
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij ontvangt u de notitie ‘Ouderen in Groningen’. In onze gemeente, met een 

relatief jonge bevolking, hebben ouderen onze volle aandacht. Die aandacht is de 

komende jaren zeker nodig, omdat we te maken krijgen met een dubbele vergrijzing. 

Dit houdt in dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel gaat vormen 

van de Groningse samenleving, maar ook dat de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt 

te liggen. Het moment om beleid te vormen, ambities uit te spreken en maatregelen te 

treffen is nu. 

Gelijk met deze notitie is de visie op ‘wonen, samenleving en zorg’ opgesteld. Hierin 

wordt het vertrekpunt gegeven voor de aanpak van de woonzorgopgaven. Een deel van 

deze visie heeft betrekking op woonzorgopgaven voor ouderen, maar dit dekt niet alle 

thema’s die rondom ouderen spelen. Daarvoor is deze notitie. 

 

Deze notitie is in samenwerking met KAW tot stand gekomen. De notitie bevat een 

quickscan van de status van de potentiële opgaven op het gebied van ouderen rondom 

de thema’s vitaal, ertoe doen en zorg- en ondersteuning en een prioritering daarbinnen. 

Daarmee schetsen we een beeld op hoofdlijnen. 

De notitie beschrijft de leeftijdscategorie 65+. Er wordt eerst onderbouwd waarom we 

verwachten dat de dubbele vergrijzing zich voor gaat doen en waarom het percentage 

ouderen in wijken fors zal toenemen, juist waar dat nu relatief laag is. Vervolgens 

wordt ingegaan op het zorggebruik en op de woonstijlen.   
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Op basis van de informatie uit de wijken en dorpen zijn potentiële opgaven naar voren 

gekomen. Tevens worden overkoepelende thema’s als eenzaamheid en 

ouderenmishandeling beschreven die extra aandacht verdienen en integraal aandacht 

nodig hebben. In de bijlage treft u een aantal inspirerende voorbeelden aan van 

activiteiten die nu al plaatsvinden.  

Natuurlijk zijn er volop initiatieven voor ouderen binnen de informele netwerken van 

de sociale basis, het Noaberschap. Die worden door bewoners opgepakt vanuit 

persoonlijke behoefte of gesignaleerde noodzaak. Daarvan zijn we als gemeente niet 

altijd op de hoogte, maar zijn wel blij met al deze inzet.  

 

De notitie sluiten we af met een aantal aanbevelingen. In hoofdlijnen komt dit neer op: 

• Meer aandacht voor ouderen binnen het inclusieve beleid, inzicht verkrijgen 

van de doelgroep en haar diversiteit. 

• Ouderen benaderen vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. 

• Een uitvoeringsprogramma opzetten waarbij de potentiële opgaven vitaal, ertoe 

doen en zorg en ondersteuning houvast geven.  

• Onze rol als gemeente verduidelijken, coördinatie en regie nemen waar moet, 

ondersteunen waar kan. 

 

Uit de notitie komt naar voren dat er extra aandacht moet komen voor ouderen en de 

toenemende vergrijzing in Groningen. Om de aanbevelingen in uitvoering te brengen 

is het van belang om de komende tijd beleid te ontwikkelen met direct daaraan 

gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Dit dient tot stand te komen in nauwe 

samenwerking met bewoners en belangengroepen uit de wijken en dorpen van onze 

gemeente. In de aanloop naar deze notitie is gesproken met het ASDG. In het 

vervolgtraject zullen zij eveneens worden betrokken. 

Het is aan een volgend college en raad om de ambities op het gebied van ouderen te 

realiseren en hiervoor middelen ter beschikking te stellen. 
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


