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19 mei 2015  
Raadsinformatiebrief schriftelijke vragen veiligheid ouderen 
Contactpersoon: Jeannette Wijnmalen 
Aantal bijlagen: geen 
Ons kenmerk: 180068  
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Inleiding 
Op 10 april 2015 heeft de EVA fractie schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de 
veiligheid van ouderen in de gemeente Albrandswaard. Hieronder geven wij u  
antwoord op de gestelde vragen. 
 
Kernboodschap 
 
Deelt het college de mening van EVA dat de gemeente vanaf 1 januari 2015 een 
verantwoordelijkheid heeft om ouderen die langer thuis wonen een veilige 
woonomgeving te bieden?  
 
Het college deelt deze mening, echter wel met de kanttekening dat dit niet alleen geldt 
vanaf 1 januari 2015. De gemeente heeft reeds eerder verantwoordelijkheid genomen 
voor een veilige woonomgeving voor ouderen.    
 
2. Zo ja, hoe denkt het college die verantwoordelijkheid in te vullen?  
 
Het college heeft de komende tijd de volgende speerpunten gekozen: 
 

a) Vanuit de invalshoek veiligheid is het onderwerp Senioren & Veiligheid als 
speerpunt aangemerkt voor de jaren 2015 en 2016. Dit houdt specifiek in dat: 
  we de komende tijd meerdere bijeenkomsten voor ouderen in de 

gemeente organiseren, waarbij thema’s als brandveiligheid, babbeltrucs en 
weerbaarheid centraal staan. Deze bijeenkomsten worden in 
samenwerking met de politie en de brandweer georganiseerd.  De kosten 
voor deze bijeenkomsten en meer in het algemeen voor informatie aan 
ouderen worden gedekt vanuit het veiligheidsbudget;   

 we in samenwerking met de brandweer kijken naar de brandveiligheid van 
de woningen van ouderen. We maken een meerjarenplan, waarin  staat 
welke wijken wanneer worden gecontroleerd. Mocht uit de controle blijken 
dat er brandmelders moeten worden aangebracht, dan besteden we 
daaraan aandacht.    
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b) Verder vindt vanuit wijkregie in het tweede kwartaal van 2015 een 

inventarisatie plaats van knelpunten voor ouderen in de openbare ruimte. In 
het derde kwartaal van 2015 wordt beoordeeld welke gevolgen we verbinden 
aan de uitkomsten van de inventarisatie. 

 
c) Tot slot houdt ook het ontwikkelen van een vernieuwend woonzorgconcept 

verband met het creëren van een veilige woonomgeving voor ouderen. Zoals u 
weet, heeft het college het initiatief genomen om in het tweede kwartaal van 
2015 in samenwerking met maatschappelijke partijen een inhoudelijk 
programma van eisen voor dit woonzorgconcept op te stellen.  

 
3. EVA realiseert zich, dat de gemeente dat niet alleen kan doen. Is het college bereid 
om het voortouw op dit dossier te nemen en derden te inspireren hieraan voldoende 
aandacht te geven? 
 
De gemeente neemt reeds enige jaren op alle hierboven genoemde punten het 
initiatief om  betrokken partijen met elkaar te verbinden. Het gaat om politie en 
brandweer (punt a), en partijen op het gebied van wonen, zorg en ouderen (punten b 
en c).   
 
Vervolg 
Wij houden u van het verloop van de bovengenoemde initiatieven op de hoogte.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


