode zal 
plaatsvinden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat alleen voorlichting niet 
voldoende is, vooral om dat voorlichting in de eigen taal van groot belang is; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat omdat de gemeente zelf 
geen rol heeft in het project, het niet bijdraagt aan de ambitie van het college van passende 
zorg en ondersteuning. 

 
Draagt het college op: 
 

ú De voorlichting aan migrantenouderen en om hun omgeving in heel de stad aan te bieden; 
ú Daarbij rekening houdend met de moedertaal om het bereik en daarmee de doelstelling zo 

goed mogelijk te kunnen realiseren. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 



        
MOTIE: Cultuursensitief werken 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’ wil 
zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van 
leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘Cultuursensitief werken’ wil dat de zorg en ondersteuning beter 
worden afgestemd op de zorgvragen van migrantenouderen en hun mantelzorgers. De 
geboden zorg moet zo aansluiten bij de behoeften van ouderen met een 
migratieachtergrond.  
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onder de aandacht 
brengen van de leidraad cultuursensitief werken logisch aansluit bij het doel om 
zorgverleners en welzijnsprofessionals cultuursensitief te laten werken; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ook de gemeente 
onderkent dat er behoefte is aan een cultuurspecifiek aanbod van zorg is;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente geen zicht 
heeft op in hoeveel en welke cultuurspecifieke zorg nodig is; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het 
uitvoeringsprogramma geen enkele maatregel bevat om een cultuurspecifiek aanbod van 
zorg te realiseren waardoor het college de ambitie om passende zorg en ondersteuning te 
realiseren voor ouderen met een migratieachtergrond niet waar maakt. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Te onderzoeken aan welke cultuurspecifieke zorg behoefte is bij de verschillende groepen 
migrantenouderen; 

ú Migranten zo nodig in de eigen taal aan te spreken; 
ú Vervolgens cultuurspecifieke zorg aan te bieden. 

 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 



        
MOTIE: Dementievriendelijke wijken  
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam 
een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘Dementievriendelijke wijken’ wil het college wijken 
dementievriendelijk maken, onder meer door winkeliers te trainen in de omgang en 
signalering van mensen met dementie.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het initiatief van de 
dementievriendelijke wijk is twee wijken is gestart; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat alleen in de wijk 
IJsselmonde het project succesvol is;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat omdat het project 
slechts in een van de veertien beoogde wijken wordt uitgevoerd de bijdrage aan de ambitie 
beperkt. 
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Draagt het college op: 
 

ú Het initiatief van de dementievriendelijke wijk verder in Rotterdam uit te breiden daarbij 
gebruik makend van het succes in IJsselmonde. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 



        
MOTIE: Publieksbalies trainen in dementievriendelijkheid 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam 
een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘Publieksbalies trainen in dementievriendelijkheid’ trainingen en 
e-learning bijeenkomsten wil organiseren zodat ouderen met dementie langer in staat zijn 
om op een prettige manier zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de geplande 
bijeenkomsten door corona geen doorgang konden vinden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er tot op heden geen 
medewerkers zijn getraind;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in de 
voortgangsrapportage van december 2020 de trainingen niet meer genoemd worden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat daardoor niet duidelijk 
is of de maatregel alsnog zal worden uitgevoerd. 
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Draagt het college op: 
 

ú De trainingen alsnog te organiseren; 
ú Financiering structureel beschikbaar stellen. 

 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 



        
MOTIE: Rol Stedelijke Keten Dementie in verspreiding dementievriendelijke 
aanpak 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam 
een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘Rol stedelijke keten dementie in verspreiding 
dementievriendelijke aanpak’ de Stedelijke Keten Dementie een rol wil geven bij de 
borging en verspreiding van de dementievriendelijke aanpak.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat in het 
uitvoeringsprogramma niet is aangeven welke rol de gemeente aan de keten wil geven en 
ook niet op welke manier de gemeente dat wil doen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de uitvoering van de 
maatregel verder niet meer terugkomt in de voortgangsrapportage van december 2020;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de bijdrage van 
Stedelijke Keten Dementie aan de ambities van het college onzeker is. 
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Draagt het college op: 
 

