Verslag Politiek Debat d.d. 1 maart 2018
Het Politiek Debat wordt geopend door de voorzitter a.i. van het OVO Bestuur, Theo van
Stiphout. Vervolgens neemt de dagvoorzitter Hans Horsten het over. Hij leidt de middag
in en gaat even kort in gesprek met het publiek; de meeste aanwezigen zijn gekomen om
te horen of de maatschappelijke en de financiële positie van ouderen verbeterd kan
worden.
Het Debat start met een eerste groep deelnemers vanuit de Eindhovense politiek:
 Marcel Oosterveer / VVD
 Robin Verleisdonk / D’66
 Carla Ter Beek / BBL
 Dré Rennenberg / Ouderen Appèl Eindhoven
 Janny Visscher / SP
 Henk Jager / ChristenUnie
Stelling 1:
Thema Senioren en verantwoordelijkheid: Eindhoven moet alles in het werk stellen
om het Keurmerk ‘Seniorenvriendelijke gemeente’ in 2018 te realiseren!
SP: laten we ons best doen dat iedereen in de gemeente Eindhoven overal terecht kan
en niet alleen de senioren.
BBL: is het hier mee eens. Wat betreft het openbaar vervoer: in Tongelre is een buslijn
gestopt. Er is veel moeite gedaan om deze terug te krijgen.
Ouderen Appèl: is het helemaal mee eens en wil gratis openbaar vervoer voor alle
senioren in Eindhoven. Is ook van mening dat het een kwalijke zaak is dat de
bejaardenhuizen/verzorgingshuizen gesloten zijn.
ChristenUnie: het kenmerk seniorvriendelijke stad zegt de ChristenUnie niet veel. De
ouderen in Eindhoven verdienen waardering. Wat betreft de bibliotheken: dat dateert nog
van een besluit uit de crisis en de ChristenUnie heeft daar wel begrip voor; schaarste
maakt creatief.
D66: het moet geen doel op zich zijn. De zorg in Eindhoven moet toegankelijk zijn voor
iedereen!
VVD: denkend aan verkeerssituaties: verkeerslichten staan te kort op groen. De
gemeente mag meer geld voorzien om bepaalde lijnen te laten rijden; momenteel is dat
geld niet aanwezig. De bibliotheken moeten terug naar de wijken. Functies moeten met
elkaar combineren in de wijk met WIJEindhoven.
Vanuit de zaal 50Plus: openbaar vervoer: dit geldt niet alleen voor ouderen, maar ook
bijv. voor moeders en kinderen. Ouderen: voor ouderen moet de toegankelijkheid beter
zijn en niet alleen digitaal. De loketten en samenwerking moeten zich niet alleen richten
op techniek maar ook op ouderwetse communicatiemiddelen en loketten! Het
beknibbelen op de thuiszorg: daar moet ook aandacht voor zijn!
Stelling 2:
Thema Wonen: Het huidige, nieuwe, systeem voor Huishoudelijke Ondersteuning
is ten nadele van kwetsbare ouderen!
D’66: meer geld is niet altijd een oplossing, er moet gekeken worden wat mensen
individueel nodig hebben en hoe dit georganiseerd kan worden.
BBL: vindt het nieuwe systeem schandalig. Wat de gemeente Eindhoven heeft bedacht
mag helemaal niet. BBL wil dit graag terugdraaien. Het instrument ‘Schoon en Leefbaar’
mag niet. Er moet maatwerk worden geleverd. Daarbij is ondersteuning bij gesprekken
met WIJEindhoven erg belangrijk (cliëntondersteuning).
Ouderen Appèl: vindt het ook een schandalig systeem. Eindhoven heeft veel te veel geld

uitgegeven; het College heeft fouten gemaakt en nu men probeert men op deze manier
zaken weer op orde te krijgen.
SP: wil zich inzetten om mensen zorg en ondersteuning te geven. Desnoods moet er
elders geld vandaan gehaald worden. Bijv. door verhoging van de inkomstenbelasting
OZB, onroerend goed belasting etc.
ChristenUnie: vindt dat iedereen zorg moet krijgen. Daartoe heeft men een motie
ingediend voor een kleine verhoging van de WOZ waarde.
VVD: vindt ouderen erg belangrijk. We moeten met elkaar kijken wat we voor elkaar
kunnen doen.
Vanuit de zaal komt een reactie dat de huidige huishoudelijke ondersteuning uitgeklede
hulp is, krenterige zorg.
BBL: is het hier helemaal mee eens: het is krenterige zorg. De gemeente heeft een
zorgplicht!
ChristenUnie: merkt op dat de gemeente ook de plicht heeft om zorgvuldig met geld om
te gaan!
CDA: de realiteit is belangrijk. Als er nu ergens anders geld vandaan gehaald wordt, dan
komt men ergens anders weer geld tekort.
