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Onderwerp  Reactie advies plan van aanpak ouderenmishandeling     

 
 

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein, 

 

Met deze brief wil ik u bedanken voor het advies op het Plan van aanpak Tegengaan 

Ouderenmishandeling. Uw advies is meegenomen in de besluitvorming over het plan van 

aanpak. Op 13 september heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met 

het Plan van aanpak Tegengaan Ouderenmishandeling. 

 

Reactie op uw adviezen 

In uw advies vermeldt u dat de meeste van uw aanbevelingen reeds in het plan van aanpak 

zijn verwerkt. U adviseert om goede voorbeelden op te nemen van elders in het land. In de 

uitvoering van het plan van aanpak zal telkens gekeken worden naar goede voorbeelden in 

andere regio’s. Zo voorkomen we dat we het wiel opnieuw uitvinden. 

 

U adviseert ook om een financiële paragraaf en planning toe te voegen in een oplegger. De 

financiële paragraaf is aan het college gepresenteerd. De voortgang van het plan van aanpak 

tegengaan ouderenmishandeling wordt in ieder geval bij de evaluatie en herijking van de 

Regiovisie Geweld hoort nergens thuis 2019-2023 geëvalueerd.  

 

Ten slotte raadt u aan om communicatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering 

vroegtijdig in te zetten en dit te doen met betrokkenheid van de belanghebbende partijen. U 

noemt hierbij de vindbaarheid van de meldpunten, een info- en stappenplandocument en 

bewustwording van professionals. Deze drie punten passen goed bij het plan van aanpak en 

in de uitvoering zal daar dan ook aandacht voor zijn. Natuurlijk in afstemming met de 

betrokken partijen. 
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Vervolg 

Nu het plan van aanpak tegengaan ouderenmishandeling is vastgesteld, wordt er gewerkt aan 

de uitvoering van het plan. De betreffende beleidsmedewerker zal u bij de evaluatie van het 

plan van aanpak informeren over de voortgang.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

J. Terpstra 


