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De heer W. Dogger, wethouder 

Postbus 10007 

8000 GB  ZWOLLE 

        Zwolle, 9 september 2019 

Geachte heer Dogger, 

De Seniorenraad Zwolle waardeert uw verzoek een reactie te geven op de 

seniorenagenda Vitaal en Waardig ouder worden van 25 juni 2019. Zij voldoet 

hier graag aan vanuit de positie van belangenbehartiger van Zwolse senioren 

met uiteenlopende achtergronden.  

De Seniorenraad kan zich in algemene termen uitstekend herkennen in het op 

12 augustus door de Participatieraad Zwolle uitgebrachte advies. Zij spreekt 

dan ook van harte haar ondersteuning van dit advies uit.   

Echter, vanuit haar andere rol en positie ervaart de Seniorenraad Zwolle de 

behoefte om dringend aandacht te vragen voor een aantal aspecten die van 

essentieel belang zijn om als senioren zich gesteund te voelen door een actief 

beleid van gemeentewege.  

In de eerste plaats moet de Seniorenraad Zwolle constateren dat de eerder 

door haar op diverse moment ingebrachte voorstellen niet tot nauwelijks zijn 

terug te vinden in voornoemde agenda Vitaal en Waardig ouder worden. 

De Seniorenraad Zwolle stelt vast dat voor wat betreft de genoemde adviezen 

een expliciete uitwerking in beleid en een nadere concretisering gemist 

worden. Zo ontbreken bijvoorbeeld voorstellen vanuit de gemeente om een 

concrete start van een activiteit te faciliteren en knelpunten aan te pakken.  

In de agenda wordt impliciet ontkend dat vraagtekens geplaatst kunnen 

worden bij de veronderstelde inzetbaarheid van de burgerij. Het is genoegzaam 

bekend dat de capaciteit (zowel qua veronderstelde inzetbare aantallen als qua 

fysieke en geestelijke belasting) regelmatig tegen grenzen aanloopt.  
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Nog daargelaten het feit dat door een steeds zwaardere werkbelasting en het 

langer moeten doorwerken te verwachten valt dat het aantal voor vrijwilligers-

werk en mantelzorg beschikbare burgers eerder af- dan toeneemt. 

Voor wat betreft het doel ‘vitaal en waardig oud worden’, met andere woorden 

‘het bevorderen van zelfredzaamheid’ wordt een voorwaardenscheppend 

beleid gemist op het gebied van onder meer OV- en ontmoetingsfaciliteiten. 

De Seniorenraad Zwolle hecht er veel belang aan dat de gemeente Zwolle in 

weerwil van de signalen van bezuinigingen in het sociale domein expliciet blijk 

geeft van een duidelijke en vertrouwengevende concretisering van de in de 

agenda Vitaal en Waardig ouder worden geschetste beleidsvoornemens. 

Tenslotte wil de Seniorenraad Zwolle nog een opmerking maken over haar 

gevoelens met betrekking tot de aard van het met u gevoerde overleg. Zij heeft  

dit als zeer teleurstellend ervaren. Er bleek namelijk weinig concreets op tafel 

te liggen om over te praten. Wij koesteren dan ook de verwachting dat in de 

vervolgcontacten de informatieverstrekking meer aandacht krijgt en overleg 

gebaseerd zal zijn op meer concrete onderwerpen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

G. Smook 

Secretaris Seniorenraad Zwolle 

 

   