ú De actielijn Stedelijke Keten Dementie alsnog op te pakken en hiervoor voldoende 
middelen beschikbaar te stellen. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam 
een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘Website rotterdamdementie.nl de beschikbare informatie op het 
gebied van dementie wil ontsluiten.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het initiatief in de 
uitvoering komt en ligt bij zorgorganisaties; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente geen 
enkele rol speelt bij deze maatregel; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de uitvoering van de 
maatregel verder niet meer terugkomt in de voortgangsrapportage van december 2020. 
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Draagt het college op: 
 

ú Niet te pronken met andermans veren; 
ú Bekendheid te geven aan deze website 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 



        
MOTIE: Proeftuin sociale benadering dementie 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam 
een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘proeftuin sociale benadering dementie’ wil dat mensen met 
dementie en hun mantelzorgers structurele ondersteuning krijgen die aansluit op 
individuele behoeften.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het begeleidende team 
vijftien deelnemers heeft begeleid; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert het project alleen in 
Rotterdam Schiebroek wordt uitgevoerd en mogelijk later naar een tweede gebied; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet aannemelijk is 
dat de maatregel substantieel kan bijdrage aan de ambitie van het college;  

 
 
 
 



        
MOTIE: Proeftuin sociale benadering dementie 

  	 	

	
	

2	

Draagt het college op: 
 

ú De ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers serieus te nemen en 
het project stadsbreed beschikbaar te maken; 

ú Structurele financiering beschikbaar te stellen. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 



        
MOTIE: Langdurige ondersteuning door vrijwilligers 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam 
een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘Langdurige ondersteuning door vrijwilligers’ wil onderzoeken 
hoe tijdelijke en langdurige ondersteuning van een vertrouwde vrijwilliger (een maatje) 
voor mensen met dementie en hun mantelzorger kan worden georganiseerd.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente met de 
welzijnsorganisatie SOL en de netwerkorganisatie Genero heeft onderzocht om tot 
aanbevelingen te komen voor het langdurig verbinden van vrijwilligers aan mensen met 
dementie; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat per oktober 2020 
gestart is met het werven van vrijwilligers; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet duidelijk is 
welke organisatie het onderzoek financiert of coördineert;  

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is het 
project kan bijdrage aan de ambitie van het college. 
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Draagt het college op: 
 

ú De coördinatie te nemen van het project Langdurige ondersteuning door vrijwilligers; 
ú Het onderzoek en de uitvoering van het project Langdurige ondersteuning door 

vrijwilligers financieel te ondersteunen. 
 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam 
een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘Mantelfoon’ een vast aanspreekpunt wil realiseren om 
mantelzorgers te ondersteunen bij het aanvragen van zorg en ondersteuning.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik van de 
Mantelfoon beperkt is. In de periode mei tot en met december 2020 is de Mantelfoon 300 
keer gebeld, dat is slechts 0,3 procent van de 100.000 mantelzorgers die Rotterdam volgens 
de Rekenkamer heeft; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert met name de 
mantelzorgcoach aan sluit bij de behoefte van een deel van de mantelzorgers aan een vast 
aanspreekpunt; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de Mantelfoon slechts 
een beperkte bijdrage kan hebben aan de ambitie van passende zorg en ondersteuning. 
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Draagt het college op: 
 

ú De bekendheid van de Mantelfoon onder mantelzorgers te vergroten; 
ú De bekendheid en het gebruik van de mantelzorgcoach te vergroten; 
ú Voldoende middelen beschikbaar te stellen voor zowel de Mantelfoon ondersteuning als 

wel voor de mantelzorgcoaches. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam 
een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘Belevingstuinen’ tuinen geschikt wil maken voor mensen met 
dementie.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de belevingstuinen zich 
bevinden bij woon-zorgcomplexen;   

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente niet de 
opdrachtgever van de belevingstuinen is noch de belevingstuinen financiert; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat belevingstuinen goed 
gebruikt worden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente geen 
actieve rol heeft bij het realiseren van de belevingstuinen; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de belevingstuinen 
vooralsnog beperkt kunnen bijdrage aan de ambitie passende zorg en ondersteuning. 
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Draagt het college op: 
 

ú Belevingstuinen aan te leggen in combinatie met dementievriendelijke wandelroutes; 
ú Te onderzoeken in welke wijken deze belevingstuinen het beste aangelegd kunnen 

worden; 
ú De benodigde middelen beschikbaar te stellen dan wel voor de benodigde financiering 

zorg te dragen. 
 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam 
een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘Demen Talent’ in de opdracht aan welzijnsorganisaties de 
opdracht op te nemen om, aanvullend op de dagbesteding die vanuit de Wmo/Wlz wordt 
aangeboden, preventieve dagbesteding te organiseren in de Huizen van de wijk plus.   
 

Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de instroom van 
vrijwilligers met dementie in het project Demen Talent lager is dan gehoopt, slecht vijf 
deelnemers hebben zich gemeld;   

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er wel vijftig 
professionals, vrijwilligers en mantelzorgers zijn getraind in de methodiek om deelnemers 
te begeleiden; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er vierhonderd mensen 
zijn bereikt met voorlichting over het traject; 

ú Uit onderzoek van Amsterdam UMC is gebleken dat de deelnemers baat hebben gehad bij 
het project; 
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ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de financiering van het 
project tijdelijk was en onzeker voor de toekomst; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet duidelijk is of de 
gemeente het project in andere wijken wil realiseren en financieren. 

 
Draagt het college op: 
 

ú De voorwaarden te scheppen voor continuering van het project Demen Talent en dit 
stadsbreed beschikbaar te maken. 

ú De benodigde middelen beschikbaar te stellen dan wel voor de benodigde financiering 
zorg te dragen. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede 
zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. 
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de 
regie houden; 

ú Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en 
ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, 
‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;  

ú Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam 
een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen; 

ú Het college in de actielijn ‘stimuleren aanbod welzijnsorganisaties’ in de opdracht aan 
welzijnsorganisaties de opdracht op te nemen om, aanvullend op de dagbesteding die 
vanuit de Wmo/Wlz wordt aangeboden, preventieve dagbesteding te organiseren in de 
Huizen van de wijk plus.   

ú  
Overwegende dat: 
 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat wat het stimuleren van 
de welzijnsorganisaties slechts één project gerealiseerd is, namelijk ‘voetbalherinneringen 
van voetbalvereniging Excelsior samen met welzijnsorganisatie DOCK; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college wel nieuwe 
vormen van dagbesteding breder wil uitrollen in de stad, maar er niet bij zegt welke en ook 
niet in hoeveel gebieden en welke gebieden dat zijn; 

ú De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de bijdrage aan de 
ambitie onzeker is. 
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Draagt het college op: 
 

ú Te onderzoeken in welke wijken waar behoefte aan is; 
ú Concrete doelstellingen en aantallen op te nemen in de aanbestedingen van het 

welzijnswerk; 
ú Concreter te zijn over de aard en frequentie van de aan te bieden activiteiten. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú De groep 65-plussers in Rotterdam toeneemt de komende jaren van 97.000 in 2018 naar 
129.000 in 2035; 

ú Het aantal ouderen met een (niet westerse) migratieachtergrond toe neemt van 17,7 
procent van het aantal ouderen in 2019, naar 32,8 procent; 

ú De meeste ouderen een prima leven leiden in meer of mindere goede gezondheid;  
ú Rotterdam een grote groep ouderen heeft met een kleine beurs; 
ú De wereld veranderd en dat gaat soms te snel voor ouderen, de wereld wordt steeds meer 

digitaal en niet alle ouderen kunnen mee in die ontwikkeling. 
 

Overwegende dat: 
 

ú Wij als gemeente Rotterdam de verantwoordelijkheid hebben om er voor alle 
Rotterdammers te zijn; 

ú Dat we in onze plannen voor Rotterdam daarmee expliciet rekening moeten houden met 
de groepen die minder goed bereikbaar zijn, hun mening mag niet genegeerd worden; 

ú Het rekenkamerrapport duidelijk de witte vlekken op de kaart van het huidige 
ouderenbeleid laat zien; 

ú Het rekenkamerrapport duidelijk laat zien dat we in Rotterdam te weinig geleerd hebben 
van het verleden of geleerd hebben van andere gemeenten met vergelijkbare 
problematiek; 

ú Wij niet alleen beleid moeten maken voor nu, maar dit beleid ook moeten kunnen inzetten 
voor de komende decennia zodat we niet alleen voor de huidige ouderen goed kunnen 
zorgen, maar ook voor de ouderen in 2035 en verder. 
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Draagt het college op: 
 

