
Volgplan 1e fase Verankering Ouderen- en Gehandicaptenproof 

Pagina 1 van 4 
Waalre, 8-10-2009 

 

 Onderwerp Verantwoordelijk Vervolgactie Concrete actie Sen. Raad 
1 Indicatiestelling 

Huishoudelijke Hulp 
 

Gemeente Waalre Gedegen en zorgvuldige intake nodig om tot een 
goede indicatiestelling te komen met nadruk op 
persoonlijk contact. 
De Seniorenraad wil graag inzage in richtlijnen en 
procedures m.b.t. Huishoudelijke Hulp 
 

Participatieraad schriftelijk verzoeken dit punt 
aan te kaarten. 
(taak secr. Sen. Raad) 

2 Wachtlijstproblematiek RSZK De Seniorenraad voert 12-02 overleg met RSZK 
 

zie 18 

3 Positie echtparen RSZK idem 
 

zie 18 

4 Begaanbaarheid 
voetpaden naar 
Zorgcentra 
 

Gemeente Waalre De Seniorenraad wenst inzage in Verkeersbeleidsplan. 
Graag afspraak op korte termijn 

Hierover een gesprek aangaan met wethouder 
Hazelaar. 
(Voorz. + secr. Sen. Raad) 

5 Instellen van een 
meldpunt 

Gemeente Waalre Weglaten WZSW omdat snelle actie niet wordt 
gegarandeerd. 
We onderstrepen PR m.b.t. Wmo-loket (kopij 
aanleveren aan ouderenorganisaties) 
 

Wmo-loket is het meldpunt. Met het loket gaan 
praten welke acties zij ondernemen bij vragen 
naar overbruggende kortdurende hulp. 
(J. v.d. Beek en S. de Ruyter) 

6 Duidelijke 
informatiefolder t.b.v. 
adressen bij acute zorg 

Gemeente waalre momenteel 3 bronnen: 
- gemeentegids 
- infogids GOW 
- veiligheidswijzer politie 
De Seniorenraad zal de gemeente vragen dit te 
coördineren en met regelmaat de burgers te wijzen op 
deze informatie 
 

Sen . Raad neemt dit mee in het gesprek met 
de wethouder, incl. het weigeren van 
verstrekken van informatie op gemeentepagina 
over nieuwe informatiebrochure voor 
Mantelzorgers en Ouderen Waalre 

7 Leef en denkwereld 
ouderen i.c.m. 
communicatie vanuit de 
huisartsen 
 

Huisartsen De Seniorenraad zal bij het Huisartsencollectief 
aankaarten dat de bejegening richting ouderen anders 
moet 

Sen. Raad neemt contact op met de heer 
Wittgen (oud-huisarts) om insteek te maken 
richting huisartsen 

8 Realiseren van de 
mantelzorggids 

Werkgroep 
mantelzorg Waalre 

De Seniorenraad zal de vraag om een mantelzorggids 
te realiseren voorleggen aan de werkgroep 
 

GOW vraagt E. de Raad c.q. de werkgroep 
mantelzorgondersteuning Waalre om meer 
informatie over stand van zaken 
 

9 Ontwikkeling netwerk ter 
ondersteuning van 
mantelzorgers 
 

Werkgroep 
mantelzorgers 

idem idem 8 
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 Onderwerp Verantwoordelijk Vervolgactie Concrete actie Sen. Raad 
10 Realiseren van 

ondersteuning bij beheer 
PGB 

Seniorenraad Heeft op landelijk niveau de nodige politieke aandacht. 
Over 3 maanden opnieuw bezien 
Gemeente heeft een afspraak met de Sociale 
Verzekeringsbank die ondersteuning biedt in de 
omgang met een PGB 

Combineren met punt 5.  
S. de Ruyter en J. v.d. Beek vragen naar wat 
er geregeld is (hierbij betrekken belastingzaken 
en werkgeversrol) 
 

11 Overbelasting 
mantelzorg 

Gemeente Contact tussen Seniorenraad en Participatieraad om 
toe te zien dat de mantelzorger voldoende aandacht 
krijgt 
 

Combinatie met punt 1 
(meenemen in brief aan Participatieraad) 

12 Afzonderlijke nota 
Mantelzorg 

Gemeente idem 
De gemeente heeft de doelgroep mantelzorgers 
opgenomen in het Wmo-beleidsplan en is niet van zins 
om te komen tot een aparte nota mantelzorg 
 

Dit is inmiddels achterhaald 

13 Opleiding en begeleiding 
van de Wmo-
loketmedewerkers 
 

Gemeente De bedoeling is dat de Wmo-loketmedewerkers op een 
adequate wijze worden opgeleid en begeleid. De 
Participatieraad toetst of dit goed gebeurd 