Stelling 3:
Thema Eenzaamheid: onze nieuwe minister Hugo de Jonge van VWS wil actief
ouderen benaderen. Huisbezoeken aan alle 75-plussers. Er-op-af!!! Ook in
Eindhoven
ChristenUnie: WIJEindhoven is de aangewezen organisatie die bij de mensen komen.
Vanuit de zaal wordt Rotterdam als voorbeeld genoemd waar men ook de 75 plussers
huisbezoeken heeft afgelegd. Dit werd gedaan door de ambtenaar, samen met vitale
ouderen. Dit heeft bij de gemeente Rotterdam meer begrip opgeleverd en een soort van
agenda om aandacht te besteden aan senioren in de stad. Hier zou de gemeente
Eindhoven een voorbeeld aan kunnen nemen.
CDA: vindt deze stelling symbolisch en enigszins betuttelend. Eenzaamheid is heel
verborgen; het is bijna niet zichtbaar. En wie gaat dit doen? WIJEindhoven?
SP: is het eens met deze stelling. ER-OP-AF! SP gaat dit doen! Organisaties die dit al
doen moeten goed ondersteund worden. In elke buurt moet een ontmoetingsplek zijn.
Niemand mag buiten de boot vallen!
VVD: In de wijk activiteiten organiseren met de wijk en buurtvereniging.
Naar aanleiding hiervan wordt vanuit de zaal opgemerkt dat er vaak nogal makkelijk en
negatief gepraat wordt over WIJEindhoven; de meeste generalisten doen hun uiterste
best. De gemeenteraadsleden daarentegen die komen niet meer op de avonden die in
de wijken worden georganiseerd.
Hiermee eindigt het eerste gedeelte van de middag. De heer Cees Sprong van het OVO
bestuur geeft een korte analyse:
– Toegankelijkheid met name voor Ouderen
– Goed openbaar vervoer
– Veel meer zaken op wijkniveau zoals bibliotheken.
– OVO heeft opgeleide cliëntondersteuners
– Brieven / huisbezoeken aan alle 75 plussers: het is teleurstellend wat hierover door de
politieke partijen is over gezegd.
– Openbaar vervoer is aandachtspunt!
– Bibliotheekfilialen moet weer terug in de wijken!
– Bejaardentehuizen / verzorgingstehuizen – aandachtspunt!
– Samen met bewoners iets voor elkaar proberen te krijgen

Na een korte pauze gaat het Debat verder met een tweede groep deelnemers:
 Yasin Torunoglu / PvdA
 Rudy Reker / LPF
 Ruud van Acquoij / 50Plus
 Jeannette Vos / Groenlinks
 Rob Gordon / CDA
 Leigh-Anne Jansen / Denk
Stelling 4:
Thema Wijken: Steeds meer ontmoetingsplekken / wijkcentra voor ouderen
worden door bezuinigingen van de gemeente gesloten. Dit werkt eenzaamheid in
de hand.
CDA: is het hier mee eens. Er moeten meer wijkcentra komen, want als deze er niet
meer zijn dan werkt dat eenzaamheid in de hand. Als er mensen zijn die een buurthuis
willen runnen dan gaat de gemeente dit faciliteren. Ook dat de bibliotheken terug moeten
in de wijken.
50Plus: mee eens. WIJEindhoven hoeft niet in een aparte ruimte; zij kunnen hun werk
ook prima in de wijken verrichten. Vindt ook dat de bibliotheken terug moeten in de
wijken.
LPF: gemeente Eindhoven is een bureaucratische gemeente. Er mogen meer wijkcentra
in de gemeente Eindhoven. Vindt ook dat de bibliotheken terug moeten in de wijken. Is
van mening dat het personeel van de gemeente Eindhoven gehalveerd moet worden.
Groenlinks: verdeling van de wijkcentra is niet altijd even goed . Scholen die bijv. ’s
avonds leeg staan, kunnen ook als ontmoetingsruimte gebruikt worden. Vindt ook dat de
bibliotheken terug moeten in de wijken.
PvdA: is als wethouder en lijsttrekker verantwoordelijk voor de wijkcentra . In de
afgelopen 4 jaar is er slecht 1 wijkcentrum gesloten. Is niet voor het sluiten van
buurthuizen, maar als 3 VTA’s dichtbij elkaar liggen dan is dat niet reëel. Vindt niet dat er
in elk stadsdeel een bibliotheek moet zijn. Het geld en energie kan beter in een buurthuis
gestopt worden. Yasin is het ook niet eens met LPF; halvering van het personeel van de
gemeente Eindhoven, mensen staan dan wel langer in de wachtrij etc. Yasin is het wat
dat betreft eens met CDA, anders wordt het te betuttelend.
ChristenUnie: laat het liever bij de bewoners.
Mooi voorbeeld: Vaartbroek en ook in Mensfort is er een wijkbibliotheek en ruimte voor
ontmoeting!
