Kort verslag vergadering Ouderenraad Midden-Groningen d.d. 21-11-2019 die werd
gehouden in Tonegido in Hellum.
Aanwezig: de dames Meijer, mevrouw Schaank en de heren Haze, Klok, Kolk (voorzitter),
Nieborg, de Haan, Pots, Remkes, Scholtens en van der Heide. Afwezig m.k. de heren Bosma,
Luiken, Oudekerk en Tepeli.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigen. Mevrouw Mulder heeft zich
helaas afgemeld, we zullen proberen haar de volgende vergadering in te passen.
2- Er zijn geen ingekomen stukken.
3- Het verslag van de vergadering van 17-10-2019 wordt onveranderd vastgesteld.
4- Actielijst n.a.v. de vergadering van 17-10-2019
- het blijkt dat er in Harkstede toch een dorpscentrum is, te weten “de Roemte”, dat niet
vermeld staat in de Gemeentewijzer M-G.
5- Themabijeenkomsten Huisvesting Ouderen
De filmopnamen hebben wat vertraging opgelopen en zullen eind van dit jaar gereed zijn.
Dan zal de eerste bijeenkomst in Meeden worden gepland. De voorzitter zegt ook contact
te hebben gehad met Lefier n.a.v. onze vraag over het ontlabelen van een groot aantal
woningen. Ze gaan niet in op ons verzoek om dat toe te lichten, maar willen wel een
gesprek met ons hoe wij als ouderenraad kijken naar huisvesting ouderen in de toekomst,
omdat zij ook bezig zijn met een Notitie Ouderenhuisvesting. Er volgt een uitgebreide
discussie hoe de maatschappij steeds meer gebruik maakt van de digitale mogelijkheden,
maar die een steeds groter probleem zullen worden voor de groep ouderen. Ook wordt
stilgestaan bij de onlangs gehouden Regiotafel in Noordbroek (de Regiotafel is ontstaan als
een innovatief project van Anders Oud 2030, een regionale ouderennetwerk in Noord- en
Noord-Oost Nederland met als gezamenlijk doel het bijdragen aan de zorg voor en het
welzijn van ouderen in de regio), waar het m.n. zou moeten gaan over de toekomstige
huisvesting ouderen in de krimpgebieden. Dat kwam helaas niet helemaal van de grond, de
vergadering is zo wie zo van mening dat dit probleem wordt onderkend door de rest van
het land, omdat het daar niet speelt. De vergadering is van mening dat er steeds grotere
wooneenheden voor de ouderen zullen ontstaan, zie bijvoorbeeld de centralisatie in
Hoogezand op het voormalig Atlantaterrein. Maar de huren zijn dermate hoog dat een 2
deling in de toekomst steeds groter zal worden. Van de overheid kunnen we steeds minder
verwachten, de toename van het aantal dementerenden bijvoorbeeld kan niet worden
opgevangen door meer verpleeghuizen, dus moet er steeds meer een beroep worden
gedaan op mantelzorgers, maar dat aantal zal door de vergrijzing alleen maar afnemen.
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7- Strategische Visie Sociaal Domein/Bezuinigingsvoorstellen
De algemene indruk is dat de ouderen in deze bezuinigingsronde redelijk gespaard zijn.
Wel wordt de zorg uitgesproken over de extreem hoge kosten van Jeugdzorg. De gemeente
is nu bezig met een onderzoek naar 40 gezinnen die extreem hoge kosten hebben gehad.
Het beleid van de gemeente is tweezijdig, met name beleidsadviseur Ger Schout is van
mening, dat er een menselijke oplossing moet komen en dat men minder moet werken
volgens systemen/regeltjes, maar dit wordt (nog) niet gedeeld door betrokken ambtenaren.
We wachten af, er is nog een lange weg te gaan.
8- Ouderenbeleid 2020
Er is een bestaande werkgroep Ouderenbeleid, die samen met Gerry Oudekerk bezig is een
notitie te maken. De voorzitter heeft op verzoek een aantal punten op papier gezet voor een
presentatie aan de Gemeenteraad op 10 december a.s. Ook de Ouderenraad is in het bezit
van deze presentatie met het verzoek daar op te reageren. Mevrouw Schaank vindt dat het
inkomen wel degelijk met welzijn te maken heeft, omdat door een (te) laag inkomen je niet
kunt deelnemen aan normale maatschappelijke leefomstandigheden, waardoor je
eenzaamheid in de hand werkt. De heer Remkes zegt dat dementie veelvuldig wordt
genoemd, maar mist de groep die met psychische problemen zit. De reacties zullen nog
worden toegevoegd.
9- Armoedepact
Een ooit ingestelde werkgroep Armoedepact is waarschijnlijk opgeheven, wat nu voorligt is
een voorstel van wethouder Verschuren met mogelijke oplossingen. Ook wordt verwezen
naar een Meedoenfonds van de gemeente. Afgesproken wordt om dit punt de volgende
vergadering opnieuw te agenderen.
10- Cliëntondersteuning
Er is nog geen reactie ontvangen op onze brief aan het College.
11- E-Health
De voorzitter zegt contact te hebben met het ZIF (Zorg Informatie Forum) over
zorgautomatisering. Het ZIF biedt structurele innovatie op het gebied van gezondheid
m.n. voor de ouderen (het ZIF verzorgt ook de coördinatie van Anders Oud 2030).
Onderdeel van deze Zorgautomatisering is de digitale patiënten omgeving van de
huisartsen. Dit is een heel actueel onderwerp, maar de huidige praktijk is dat wij hier in
het noorden helaas ver achter lopen bij de rest van Nederland, voor zover bekend werkt
alleen dr. Fochteloo met dat systeem. De vergadering wil graag op de hoogte blijven van
de ontwikkelingen en is bereid om dit gezamenlijk aan te pakken en uit te dragen.
12- Rondvraag en sluiting
- de voorzitter zegt met wethouder Boersma in gesprek te gaan over de status van de
Ouderenraad.
- de heer Nieborg zegt een gesprek te hebben gehad met wethouder Boersma over het niet
meer functioneren van het vrijwilligersvervoer in de voormalige gemeente Slochteren. Er
is toegezegd dat er structurele oplossingen zullen komen.
- de voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Hoogezand, 22-11-2019
Henk Haze, secretaris.
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