5.2 Motie Waardig Ouder Worden in Alphen aan den Rijn
(Aangenomen)
De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op 12 juli 2018,
Constaterende dat:
 Het coalitieakkoord ‘Groene Stad met Lef!, met kracht in buurten en dorpen’ door het college is
uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Groene stad met lef!’;
 Deze uitwerking op 28 juni 2018 is gestart met 4 Bouwrondes t.w.: Wonen: toekomstbestendige
en vitale buurten / Duurzaamheid: samen aan de slag met lef / Veranderende samenleving:
merkbaar beter / Economie: kansen voor groene groei;
 Het college voornemens is om een stevig fundament te leggen onder de samenwerking en zij
oproept om onze schouders er onder te zetten en zodoende te komen tot ‘Bouw mee aan de
toekomst van Alphen aan den Rijn’;
 De 4 Bouwrondes via uitvoering en nader onderzoek in de periode 2018-2022 vragen om
inkleuring van de toekomst waarbij o.a. de uitdagingen van Ouderen / senioren in Alphen aan
den Rijn goed geadresseerd moeten worden;
 De ChristenUnie Alphen aan den Rijn op 12 maart 2018 een actieplan Waardig Ouder worden
heeft ondertekend met de nadrukkelijke uitnodiging om hier samen (dus ook met andere
partijen) werk van te maken omdat Ouderen / senioren er toe doen in onze maatschappij.
Overwegende dat:
 Ouderen / senioren ongeacht hun leeftijd waardevolle inwoners zijn van Alphen aan den Rijn en
iedereen in onze gemeente waardig ouder moet kunnen worden;
 De betrokkenheid van Ouderen / senioren ook na een periode van betaald werk nodig is in onze
maatschappij omdat er behoefte is aan het delen van kennis en ervaring.
Draagt het college op:
 bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma senioren (zie pagina 33 van het
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Groene stad met lef!) in 2018 te beginnen met een proces van
beginspraak (bijvoorbeeld met een start in de vorm van een themadag) om samen met Ouderen
/ senioren en bij hen betrokken organisaties (ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties)
concreet te maken wat voor hen en de maatschappij belangrijk is.
 onderstaande punten in bovengenoemd proces als thema’s nader uit te werken:
1. Een lokale aanpak van eenzaamheid;
2. Alphen aan den Rijn en haar kernen als dementievriendelijke gemeente;
3. Aantrekkelijk vrijwilligerswerk;
4. Goede ondersteuning voor mantelzorgers;
5. Een lokaal ouderenwoonakkoord;
6. Zorg op maat;
7. Betaalbaar sporten en bewegen.
En gaat over tot de orde van de dag,
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