ú Het masterplan Ouder en Wijzer te herijken, daarbij rekening houdend met alle groepen 
Rotterdammers in hun verscheidenheid; 

ú Het masterplan ouder en wijzer te herijken op de ouderen van de toekomst, waarbij de 
vraag: “Hoe kunnen we alle Rotterdammers blijven ondersteunen en hen de zorg bieden die 
zij nodig hebben” leidend is; 

ú Daarbij gebruik te maken van de kennis die in Nederland en daarbuiten (Scandinavië) 
beschikbaar is. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú 1 op de 5 mensen krijgt te kampen met geheugenproblemen of met een duur woord 
gezegd met dementie waarbij de vorm Alzheimer de meest voorkomende van 
geheugenverlies is. Het is daarmee naast kanker de meest voorkomende ziekte; 

ú Er ieder uur in Nederland 5 mensen met dementie bijkomen en Rotterdam met nu al 8.800 
mensen met dementie de gemeente is met het hoogst aantal mensen met de ziekte 
dementie en dat het aantal mensen met dementie alleen maar zal stijgen tot boven de 
18.000 in 2050. Op Nederlandse schaal zal de groei zijn van 280.000 mensen met dementie 
in 2020 naar 620.000 mensen met dementie in 2050; 

ú Ondanks dat meer dan 15.000 mensen jonger dan 65 jaar te maken krijgen met dementie 
is toch het risico op dementie naarmate men ouder wordt groter; 

ú De kans op dementie verkleind kan worden door gezond te leven dus goede voeding, 
geen stress, goede huisvesting, veel beweging, training van de hersenen spelen daarbij 
een grote rol; 

ú Vanwege de leefomstandigheden vooral de minderbedeelde ouderen in onze 
samenleving een groot risico lopen op het krijgen van dementie; 

ú Er 800.000 mensen in Nederland gemiddeld 40 uur per week mantelzorgen voor iemand 
met dementie; 

ú De kosten voor dementiezorg in 2017 bedroegen 9,3 miljard euro (,5 % van de totale 
gezondheidszorgkosten). 
 

Overwegende dat: 
 

ú Dinsdag 21 september 2021 het Wereld Alzheimer Dag was; 
ú De gemeente Rotterdam een dementievriendelijke stad wil worden en daarom het 

Rotterdamse college en de Rotterdamse afdeling van Alzheimer Nederland een convenant 
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hebben ondertekent waarin samenwerkingsafspraken opgenomen zijn over wederzijdse 
bijdragen aan het bereiken van een dementievriendelijk Rotterdam; 

ú De gemeente Rotterdam deze hele maand september aanmerkt als Campagnemaand 
‘Aandacht voor mensen met dementie’; 

ú De gemeente Rotterdam meer informatie verstrekt over een Dementievriendelijke 
Samenleving op www.samendementievriendelijk.nl; 

ú Op https://www.samendementievriendelijk.nl/gemeentehuis een gratis online training van 
maximaal 15 minuten aangeboden wordt waarin je leert dementie te herkennen en er goed 
mee om te gaan; 

ú Het wenselijk is dat alle medewerkers van de gemeente Rotterdam, leveranciers van de 
gemeente en samenwerkende partners deze online Met 1 op de 5 mensen 
dementietraining volgen. 
 

Draagt het college op: 
 

ú Jaarlijks de maand september aan te merken als Campagnemaand ‘Aandacht voor mensen 
met dementie’; 

ú De Alzheimertraining op te nemen in het trainingsaanbod van de gemeente Rotterdam en 
dit verzoek ook bij de samenwerkende partners neer te leggen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek 
naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,  

Constaterende dat: 
 

ú In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere 
Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn 
van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan 
worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen; 

ú Sinds het opstellen van het uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder & Wijzer de 
woningnood voor het sociale segment en het middensegment enorm is toegenomen; 

ú Er door het college aan ouderenhuisvesting in de vorm van woningen in het sociale 
segment, middensegment en tussenvoorzieningen geen urgentie gegeven wordt; 

