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Provincie moet
zich meer voor
oudere inzetten
:

Statenleden en wethouders
moeten
verantwoordelijkheid nemen
Trudy Oldenhuis

Leeuwarden | De provincie moet
meer regie kunnen voeren over
vraagstukken die ouderen aangaan.
Daarover waren de (kandidaat-)Statenleden het gisteravond grotendeels eens tijdens een discussiebijeenkomst in Leeuwarden, georganiseerd door het Seniorennetwerk
Fryslân van de VVD en de Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden.
Dat vraagstukken als bouw, herbestemming of sloop van verzorgingstehuizen of andere ouderenwoonvoorzieningen nu niet altijd een taak voor
de provincie zijn, werd door onder andere Statenlid Hetty Janssen (PvdA) terzijde geschoven. ,,We dragen hiervoor
samen verantwoordelijkheid, ook met
wethouders. Daar kunnen we mee om
de tafel gaan zitten.” Volgens Statenlid
Maaike Prins (CDA) kan dat onder
meer via de Streekagenda. ,,Daar kunnen we dingen op elkaar afstemmen.”
Verschillende insprekers vanuit
de zaal - die gevuld was met enkele

tientallen bezoekers - zagen ook
nieuwe taken voor de provincie ontstaan. Het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen bijvoorbeeld.
,,Dat is een belangrijk probleem voor
de toekomst”, aldus een bezoeker.
Vitale ouderen
Statenlid Ynze de Boer (ChristenUnie)
pleitte er in dat opzicht voor dat eventuele leegstaande kamers in verzorgingstehuizen verhuurd worden aan
nog vitale ouderen die behoefte hebben aan gezelschap. ,,Zonder dat zij direct gebruikmaken van de zorg, kunnen zij dan wel meedraaien in de activiteiten van het verzorgingstehuis.”
PvdA-er Janssen wilde zelfs dat de provincie geld uittrekt voor het stimuleren van projecten waarbij ouderen kiezen voor een vorm van gezamenlijk
wonen. Slechts de VVD was kritisch op
deze voorstellen. ,,Dit is geen taak voor
de provincie”, aldus Statenlid Sylvia
Hosman.
Verschillende bezoekers wilden
daarbij dat de overheid flexibeler omgaat met bouwaanvragen. Dat kreeg
de instemming van onder andere SPStatenlid Jacob van der Hoek. ,,Projectontwikkelaars moeten eruit en
de mensen erin. We moeten dit niet
alleen maar aan de markt overlaten.”

