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   STICHTING PLAATSELIJK OVERLEG SAMENWERKENDE OUDERENORGANISATIES 

 

                      
 
 

 
Aan de begeleidingscommissie 
Raadsakkoord  
Gemeente Midden-Groningen 
 
Hoogezand, 4 juli 2022. 
 
Geachte leden van de begeleidingscommissie, 
 
Hartelijk dank voor de toezending van het raadsakkoord op hoofdlijnen. 
Wij, als POSO, kunnen ons vinden in de door uw raad gekozen 4 thema’s. 
Echter: 
Wij missen het thema “ouderen”. 
Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder in onze gemeente, volgens het CBS over 2021, bedraagt 
23,1%, dit aantal is steeds groeiende en nagenoeg of gelijk aan het aantal jongeren dat 25,3% 
bedraagt. 
Bovendien zijn ouderen een zwijgende meerderheid, terwijl heel veel ouderen actief zijn in het 
elkaar ondersteunen en helpen. 
Om dit laatst blijvend mogelijk te maken spelen binnen het thema “Ouderen” zeer binnenkort de 
volgende zaken: 
 

➢ Uitvoering Beleidsplan Ouderen Gemeente Midden-Groningen 2021-2024 

In hoofdstuk 4 van dit Beleidsplan worden 7 thema’s benoemd, die op uitvoering wachten. 

Voor het POSO is het allereerst van belang dat uitvoering wordt gegeven aan en subsidie 

verstrekt wordt voor: 

- De zorg coördinator, met inzet vrijwillige ouderenadviseurs. 

- Blijvende aandacht voor mantelzorgondersteuning. 

Daarnaast is van belang dat binnenkort de. 

➢ Woon-zorg-visie wordt vastgesteld. 

Voor alle (overige) thema’s geldt dat zij SMART geformuleerd moeten worden. 
De omschrijvingen: “Wat willen we bereiken” en “Wat gaan we doen” zijn niet specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden omschreven. 
 
Wat ons in het bijzonder verontrust is dat binnen het ambtelijk team sociaal domein 
vacatures zijn die niet op korte termijn de benodigde kwalitatieve invulling vinden. 
Wij voelen ons “verweest” omdat wij op dit moment ons vaste aanspreekpunt missen. 
 
Wij hopen en verwachten dat binnen uw raad voor bovengenoemde zaken aandacht is en 
blijft. 
 
Voor nadere toelichting, kunt u altijd contact met ons opnemen. 
In het briefhoofd vindt u onze gegevens. 
 
Hartelijke groet, 
 
Meint Dekker 
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