ú Ale ambities in de pijler ‘Wonen en Woonomgeving’ van het uitvoeringsprogramma 
‘Ouder&Wijzer’ volgens de rekenkamer niet zullen bijdragen aan het realiseren van meer 
woningen voor ouderen in het sociale segment, het middensegment en qua 
tussenvoorzieningen;  

 
Overwegende dat: 

 
ú Woonvisie 2030 voor wat betreft de doelgroep ouderenhuisvesting er totaal geen visie is 

ontwikkeld; 
ú Het college geen enkele urgentie voelt om woonbeleid in het sociale segment, in het 

middensegment en als tussenvoorziening voor ouderen te ontwikkelen;  
ú Door het al jaren onderschatten van het belang van realiseren van betaalbare 

ouderenhuisvesting in het sociale- en middensegment door het college er een scheefgroei 
in wonen en een tekort aan ouderenhuisvesting is ontstaan; 

ú Door het niet inspelen met voorzieningen, zorg, huisvesting, werk en dergelijke op de 
toename van het aantal ouderen in onze samenleving de wooncrisis nog zal gaan 
toenemen; 
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ú Er grote mentale druk op het doorstromen van ouderen uit hun woningen wordt 
uitgeoefend vanwege de enorme woningnood in het sociale segment en het 
middensegment; 

ú Daarmee ouderen zeer onterecht gestigmatiseerd worden als zijnde de doelgroep die 
verantwoordelijk is voor de woningnood van jongeren en jonge gezinnen. 

 
Draagt het college op: 
 

ú Met een deltaplan ouderenhuisvesting te komen waarin het college oa aangeeft; 
o Hoeveel betaalbare ouderenwoningen (sociaal, middensegment en als 

tussenvoorziening) te willen realiseren op welke termijn; 
o Waar en waarom deze gewenste betaalbare ouderenhuisvesting in de gebieden 

van de stad te gaan realiseren; 
o Of en hoe ouderenhuisvesting geclusterd gaat worden; 
o Hoe te gaan waarborgen bij woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, etc dat 

er prioriteit gegeven gaat worden aan het realiseren van betaalbare woningbouw 
in het sociale- en middensegment en als tussenvoorzieningen voor ouderen; 

o Hoe de ouderen te compenseren voor de financiële schade die geleden wordt bij 
doorstroming; 

o Welke en hoe leefbaarheidsaspecten (zorg-, cultuur-, winkel-, recreatie-, 
buitenruimte-voorzieningen, ed) gekoppeld gaan worden aan ouderenhuisvesting. 

ú Dit deltaplan onderdeel laat worden van het uitvoeringsprogramma ‘Ouder&Wijzer’ en 
Woonvisie 2030. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 
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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van 
het agendapunt het agendapunt Rekenkamerrapport ‘Broze Bedoelingen’ over effecten 
ouderenbeleid en Voortgang ‘Ouder en Wijzer’ 2022, een nieuw Rotterdams ouderenpakket, 
 
Constaterende dat: 
 

ú In het uitvoeringsprogramma Ouder & Wijzer meerdere maatregelen waaraan bij ouderen 
wel behoefte bestaat ontbreekt; 

ú Een fysiek vast aanspreekpunt om ouderen te ondersteunen bij het aanvragen van zorg en 
ondersteuning ontbreekt; 

ú Het ontbreekt aan maatregelen om cultuurspecifieke zorg te realiseren; 
ú Een deel van de Rotterdamse ouderen met een laag inkomen (alleen AOW en dat soms 

niet eens volledig) hulp nodig hebben bij het aanvragen van inkomensondersteunende 
voorzieningen, zoals de Rotterdampas, gratis openbaar vervoer en de Aanvullende 
Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). 
 

Overwegende dat: 
 

ú Het huidige gemeentelijke loket ‘Vraagwijzer’ biedt geen vast aanspreekpunt aan; 
ú De sociale Hulpdienst Corona (ingericht sinds maart 2020) biedt ouderen geen vast 

aanspreekpunt; 
ú Ouderen met een migratieachtergrond vaak onvoldoende kennis hebben van het 

zorgstelsel; 
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Draagt het college op: 
 

ú Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing 
terecht kunnen; 

ú Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of 
vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun 
vragen; 

ú Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de 
Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een 
welzijnsorganisatie) te gaan beleggen. 

 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
 
Ellen Verkoelen 
Fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam 


