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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Niet van toepassing.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

De raad heeft ten aanzien van de motie "veilig oud worden" het college een voorstel gedaan om te
onderzoeken om in samenwerking met ouderenbonden, de politie en Veilig Thuis
preventiebijeenkomsten en weerbaarheidstrainingen te organiseren om ouderen voor te lichten hoe
ze de eigen veiligheid en weerbaarheid kunnen vergroten. Daarnaast is het college opgedragen om
in samenwerking met woningcorporaties te onderzoeken of een digitale deurspion een optie is
zodat kwetsbare ouderen veiliger zijn en zich ook veiliger voelen in hun huiselijke omgeving. De
aanleiding hiervoor is omdat steeds meer ouderen langer thuis wonen, ouderen zich vaker onveilig
voelen in en om het huis in vergelijking met andere bewoners en zij bang zijn om slachtoffer te
worden van babbeltrucs, woningoverval en ouderenmishandeling. De impact van een dergelijk
incident bij ouderen is erg groot.
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de samenwerkingen en initiatieven in de stad.
Wat is de te delen informatie?

Ouderenmishandeling en financiële uitbuiting
De toeneembare kwetsbaarheid van de groep oudere (thuiswonende) inwoners en signalen vanuit
de samenleving in verband met financiële uitbuiting van ouderen, zijn aanleiding geweest om in
februari 2020 te komen tot een Lokale Alliantie met de Gemeente Dordrecht, Veilig Thuis, Notariaat
Nonhebel, Rabobank, Beschermingsbewindkantoor Nederland en de politie. Laatstgenoemde heeft
een speciale wijkagent aangesteld voor het onderwerp ouderen en veiligheid. De Lokale Alliantie
heeft als doel een samenwerking tot stand te brengen en een netwerk te creëren tussen
verschillende organisaties die betrokken zijn bij ofte maken hebben met ouderen. Binnen dit
samenwerkingsverband spannen de betrokken organisaties en personen zich in om financiële
uitbuiting tegen te gaan.
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Een belangrijke stap tegen financiële uitbuiting is preventie in de vorm van voorlichting en
informatieverstrekking aan ouderen en professionals. De Lokale Alliantie zet zich daarvoor in.
Vanwege de coronamaatregelen heeft de Lokale Alliantie besloten om het onderdeel voorlichtingen
aan burgers anders vorm te geven. Hiervoor is er een aangepast plan van aanpak gemaakt voor de
rest van dit jaar dat zich richt op het direct informeren van burgers. Deze alternatieve plannen
bestaan onder andere uit een programma ontwikkelen over financiële uitbuiting in samenspraak
met TV Rijnmond en/of RTV Dordt, een informatiepagina ontwikkelen op de website van Veilig
Thuis, meer aandacht voor het onderwerp in lokale kranten en het verspreiden van informatie via
supermarkten, apotheken, banken en kappers. Dit jaar onderzoekt de Lokale Alliantie of een elearning over financiële uitbuiting mogelijk is.

Babbeltrucs en woningoverval
De wijkagent sluit naast deze Lokale Alliantie jaarlijks aan bij de ledenvergadering van de
ouderenbond waarbij opnieuw informatie wordt verstrekt over de veiligheid en weerbaarheid van
ouderen. In samenwerking met de politie en de gemeente wordt er onderzocht of het mogelijk is
om ook bij de leefbaarheidsoverleggen in de wijken aan te sluiten. Bewustwording en
gedragsverandering creëren over babbeltrucs en woningovervallen staat hierbij centraal met het
doel om het structurele probleem van deze en andere vormen van criminaliteit aan te pakken.

Digitale deurspionnen
De woningcorporaties hebben een beleidskader waarbij ze bij een aantal complexen inspelen om de
specifieke eisen van de senioren. Veiligheid in en om de woning is een onderwerp dat regelmatig
wordt besproken met de huurdersvereniging en de bewoners. Tijdens deze gesprekken zijn geen
vragen en/of verzoeken binnen gekomen over een digitale deurspion. De woningcorporaties geven
aan bereidwillig te zijn nogmaals te inventariseren of er behoefte is bij de bewoners. Indien de
bewoners instemmen zijn de woningcorporaties welwillend om in samenspraak met de gemeente
en bewoners mee te werken aan het aanbrengen van (digitale) deurspionnen.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Wij blijven als gemeente direct betrokken bij de Lokale Alliantie waardoor we op de hoogte blijven
van de voortgang van de activiteiten. We blijven de contacten met de betrokken partijen
onderhouden en nemen indien nodig maatregelen.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Niet van toepassing.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Het Integraal Veiligheidsplan 2019- 2022, maqazinedordrecht.nl/inteqraal-veiliqheidsplan.
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