Opgemerkt wordt dat er de afgelopen jaren ook goede activiteiten georganiseerd zijn.
DENK: niemand zou eenzaam moeten zijn. Er is een vergrijzing in Nederland gaande.
De bibliotheek is een ontmoetingsplek; dit zou overal in de stad zo moeten zijn en niet
alleen in Vaartbroek en in Mensfort. Vooral niet alle bezuinigingen bij de ouderen
ophalen! DENK vindt dat het initiatief altijd bij de gemeente moet liggen en niet eerst bij
de bewoners.
Vanuit de zaal: in de wijken waar het niet goed op gang komt ; wijken activeren. Hoe
doet de gemeente dit in Vlokhoven. Reactie vanuit de politiek: d.m.v. een
gebiedscoördinator.
Vanuit de zaal: Oude Gracht: veel eenzaamheid. Wie kan meehelpen met het vinden van
een ontmoetingsplek in de Oude Gracht? Vivaldi in De Tempel wordt gesloten omdat de
gemeente hiervoor geen geld meer uittrekt. Reactie vanuit de politiek: start bij de
gebiedscoördinator. Hij of zij moet het voortouw nemen.
Vanuit de zaal: ruimte in de Oude Gracht: waar een wil is, is een weg. Tip denk aan de
Sint Jan kerk.

Stelling 5:
Thema Armoedebeleid: Bij 15-20% van de ouderen in Eindhoven stijgt de armoede.
De gemeente onderneemt te weinig om deze armoede tegen te gaan.
DENK: is het met deze stelling eens; de gemeente doet hier te weinig aan.
GroenLinks: in het kabinet Rutte gebeurt er te weinig. Er moet rekening gehouden
worden met een inkomensgrens. Maar er is gratis met de bus (voor bepaalde personen).
50Plus: is voor een basisinkomen.
CDA: Gezondheidszorg, eenzaamheid, worden mensen gelukkiger als ze bijv. 10,00
euro meer krijgen? Huurverlaging zou een betere maatregel zijn.
LPF: zijn er mogelijkheden dat mensen € 10,00 extra krijgen
PvdA: er is een Meedoenbijdrage. Armoedebeleid heeft prioriteit.
Stelling 6:
Thema Vrijwilligers: De gemeente Eindhoven schuift te veel maatschappelijke
taken af op vrijwilligers!
Eindhoven Doet: er zijn 600 vacatures waar geen vrijwilligers voor te vinden zijn.
GroenLinks: heeft moeite met deze stelling. Maar is het er wel mee eens dat vrijwilligers
het zwaar hebben.
PvdA: vindt dat er nog meer vrijwilligers moeten komen. Hoe maak je de nieuwe
generatie vrijwilligers? Voorbeeld: starten bijv. in een buurtpreventieteam.
Vanuit de zaal wordt gezegd dat het bijv. moeilijk is om bestuursleden te vinden. Vanuit
de zaal: laat mensen met een uitkering gewoon vrijwilligerswerk doen, zonder dat ze
gekort worden op hun uitkering.
PvdA: is het hier helemaal mee eens
Wat gaat nu de politiek concreet doen in de volgende 4 jaren voor de ouderen?
PvdA
– Verbindingen in de samenleving, mensen aan elkaar verbinden
– Bestrijden van schulden
– Bouwen, bouwen, bouwen
LPF:
– Ouderen in hun waarde laten
– Vrijwilligerswerk geen verplichting
Denk:
– Niet alleen leunen en steunen op vrijwilligers; gemeenten zijn verplicht om te faciliteren
50PLUS
– Er zijn voor iedereen
– Men is tegen tweedeling
GroenLinks:
– Eigen regie (ongeacht de leeftijd)
– Mensen moeten zich laten horen, moeten voor zichzelf opkomen
– Ontmoetingspunten in de wijken
– Stad moet groen blijven en goed bereikbaar voor iedereen en vooral ouderen
CDA:
– Drempelloze gebouwen
– Schoon en veilig in de wijken
– Goede bereikbaarheid
– Men heeft daarvoor een speciaal programma binnen het verkiezingsprogramma
opgenomen.
Hiermee eindigt het tweede gedeelte van de middag. De heer Cees Sprong van het OVO
bestuur geeft wederom een korte analyse:

– Er zijn geen concrete punten genoemd ter bestrijding van de armoede
– Er zijn te weinig vrijwilligers en d.w.z. dat de gemeente meer moet faciliteren.
– We zijn er niet alleen voor de ouderen, niet alleen voor de jongeren maar we gaan er
met z’n allen een mooie stad van maken.
Theo van Stiphout sluit het Politiek Debat met dank aan Hans Horsten en blij verrast dat
alle politieke partijen het lot van de ouderen aantrekken. Over 2 jaar zal OVO de politiek
opnieuw bevragen.

