
 
 
        Hoogezand, 20 september 2019 
 
 
 
Geachte College van B en W van Midden -Groningen en 
Geachte leden van de gemeenteraad van Midden-Groningen 
 

De Ouderenraad van Midden-Groningen is afgelopen donderdag 19 september bijeen 

geweest en heeft gesproken over de raadsvoordracht betreffende de bezuinigingen in het 

Sociaal Domein.  

Zij vindt ten aanzien van de voorstellen die de ouderen aangaan het een slecht voorstel om 

ouderen een hogere ritprijs voor het WMO-vervoer te laten betalen. Deze kwetsbare groep 

ouderen die gebruik maakt van het WMO-vervoer zijn vaak al ouderen die, gezien hun 

beperkingen al weinig mogelijkheden hebben om deel te nemen aan de maatschappij. Door 

ook nog de prijs van het vervoer te verhogen kunnen ze nog meer in een isolement komen 

te staan. Verder deelt de Ouderenraad de zienswijze van het College dat de WMO-

Huishoudelijke hulp een maatwerkvoorziening moet blijven.  

Ten aanzien van de mantelzorg maakt de Ouderenraad zich zorgen over de huidige 

ontwikkelingen. De mantelzorg wordt steeds zwaarder belast omdat ouderen langer thuis 

moeten blijven wonen, iedere korting op het budget is dan ook +een verkeerd signaal. Naar 

de mening van de Ouderenraad moet er juist méér geld komen voor ondersteuning, anders 

gaan steeds meer ouderen er onderdoor en lopen de zorgkosten nog verder op, omdat de 

partner opgenomen moet worden in een verpleeghuis. 

De Ouderenraad wil daarnaast nog opmerken, hetgeen ook reeds in eerdere bijenkomsten is 

benadrukt, dat ze het zeer betreuren dat onze regio, waar veel sociale problematiek is, zo 

sterk moet bezuinigen op WMO-voorzieningen. Naar de mening van de Ouderenraad 

moeten de gemeenteraden van het Oost-Groninger gebied zich sterker inzetten om de 

Regering en de Tweede Kamer te overtuigen dat ze financieel moeten worden tegemoet 

gekomen. De Ouderenraad blijft het vreemd vinden dat in ons land, waar voldoende geld is, 

zeer sterk bezuinigd moet worden op voorzieningen in het Sociale Domein omdat de kosten 

van de Jeugdzorg veel te hoog zijn.  
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