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Gericht aan GS / lid GS 
 

Gedeputeerde Michiel Schrier 

Inleidende toelichting In de Tussenbalans coalitieprogramma stelt het College dat de 
hard doorzettende vergrijzing gevolgen zal hebben op alle 
denkbare beleidsterreinen, en ook dat in een deel van het beleid 
de aandacht voor sociale aspecten en ouderen nog sterker kan. 
Het College concludeert in de Tussenbalans daarom dat extra 
provinciale aandacht geboden lijkt, o.a. door het nog verder 
doorvertalen van de gevolgen van vergrijzing van ons beleid 
 
Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft in 2016 een achttal 
onderzoeken uitgevoerd onder de noemer De Staat van Friese 
Senioren. Begin deze maand heeft het FSP deze onderzoeken 
samengevat in een onderzoeksrapport ‘De Staat van Friese 
Senioren’. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
demografische veranderingen, wonen, zelfredzaamheid, inkomen, 
eenzaamheid, vrijwilligerswerk, cultuurdeelname, voorzieningen, 
gezondheid, zorg(economie), mantelzorg, veiligheid, mobiliteit. In 
het samenvattend rapport worden een aantal uitdagingen 
benoemd en een aantal verschuivingen gesignaleerd: in maatwerk 
en zorg, in wonen, in nabijheid, in de sociale omgeving en in 
technologie. 
 

Vraag / vragen 
 
 

1. Heeft u kennis genomen van het onderzoeksrapport van het 
FSP “de Staat van Friese Senioren” en bijbehorende 
deelonderzoeken? 
 
2. Bent u bereid met een informerende brief te komen als reactie 
op dat onderzoeksrapport en onderliggende deelonderzoeken van 
het FSP? 
 
3. Zo nee, waarom niet? 
 
4. Zo ja, wilt u in die informerende brief: 
 
4a:  Een opsomming geven van wat u tot nu gedaan heeft om 
ouderen speciale aandacht te geven? 
4b: Aangeven hoe u de gevolgen van de vergrijzing verder 
doorvertaalt in uw beleid? 
4c: Aangeven hoe u in uw beleid uitvoering gaat geven aan extra 
aandacht voor ouderen, mede op grond van de uitkomsten van de 
onderzoeken van het FSP op bovengenoemde onderwerpen, 
genoemde uitdagingen en gesignaleerde verschuivingen? 
4d: Specifiek ingaan op wat dit betekent voor de 
uitvoeringsagenda Krimp en Leefbaarheid, de Streekagenda’s, het 
uitvoeringsprogramma Zorgeconomie, het Plattelandsbeleid en 
het fysiek/ruimtelijk beleid, waaronder het provinciale 
woningbeleid en mobiliteit? 
 
5: Bent u bereid en in staat deze informerende brief voor 1 april 
2017 aan ons te doen toekomen? 
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