
In het regeerakkoord zijn vergaande 
maatregelen aangekondigd om 
de verzorgingsstaat ook voor 
de toekomstige ouderen veilig 
te stellen. Daarbij is voor lokale 
overheden een cruciale rol 
weggelegd om deze transities om  
te zetten in lokaal WMO beleid. 

Enige maanden geleden heeft de 
LAO het advies gepresenteerd 
‘OUDEREN: WONEN, ZORG en 
WELZIJN’; naar een oplossingsrichting 
voor de vergrijzingspiek. Dit advies is 
opgesteld door de LAO werkgroep 
WZW en bevat een visie op de 
problematiek, de uitwerking van deze 
visie in drie thema’s en een aantal 
mogelijke oplossingen. 

Om de lokale afdelingen te 
faciliteren bij het opstellen van 
hun verkiezingsprogramma 2014, 
heeft de LAO werkgroep WZW het 
advies vertaald naar 10 essentiële 
uitgangspunten* voor een integraal en 
lokaal WZW beleid.

Over deze uitgangspunten discussiëren 
wij tijdens een minisymposium in 
de pauze van het Partijcongres. De 
discussie zal worden aangezwengeld 
door Kamerlid Otwin van Dijk, die zal 
aangeven hoe vanuit respectievelijk 
rijksbeleid en zorgaanbod een sociaal,  
duurzaam en verantwoord WZW 
beleid door de PvdA wethouders 
en raadsleden zou kunnen worden 
gerealiseerd. 

De wethouders Marco Florijn 
(Rotterdam) en Andries Ekhart 
(Leeuwarden) zullen als coreferent 
optreden en vanuit hun expertise met 
lokaal WZW beleid reageren op de 
voornemens van het kabinet.

Minisymposium met Otwin van Dijk 

Van regeerakkoord naar 
lokaal Wonen- Zorg- 
Welzijnsbeleid
10 uitgangspunten* voor het verkiezingsprogramma 2014

* De 10 uitgangspunten van de 
LAO worden geprojecteerd en zijn 
op papier beschikbaar.



12.30 Welkom en introductie 
 Herma Verbeij, voorzitter LAO

12.35 Van regeerakkoord naar lokaal beleid: 
 Welke maatregelen in de zorg komen op gemeenten af en hoe 
 worden de 10 punten van de LAO bruikbaar voor gemeentelijk beleid?
 Otwin van Dijk, 2e Kamerlid met portefeuilles Langdurige zorg, 
 AWBZ, PGB en Wmo.

12.50  Van voornemens naar de lokale praktijk
 Marco Florijn (Rotterdam) en Andries Ekhart (Leeuwarden) 

13.05 Discussie

13.15 Afsluiting

Minisymposium met Otwin van Dijk
Locatie: zaal Madrid 

Programma


