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Betreft:

Reactie OAR Amsterdam-Centrum op de Nota Opnieuw Kiezen;
Richtinggevend kader voor het sociaal beleid; Voorjaar 2011

Geachte heer Rengelink,
Het Stadsdeel Centrum staat voor een bezuinigingsopgave die ook het sociaal
beleidsterrein niet ongemoeid zal laten. Op vrijdag 27 mei j.l heeft de OAR de
bovengenoemde nota met portefeuillehouder de heer R. Rengelink besproken.
Achtergronden en denkrichtingen zijn daarbij aan bod gekomen.
Enkele van de reacties die de Nota bij de OAR oproepen geven wij hierbij weer.
Wij hebben begrip voor het uitgangspunt dat daar waar mogelijk mensen zelf, of met
onderlinge hulp, zich weten te redden en pas als die mogelijkheden zijn uitgeput,
professionele hulp in zicht komt. Ook dat het Stadsdeel er voor kiest minder locaties
te onderhouden in plaats van voorzieningen te doen verschralen.
Maar daar waar gekozen wordt voor individuele hulpverlening ten koste van
collectieve voorzieningen maken wij een voorbehoud.
Collectieve voorzieningen zijn in veel gevallen nu juist die voorzieningen waar een
preventieve werking vanuit kan gaan. Zeker waar het ouderen betreft, die daarmee
het contact met de samenleving houden. Wij bepleiten het behoud van dergelijke,
een preventieve functie hebbende voorzieningen.
De categorie ouderen wordt in de Nota genoemd, maar raakt gaandeweg de tekst buiten
beeld, behalve als het zorgwekkende situaties betreft, hetzij wat betreft gezondheid,
vereenzaming, of armoede. Op pagina 26 stelt de Nota dat ouderen bereid zijn een
bijdrage aan de samenleving te leveren (hetgeen gelukkig voor velen geldt), omdat
‘zij niet belast zijn met de zorg voor kinderen en betaalde arbeid’. Maar dat is wel de
categorie die met het voortschrijden van de tijd belast is met de zorg om gezondheid
en mobiliteit, welbevinden, zorg om anderen, waar onder leeftijdgenoten en verlies
van allerlei aard.
Juist met betrekking tot deze categorie zijn preventief gerichte investeringen zoals
veilige en toegankelijke woonruimte en leefomgeving, en gezondheidsaandacht van
het grootste belang.
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