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Openbaar

Onderwerp Seniorenagenda Vitaal en Waardig Ouder Worden
Versienummer 1

Portefeuillehouder W. Dogger
Informant Marc Stevens
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon (038) 498 2212
Email RM.Stevens@zwolle.nl

Financiële gevolgen
Betreft doel Doel 1.1.3 We versterken het oplossend vermogen van kwetsbare inwoners, 

waaronder ouderen, en hun sociale netwerken.
Begroting wijzigen Nee
Dekking ten laste van NVT

Bijlagen
1. Seniorenagenda
2. Inspraakreactie van Participatieraad op de seniorennota en reactie college
3. Inspraakreactie van de Seniorenraad op de seniorennota en reactie college

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1 In te stemmen met bijgevoegde seniorenagenda Vitaal en Waardig Ouder Worden;
2 onderstaande onderwerpen tot speerpunten van het seniorenbeleid te benoemen:

 Positieve gezondheid
 Levensloopbestendig wonen
 Meedoen en er toe doen (waaronder arbeidsparticipatie)
 Toegankelijkheid fysieke omgeving
 Aanpak eenzaamheid
 Cultuursensitiviteit
 Regenboog senioren
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Inleiding
In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken de komende jaren speciale aandacht te geven aan 
Zwolse senioren. Zwolle wil nu en in de toekomst een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te 
wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. Er is voor senioren ruimte en mogelijkheid 
om actief te blijven deelnemen aan de maatschappij. De groep senioren groeit, van ruim 19.000
65 plussers nu naar bijna 27.000 in 2030. 

Veel senioren redden zich prima, wonen in een levensloopbestendige woning of zorgen zelf voor de 
nodige aanpassingen en hebben een actieve leefstijl. Maar er zijn senioren die daar minder goed in 
slagen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met partijen in de stad, waaronder de 
Seniorenraad Zwolle en Participatieraad Zwolle, hebben we speerpunten geformuleerd waar we de 
komende jaren actief op in willen zetten:

 Positieve gezondheid
 Levensloopbestendig wonen
 Meedoen en er toe doen (waaronder arbeidsparticipatie)
 Toegankelijkheid fysieke omgeving
 Aanpak eenzaamheid
 Cultuursensitiviteit
 Regenboog senioren

Beoogd effect
1. Zwolse ouderen, op alle levensdomeinen, zo lang mogelijk zelfstandig laten meedoen in de 

samenleving.

Argumenten
1.1  Breed gedragen agenda
De seniorenagenda en de geformuleerde speerpunten zijn tot stand gekomen met inbreng van 
betrokken partijen in de stad, zoals seniorenraad, participatieraad en welzijnspartijen. Deze agenda 
sluit aan bij de afspraak in het coalitieakkoord en dient als kompas voor initiatieven in de komende 
jaren.

1.2  Extra aandacht voor senioren is nodig
De geformuleerde speerpunten vragen in het licht van de vergrijzing extra aandacht. Andere 
onderwerpen, zoals inkomen- of mantelzorgbeleid, zijn eveneens belangrijk maar vragen in het kader 
van seniorenbeleid geen extra aandacht.

1.3 Zelfstandigheid behouden
De geformuleerde speerpunten dragen bij aan het zo lang mogelijk en zelfstandig laten meedoen van 
Zwolse ouderen in de samenleving. De speerpunten zijn een samenhangend geheel; alle speerpunten 
dragen bij aan het zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. 

Risico’s 
Er zijn geen directe risico’s verbonden aan het vaststellen van deze seniorennota.
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Financiën
De uitwerking van de geformuleerde speerpunten vraagt vooralsnog geen extra financiële middelen, 
behalve de door uw raad gereserveerde middelen voor de uitvoering van Vitaal & Veilig Thuis voor 
2020 en 2021, respectievelijk €150.000 en €175.000. In de bestaande gemeentelijke organisatie en 
samen met partijen in de stad is voldoende inzet geborgd om de speerpunten te kunnen uitwerken.
Bij de uitwerking van de speerpunten kan wel een situatie ontstaan waaruit blijkt dat er onvoldoende 
financiële middelen zijn om tot concrete uitvoering over te gaan. Op dat moment wordt onderzocht in 
hoeverre het mogelijk is om financiële middelen vrij te spelen. 

Communicatie
Vanaf het voorjaar van 2019 is samen met de Seniorenraad Zwolle en de Participatieraad Zwolle 
gewerkt aan het bepalen van het formuleren van de speerpunten voor deze seniorenagenda. Voor het 
zomerreces is de seniorennota voor inspraak voorgelegd aan deze beide raden. De inspraak van deze 
raden en de reactie van het college zijn als bijlagen aan dit voorstel toegevoegd. Alhoewel de 
seniorenraad in een vroeg stadium is betrokken bij de ontwikkeling van een seniorenagenda, wil de 
seniorenraad achteraf gezien liever een nota of actieplan hebben met concrete acties.
De vaststelling en de verspreiding van de seniorenagenda zal via de reguliere kanalen naar de 
samenleving worden gecommuniceerd: persbericht, bericht op de nieuwspagina Zwolle en inzet van 
sociale media. Daarnaast worden betrokken organisaties op het gebied van ouderenbeleid gevraagd 
mee te werken aan het uitdragen en uitwerken van de seniorenagenda.

Vervolg
Na vaststelling van de seniorenagenda wordt in samenspraak met betrokken partijen de geformuleerde 
speerpunten uitgewerkt. In het kader van de genoemde speerpunten zijn diverse gremia en overleggen 
georganiseerd waar de speerpunten op de agenda staan of gezet kunnen worden. Zo nodig worden 
nieuwe verbanden en structuren georganiseerd om blijvende aandacht te borgen. Periodiek vindt met 
betrokken partijen afstemming plaats om de agenda te toetsen aan de actualiteit en de behoefte van 
de ouderen in de stad. 
Door middel van een voortgangsrapportage wordt u in de tweede helft van 2020 op de hoogte gebracht 
van de vorderingen.

Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Ingrid Geveke