Combinatie met punt 1 

14 Wmo-loket als spil bij 
eenzaamheidssignalering 

Gemeente Kennisnemen van het protocol dat wordt gehanteerd bij 
signalering / melding van eenzaamheid. Het initiatief 
Burgers aan zet moet nog worden ontwikkeld.  
Ook andere ontwikkelingen volgen zoals de opzet van 
Wijkraden. Hiervoor een werkbezoek inplannen 
 

Combineren met het gesprek met de 
Wethouder en vragen naar de stand van zaken 

15 Cursus signaleren voor 
vrijwilligers 
 

Gemeente Vragen naar de stand van zaken 
 

Combineren met het gesprek met de 
Wethouder en vragen naar de stand van zaken 
 

16 Het Wmo-loket als 
meldpunt voor 
tussenpersonen 
 

Gemeente De Seniorenraad geeft aan dat de gemeente een 
protocol dient te schrijven over het meldingstraject 
 

Combineren met het gesprek met de 
Wethouder en vragen naar de stand van zaken 

17 Coördinatie door het 
Wmo-loket in de richting 
van hulp op maat 
 

Gemeente idem 
De Participatieraad moet dit monitoren 

Combineren met het gesprek met de 
Wethouder en vragen naar de stand van zaken 
 
 

18 Eenzaamheid in de 
Zorgcentra 

RSZK De Seniorenraad wil van het RSZK vernemen hoe men 
eenzaamheid signaleert en wat met deze signalen 
wordt gedaan 
 

W. Corbijn en P. van Hoof bespreken dit met 
RSZK.  
Wat ondernemen zij op het terrein van welzijn 
+ stand van zaken Cliëntenraad 
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 Onderwerp Verantwoordelijk Vervolgactie Concrete actie Sen. Raad 
19 Communicatie naar de 

burgers via De Schakel 
en brieven 
 

Gemeente De seniorenraad zal volgen of de gemeente hierover 
meer duidelijkheid verschaft 

Combineren met gesprek met de Wethouder 

20 Inkorten tekstberichten 
over bouwvergunningen 
 
 

Gemeente idem Combineren met gesprek met de Wethouder 

21 Adequate bezorging van 
de Schakel 
 

Gemeente idem Combineren met gesprek met de Wethouder 

22 
+ 
24 

Herzien van de 
gemeentelijke website 

Gemeente De Seniorenraad wordt graag uitgenodigd om uitleg te 
krijgen over de stand van zaken en het geleverde 
commentaar op de website te bepreken 
 

Via de wethouder afspraak maken met 
gemeentelijke afdeling Communicatie 

23 Heroverwegen van de 
doelstellingen van 
Wethouder in de Wijk 
 

Gemeente De evaluatie van het College afwachten Combineren met gesprek met de Wethouder 

25 
26 
29 

Nemen van maatregelen 
tegen onveilige 
verkeerssituaties 
 

Gemeente De Seniorenraad wil graag zicht krijgen op de plannen 
van de afdeling Civiel en Verkeer. De Seniorenraad wil 
mede richting geven aan oplossingen 

Combineren met gesprek met de Wethouder 

27 Versoepelen 
voorwaarden gebruik 
Taxbus 

Gemeente De Seniorenraad wacht de definitieve Verordening 
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning af. 
Momenteel vindt een marktverkenning plaats omtrent  
aanbesteding van Taxbus per 01-01-2010 
 

Wethouder vragen naar de stand van zaken 
m.b.t. lokale Verordening en regelgeving 

28 Toegankelijkheid van 
praktijkruimtes 
paramedici 
 

Paramedici De Seniorenraad treedt met betrokken medici in 
contact 

Combinatie met punt 7.  
Sen. Raad neemt contact op met de heer 
Wittgen. Eventueel vanuit Sen. Raad per geval 
gericht aanspreken paramedici. Fred Stetter 
verzoeken waar de situatie nijpend is 
 

29 Toegang tot winkels en 
manoeuvreren in winkels 
 

 Zie 25 Fred Stetter verzoeken waar de situatie nijpend 
is 

30  Gemeente dient gebruik 
te maken van de WAC-
adviezen 

Gemeente Tot onze spijt hebben we vernomen dat de 
WoonAdviesCommissie zich heeft opgeheven omdat 
de gemeente geen gebruik maakt van de adviesfunctie 
 

Wethouder vragen waarom de WAC niet is 
geconsulteerd afgelopen jaren 
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 Onderwerp Verantwoordelijk Vervolgactie Concrete actie Sen. Raad 
31 Ontwikkeling 

WoonZorgZones 
Gemeente De Seniorenraad wenst een overleg met het College 

omtrent hun visie op de ontwikkeling van 
WoonZorgZones 
 

Combineren met gesprek met de Wethouder 
en vragen naar de visie van de gemeente op 
dit punt 

32 Bereikbaarheid, 
Toegankelijkheid en  
Bruikbaarheid 
 

Gemeente Zie 25 Combineren met gesprek met de Wethouder 

 


