
o.  Onderzoek verrichten naar de woonwensen 
van ouderen, gereed in 2019

p.   Onderzoek doen naar de leefsituatie van 
senioren van 80+ en van kwetsbare ouderen, 
gereed in 2019.

q.  Ontwikkelen van een visie en plan van aanpak 
voor het realiseren van woontussenvoorzie-
ningen en woonzorgarrangementen, gereed in 
2019.

r.  Stimuleren en uitbouwen van netwerken wij-
ken en dorpen, die bij willen dragen aan de 
senioren vriendelijke samenleving.

s.  In stand houden en verder uitbouwen van 
Zorg voor elkaar Breda, vanaf 2019.

Last but not least: 
de vergrijzing vraagt voor de stad om 

veel voorlichting en informatie aan jong en oud. 
Goed met elkaar samenleven, respect voor elkaar 

en betekenis blijven hebben, zorgen voor een prettige 
oude dag midden in de Bredase samenleving.

Waarom is 
ouderenbeleid 
in Breda 
belangrijk

De SENIORENRAAD  BREDA is een onafhan-
kelijk adviesorgaan ingesteld door de gemeente Breda 
om de gemeente te adviseren over het ouderenbeleid 
in de gemeente.

g.   Aanpassing en verruimen van gemeentelijke 
regelgeving met betrekking tot het gebruik, 
c.q. splitsing van woningen in het kader van 
mantelzorg, gereed in 2020.

h.  Prestatieafspraken met woningcorporaties 
over te realiseren aantal woningen in diverse 
huurklassen.

i.  Aanpassen van toewijzings- en prijsbeleid 
van woningen aan senioren, ten einde door-
stroming naar gewenste en geschikte wonin-
gen te bevorderen, gereed in 2019.

j.  Voortzetting, uitdieping en financiering van 
het programma Wonen met gemak, vanaf 
heden.

k.  Uitbreiden van de Blijverslening, voor het 
levensloop geschikt maken van de bestaande 
particuliere voorraad, vanaf heden.

l.  Behouden en uitbreiding van ontmoetings-
mogelijkheden voor senioren in de wijken en 
dorpen vanaf 2020.

m.  Opstellen van beleidsplan dementieviendelijk 
Breda, gereed 2019.

n.  Concretiseren van maatregelen om de finan-
ciën van de Wmo beheersbaar te houden, 
gereed 2019.
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Aandachtsgebieden
De Seniorenraad Breda richt zich in het oude-
renbeleid met name op de volgende thema’s:
– Wonen en woonomgeving
– Zorg en welbevinden
–  Meedoen, maatschappelijke onderstuning en 

gezondheidszorg
– Communicatie

Prioriteiten Seniorenraad Breda 
2018–2020
In de reactie van de Seniorenraad Breda op het 
bestuursakkoord Lef en Liefde somt de raad de 
volgende punten op, die met prioriteit moeten 
worden aangepakt.

a.  Integraal seniorenbeleid organiseren en 
regisseren, gereed vanaf 2019.

b.  Het formaliseren van gebiedsbeschrijvin-
gen van alle 11 wijken in de gemeente, als 
onderlegger voor het te formuleren beleid, 
gereed in 2019.

c.  Alle voorgenomen 6.000 nieuwe woningen 
zijn levensloopbestendig, vanaf heden.

d.  Uitvoering geven aan de door VWS opge-
stelde nota Langer thuis wonen, gereed in 
2019.

e.   Continu in gesprek gaan met ouderen in de 
wijk, in navolging van het project Ouderen 
aan het woord, vanaf 2019.

f.   Concretiseren van de 1% middelen voor 
preventie en innovatie-onderzoek, gereed 
in 2019. 

Bevorderen van welzijn van ouderen 
geeft ook kostenbesparing
De gemeente is erbij gebaat dat ouderen zo 
gezond, zelfstandig en actief mogelijk blijven. 
Dat is goed voor de samenleving, want ouderen 
dragen bij met inzet, ervaring en als rolmodel. 
Dat is ook goed voor de ouderen, want het ver-
betert hun kwaliteit van leven, en het is ook 
goed voor het huishoudboekje van de gemeen-
te. Meer welzijn en preventie betekent minder 
gebruik van voorzieningen en dus kostenbe-
sparing.
Een voorbeeld: meer bewegen helpt om langer 
gezond te blijven en vallen te voorkomen en dat 
resulteert in minder beroep op bijvoorbeeld de 
Wmo.

Samenwerking loont, maar gaat niet 
vanzelf
Als een oudere hulpbehoevend wordt, is de ge-
meente verantwoordelijk voor het organiseren 
en bieden van passende ondersteuning. Het is 
dus van belang dat ouderen zoveel mogelijk 
zelf kunnen regelen. Dat kunnen ouderen niet 
alleen. 
Weten instellingen die samenwerken in Zorg-
voorelkaar wat daarbij komt kijken en kunnen 
zij daarin voorzien? Werken zij al optimaal 
samen in de buurten met huisartsen, wijkver-
pleegkundigen en andere medische functies? 
Werken verschillende gemeentelijke dienen al 
optimaal samen, of is ontschotting van geld-
stromen nodig?
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Ouderen vormen een grote groep  
burgers die de komende decennia 
blijft groeien

Op basis van de bevolkings-prognose wordt een 
toename van 55+ers (preventiegroep) in Bre-
da verwacht van 52.100 in 2015 naar 64.000 
in 2030. Het aandeel stijgt dan van 29 naar 
33%. Het aantal 75+ers (de zorggroep) stijgt 
van 13.800 in 2015 naar 20.000 in 2030 Het 
aandeel op de totale bevolking stijgt dan van 
8 naar 10%. De stijging betekent een grotere 
vraag naar zorg en geschikte woonzorgvormen. 
Tot 2020 stijgt zo de vraag naar woonzorgvor-
men met 6% en in 2030 is de stijging al 17%. 
(bron: ABF research en O&I 2014).

  
Langer thuis blijven wonen
Deze groeiende geroep ouderen blijft langer 
thuis wonen. Op den duur krijgen ouderen te 
maken met achteruitgang in hun lichamelijk 
of geestelijk functioneren. Zij zijn vaak kwets-
baarder, minder mobiel en na ziekte of ongeval 
herstellen ze minder goed. De netwerk aanpak 
Zorgvoorelkaar en Wonen met Gemak zijn in-
strumenten om kwetsbaarheid te verminderen 
en zelfstandig wonen te bevorderen.
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Wij bieden raad!


