Reactie OAR Amsterdam Centrum op Notitie Sociale Wijkteams Centrum
Ik ben Tonny van Velzen en spreek namens de Ouderen Adviesraad Amsterdam
Centrum. Wij vinden het een gemis, en dat is de zoveelste keer dat we dat moeten
constateren, dat ouderen nog steeds niet de specifieke aandacht krijgen die ze
verdienen.
De doelformulering van de Sociale Wijkteams is wel goed, maar ‘t is zorgelijk dat de
resultaten van de opbouwfase 2012-2014 zijn achtergebleven bij de verwachtingen,
zeker gezien de verminderde financiële middelen als randvoorwaarde voor dit traject.
Dat de vorming van de Wijkzorgteams nog niet is gerealiseerd, en dat daardoor de
beoogde synergie tussen beide teams er nog niet is, en dus de ‘preventie’ ook niet
goed van de grond kan komen, zijn 3 zorgelijke zaken. Want juist in de
Wijkzorgteams komen kwetsbare ouderen ‘t eerst in beeld, waarna de Sociale
Wijkteams in actie kunnen komen, verwachten wij.
Het langer zelfstandig thuis wonen is als aandachtspunt van een andere orde dan de
andere twee, eenzaamheid en armoede. Immers, het langer zelfstandig thuis wonen
is gevolg van bewust beleid en moet dus een hoge prioriteit hebben, en niet
alleen in het Sociaal Domein, maar in het gehele beleid van de Gemeente
Amsterdam.
Gezien de problematiek en de noodzakelijke inzet van de Sociale Wijkteams en
Wijkzorgteams herhalen wij dat de gekozen schaal van 40.000 inwoners per team
het beoogde resultaat zal bemoeilijken. De genoemde knelpunten van de beide
teams met drie uitvalsbases plus het gebruik van een jongerencentrum geven dat al
aan. Daarbij is voor veel ouderen de afstand naar deze 4 adressen ook al groot.
Ten aanzien van de periodieke verantwoording die de teams afleggen aan een
externe stuurgroep ontbreekt vreemd genoeg een vertegenwoordiging van de
belanghebbenden zelf. Daarom bepleiten wij een afvaardiging vanuit de Ouderen
Adviesraad Amsterdam Centrum alsnog toe te voegen.
Tenslotte, in de notitie wordt geen nadere informatie gegeven over de financiële
randvoorwaarden. Aangezien de gehele opzet staat of valt bij voldoende financiële
middelen verzoeken wij om duidelijke informatie hieromtrent.
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