Consultatiebijeenkomst ouderenorganisaties
stedelijk overleg ouderenhuisvesting, 11 oktober 2018

UITNODIGING
Aan alle actieve Amsterdamse ouderen!
Amsterdam, 23 januari 2019.
Onderwerp: versterken beleidsparticipatie Amsterdamse ouderen.
Namens de Ouderenadviesraden Centrum, Oost en Zuidoost wensen
wij u een voorspoedig 2019. Voor u en voor al de activiteiten die u
voor ouderen onderneemt. Voorspoed zal dit jaar wellicht extra nodig zijn, want de beleidsparticipatie van ouderen staat onder druk.
Om redenen die wij hieronder zullen toelichten, hebben wij het plan
opgevat om in 2019, hopelijk samen met u, de beleidsparticipatie
van ouderen te versterken. En om die redenen ook schrijven wij u
vandaag deze uitnodigingsbrief.
Wat is er aan de hand?
1. Stedelijke beleidsparticipatie
De gemeente heeft stedelijke adviesraden ingesteld voor het Wmobeleid, voor jongeren en voor werk, participatie en inkomen, maar
niet voor ouderen. Verder is de stedelijke beleidsparticipatie van
ouderen versnipperd en willekeurig. Het gemeentebestuur praat wel
met zijn oudere burgers, maar voornamelijk indirect. Zo nemen er
enkele ouderengroepen deel aan de Adviesgroep Age Friendly City
van GGD Amsterdam en enkele andere aan het stedelijk overleg
ouderenhuisvesting. Daarnaast zijn er ouderengroepen lid van het
cluster ouderen van Cliëntenbelang Amsterdam. Deze groepen
overleggen onderling niet of nauwelijks. Daardoor blijven kansen
onbenut.
In het stedelijk overleg ouderenhuisvesting kunnen de ouderen een
zetel krijgen in de stuurgroep, maar wie gaat die namens wie bezet-

ten? En in de Adviesgroep Age Friendly City participeren te weinig
ouderen. Om de adviesgroep te verbreden gaat GGD Amsterdam nu
op zoek naar belangstellende ouderengroepen.
2. Beleidsparticipatie in de stadsdelen
De stadsdeelcommissies hebben de formele adviesrol van de ouderenadviesraden overgenomen. Om die reden bouwen de stadsdeelbesturen deze adviesraden af of om. Van de 7 ouderenadviesraden
zijn er nu nog maar 4 over. Krachtens het coalitieakkoord zetten de
stadsdelen bij de uitvoering van het gemeentebeleid in de 22 gebieden die Amsterdam telt nu in op het versterken van de bewonersparticipatie. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de beleidsparticipatie door en voor ouderen in de stadsdelen langzaam maar
zeker verdwijnt.
Wat willen wij?
Wij houden op 7 maart een bijeenkomst waarvoor wij u langs deze
weg van harte uitnodigen. Het doel van de bijeenkomst is allereerst
eens kennis met elkaar te maken, uw kant van ons verhaal te horen
en in gezamenlijkheid te bespreken of het wenselijk en nuttig kan
zijn de krachten te bundelen (met het eventuele doel op termijn
een bredere en daardoor een sterkere gesprekspartner te worden
van de gemeente in zaken die alle Amsterdamse ouderen aangaan).
Verder, vinden wij, moet iedereen vooral doorgaan met waar hij of
zij al mee bezig is.
De bijeenkomst wordt gehouden op
7 maart, van 14.00 – 17.00 uur,
bij HTIB aan het Eerste Weteringplantsoen 2c.
Inloop vanaf 13.30 uur
Graag vernemen wij of u aan de bijeenkomst deel wilt nemen.
Wij van onze kant zijn bereid de bijeenkomst te organiseren en de
kosten te dragen. Stuur uw antwoord naar het e-mailadres dat we
speciaal voor deze gelegenheid hebben gecreëerd:
actieveouderenamsterdam@gmail.com.
In afwachting van uw reacties,
met hartelijke groet,
Dick Oosterbaan, Ouderenadviesraad Oost
Ab Rienstra, Ouderenadviesraad Zuidoost

