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Voorstel:
De notitie “Vergrijzing: Waar staan we nu ?” vast te stellen.
 
Inleiding:
Voor u ligt de notitie “Vergrijzing: Waar staan we nu ?” In het collegeprogramma 2006-2010 is opgenomen 
dat er een notitie over de toenemende vergrijzing wordt opgesteld, waarin nader wordt ingegaan op de 
consequenties die vergrijzing op allerlei beleidsterreinen met zich meebrengt en de te nemen maatregelen.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Er is geen afzonderlijke kadernota ouderenbeleid die hierop ingaat. Wel is maart 2008 het Wmo 
beleidskader gemeente Dalfsen vastgesteld, waarin in feite reeds op hoofdlijnen de op te stellen notitie 
over de toenemende vergrijzing en de te nemen maatregelen zijn verwerkt. Het Wmo beleidskader is dan 
ook de basis voor de notitie vergrijzing die u bijgevoegd aantreft. De notitie vergrijzing heeft de volgende 
opbouw. Er volgt eerst een korte beschrijving van de doelgroep ouderen, waarna wordt ingegaan op de 
stand van zaken nu, aangevuld met ontwikkelingen die van belang zijn voor de doelgroep ouderen. De 
ontwikkelingen staan namelijk niet stil.
 
Alternatieven:
Niet van toepassing.
 
Financieel kader:
Uitgangspunt zijn de in de begroting opgenomen bedragen zoals o.a. voor welzijn ouderen.
 
Communicatie:
De notitie “Vergrijzing: Waar staan we nu ?” is besproken met de Wmo-raad. Op basis hiervan is de notitie 
aangepast. De aanpassingen en de aangepaste notitie zijn aan de Wmo-raad toegestuurd.
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 


