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Geadviseerd besluit
1. De bijgaande startnotitie Vitaal ouder worden in onze dorpen vaststellen, waarmee uw raad 
tevens de opdracht verstrekt om het actieplan Vitaal ouder worden in onze dorpen te ontwikkelen.

Toelichting op beslispunten
Het in kaart brengen van de aanpak ouderenbeleid, waarin de focus ligt op positieve gezondheid, is
opgenomen in de Perspectiefnota 2022-2026 van de gemeente Renkum. 

In de startnotitie Vitaal ouder worden in onze dorpen staan de huidige en nieuwe beleidsthema’s en
uitgangspunten omschreven omtrent seniorenbeleid. In deze startnotitie en het actieplan wat 
daarop volgt willen wij richting geven en focussen op positieve gezondheid. Het doel is om een 
sociale, fysieke en inclusieve omgeving en infrastructuur te creëren waarin inwoners van de 
gemeente Renkum gezond, vitaal en participerend leven en oud kunnen worden. Daarbij is er 
aandacht voor wonen, gezondheid, bewegen, vrijwilligerswerk, mantelzorg en ontmoeting.

Het actieplan dat volgt op de startnotitie beschrijft welke acties we gaan inzetten om vitaal ouder 
worden in onze dorpen te ondersteunen.

Beoogd effect
Met de uitwerking van de startnotitie wordt beoogd te komen tot een breed gedragen actieplan.

Kader
Zie de bijgevoegde startnotitie.

Argumenten
1.1 Opgenomen in het de Perspectiefnota 2022-2026
Het in kaart brengen van de aanpak ouderenbeleid, waarin de focus ligt op positieve gezondheid, is
opgenomen in de Perspectiefnota 2022-2026.

1.2 Vaststellen van de kaders
Het college heeft de startnotitie Vitaal ouder worden in onze dorpen opgesteld en stelt de kaders, 
onderwerpen en het ambitieniveau vast m.b.t. de aanpak ouderenbeleid. De startnotitie schept 
daarmee duidelijkheid over de inzet en het proces aan de raad en de partijen in de gemeente. 
Daarnaast geeft de startnotitie inzicht in de te behandelen thema’s en onderwerpen, de 
afstemming met lopende trajecten, de mogelijke wijzen van de betrokkenheid van de raad en het 
procesmanagement.

1.3 De startnotitie ondersteunt de inzet op positieve gezondheid
Een steeds belangrijker wordende pijler is positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een 
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bredere kijk op gezondheid waarbij het niet zozeer gaat om ‘niet ziek zijn’, maar juist om 
persoonlijk welbevinden, lichaamsfuncties, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks
leven. Onze gemeente omarmt dit uitgangspunt. Met deze brede benadering dragen we bij aan het 
vermogen van mensen om met de sociale, fysieke en inclusieve uitdagingen in het leven om te 
gaan. We verwachten dat deze bredere invalshoek de komende jaren een grotere rol krijgt in de 
samenleving.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Draagvlak
De startnotitie is tot stand gekomen na overleg met belanghebbenden en betrokken partijen.

Aanpak/Uitvoering
Na besluitvorming door de raad kan gestart worden met de nadere uitwerking van de opgave zoals 
geformuleerd in de startnotitie. Belanghebbenden en betrokken partijen worden nadrukkelijk 
betrokken in het beleidsproces. Na vaststelling van de startnotitie door het college en de raad 
worden zij verder geïnformeerd over het proces. Het actieplan dat volgt op de startnotitie beschrijft 
welke acties we gaan inzetten om vitaal ouder worden in onze dorpen te ondersteunen.

Communicatie
De inwoners en andere belanghebbenden worden op de hoogte gebracht van de hoofdpunten uit 
de startnotitie. Zij worden geattendeerd op de informatie op de gemeentelijke website. Na 
vaststelling van de uitgangspunten door een raadsbesluit zal een persbericht worden verspreid. Bij 
een startnotitie geeft de raad kaders mee. Daarom zal de interactie met inwoners pas na het 
opstellen van de startnotitie plaatsvinden.

Financiële consequenties
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. In het actieplan dat volgt op de startnotitie die 
wordt aangeboden aan de raad wordt uitgewerkt wat wij gaan doen binnen de beleidsthema’s en 
welke (financiële) middelen wij daarvoor inzetten.

Juridische consequenties
Niet van toepassing.

WMO-aspecten
De inzet op positieve gezondheid draagt bij aan participatie en zelfredzaamheid van inwoners en 
levert dus een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen die zijn gesteld in de 
Perspectiefnota 2022-2026 van de gemeente Renkum.

Gezondheid
De inzet op positieve gezondheid draagt bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen.
Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, 
inclusieve en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Geen.
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