
 
 
 
 
 

 
 

Stichtse Vecht, 29-5-2015 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 41 of technische vragen m.b.t. Informatiegids Ouderen 
 
 
Geacht college, 
 
 
 
Op 12 november 2014 is een motie in de raad aangenomen waarin het College verzocht werd “Er 
voor te zorgen dat er structureel voldoende middelen voor preventie beschikbaar zijn binnen het 
sociale domein”. In de Eerste Bestuursrapportage 2015 wordt aan deze motie invulling gegeven door 
een bedrag van € 200.000 vrij te maken voor de uitvoering van deze motie (voorveld sociaal domein).  
In het kader van deze motie en de in dit kader beschikbaar gestelde middelen, heeft de fractie van de 
PvdA Stichtse Vecht een concreet bestedingsvoorstel: de uitgifte van een papieren ouderengids. 
Op verschillende momenten heeft het College aangegeven het belang in te zien van een dergelijke 
gids voor ouderen, zeker nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen, en dat de uitvoering van 
zo’n gids zou worden opgepakt. 
Ouderen kunnen met een dergelijke gids veel gemakkelijker zonder professionals hun weg vinden bij 
vragen, of het nu gaat om het vinden van benodigde zorg, (welzijns)activiteiten, regelingen, sport 
en/of hulp bij woningaanpassingen end. Bekend is dat nog steeds veel ouderen digitaal niet de weg 
kunnen vinden. Alleen al bij 75 plussers is nog steeds 40% niet digitaal vaardig. Een gids komt hen 
daarin tegemoet. 
In het verleden was in Maarssen speciaal voor ouderen de ‘Informatiegids Maarssen’ van de Stichting 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (oplage van 750-1000 exemplaren per jaar). De gids 
was voor vrijwilligers en professionals in de gemeente een handig hulpmiddel om te gebruiken bij 
doorverwijzingen. De gids werd verstrekt aan alle ouderen die een huisbezoek kregen. Aan de 
ouderen die afzagen van een huisbezoek, werd de informatiegids opgestuurd. Ook was de gids bij 
allerlei ‘vindplaatsen’ op te halen of in te zien. Vanwege vermindering van subsidie was er vanaf 2012 
geen geld meer voor het herdrukken van deze informatiegids. 

 Vitale ouderen zullen de gids vooral gebruiken voor het vinden van sociale activiteiten, sport, 
vrijwilligerswerk en andere ontmoetingen, een stimulans voor de participatiesamenleving, om langer 
vitaal te blijven en in de toekomst minder kans te lopen op eenzaamheid, maar ook om iets te 
betekenen voor andere mensen, want ouderen hebben een schat aan ervaring en mogelijkheden. 

  
 Bij Welzijn Stichtse Vecht heeft een vrijwilliger een update gemaakt van de toenmalige informatiegids, 

maar nu voor heel Stichtse Vecht. Het gros van het werk is dus al gedaan. Nodig is op dit moment 
een professionele check van alle gegevens, maken van inhoudsopgave, trefwoordenregister en 
dergelijke. Eenmalige ontwikkelkosten voor 2015 € 3.000 tot 5.000,-. Daarnaast de drukkosten: Voor 
2015 en verder een oplage van 1000 boekjes per jaar: € 5.000,- per jaar structureel. Vanaf 2016 zijn 
er enkel drukkosten, want Welzijn Stichtse Vecht kan vanaf 2016 het up-to-date houden van de 
gegevens binnen de reguliere subsidie uitvoeren. 

  
 Kortom: met een relatief klein budget kan het College een stimulans geven aan meer eigen regie en 

zelfredzaamheid en de participatiesamenleving en tegemoetkomen aan de informatiebehoefte bij 
ouderen. De vragen van de PvdA zijn: 

  
  
  



 

Vragen: 

 

1. Is het College bereid om van het beschikbare budget van € 200.000,- voor preventie 
t.b.v. het sociale domein, een klein deel (nl. maximaal 10.000 euro) ter beschikking te 
stellen voor de uitgifte van een Informatiegids in 2015 voor ouderen voor de hele 
gemeente en daartoe in overleg te treden met de Stichting Welzijn Stichtse Vecht? 

 

2. Is het College bereid om vervolgens met Welzijn Stichtse Vecht in overleg te treden om 
de uitgifte van de Informatiegids voor ouderen vanaf 2016 structureel te organiseren? 

  
. Namens de PvdA fractie Stichtse Vecht 
. Els Swerts 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


