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ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B & W College van Burgemeester en Wethouders
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw 

en Verkeerstechniek
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
GPPA Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort
HH Huishoudelijke hulp
KBO (Unie van) Katholieke Bonden van en voor Ouderen
OV Openbaar Vervoer
PCOB Protestants Christelijke Ouderenbond
ROCOV Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer
SBSA Samenwerkende Bonden van Senioren in Amersfoort
SRA Seniorenraad Amersfoort
STIP STeun en Informatie Punt
SVCC Stichting Vrienden Christelijk Centrum (stelt vergaderruimte beschikbaar)
SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
VVN Veilig Verkeer Nederland
Wlz Wet langdurige zorg 
WOB Wet Openbaarheid Bestuur 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

F o t o ’ s  j a a r v e r s l a g :  R e i n i e r  D o r g e l o

Gebruikte afkortingen in het jaarverslag

De op twee na hoogste laatmiddeleeuwse toren van Nederland, de Onze Lieve Vrouwetoren,
wordt links en rechts geflankeerd door ’t Lieve Vrouwtje en de Lieve Vrouwestraat.



In de vergadering van mei was mevrouw Sjarka Bakker van de Gemeente Amersfoort bij
ons te gast. Wij werden door haar bijgepraat over de plannen van de gemeente om in de
toekomst wijzigingen aan te brengen in de inzameling en ophaal van huisafval. Uiteraard
hebben we haar gevraagd naar eventuele consequenties die dat zou hebben voor senioren.
Omdat het project nog in de researchfase verkeerde, was hier nog niets over bekend. Wij
worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

In juni en november zijn de gebruikelijke gesprekken gevoerd met de beleidsambtenaar van
de gemeente, Adriaan Sleeuwenhoek, waarbij de prestatieafspraken met de corporaties ter
sprake zijn gekomen.

In oktober informeerde mevrouw Diana Paarlberg ons uitgebreid over de corporatie
‘Portaal’. Deze organisatie huisvest ca. 53.000 huishoudens in het midden van het land,
van Leiden tot Nijmegen. Portaal is ontstaan uit diverse kleinere corporaties en heeft in
Amersfoort woningen m.n. in het Soesterkwartier, Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek,
Nieuwland en Vathorst.

Afsluitend mag niet onvermeld blijven dat het met de doorstroming van bewoners naar een
mogelijk geschiktere behuizing niet erg vordert. Dit geldt in het algemeen, maar zeker ook
voor wat betreft woningen voor senioren. Niet alleen de regels, opgesteld door organisaties
en de gemeente zijn daarvan de oorzaak. Volgens onze informatie valt ook vaak aarzeling te
bespeuren bij mensen - en zeker ook bij ouderen - om hun vertrouwde omgeving te verlaten.

Coen van Baggum, coördinator
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Aan de Kop van het Gildenkwartier, tussen Kwekersweg en Grote Koppel worden op een oud bedrijventerrein
appartementen en eengezinswoningen gebouwd met uitzicht op de Eem en in de verte de St. Joriskerk.
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Inhoudsopgave

Het gerenoveerde St. Pieters en Bloklands Gasthuis aan de Davidshof, vlak achter het Stadhuis Amersfoort, is
in 2014 omgebouwd tot een verpleeghuis. Het biedt een kleinschalige en veilige woonplek voor ouderen met
dementie. Daarnaast is er woonruimte en zorg voor mensen die vanwege lichamelijke klachten een indicatie
langdurige verpleging en verzorging nodig hebben. In de Amersfoortse wijk Vathorst staat het hoofdgebouw
van het Gasthuis.



Leden:
Jacqueline Jonk-den Daas
Riet Lammers (september t/m december)
René Asbreuk
Coen van Baggum, coördinator
Ab van Beek (t/m juli)

Na een jaar van stabiele bezetting in 2013 hebben zich in de loop van 2014 binnen de
Commissie Wonen mutaties voorgedaan. In verband met het einde van zijn termijn bij de
SRA moesten wij node afscheid nemen van Ab van Beek. Wij zullen zijn inbreng missen.
De commissie was verheugd dat Riet Lammers zijn plaats wilde innemen. Zij heeft 
voorheen deel uitgemaakt van de gezamenlijke commissie Wonen & Zorg en is dus 
bekend met seniorenhuisvesting.
In 2014 is de commissie negen keer bij elkaar gekomen.

Wij vinden het als commissie van de Seniorenraad Amersfoort van belang om ons veelzijdig
te laten informeren. Daarom zijn bijeenkomsten van de gemeente en van organisaties
bezocht. Zoals te doen gebruikelijk hebben we ook dit jaar gastsprekers uitgenodigd tijdens
onze vergaderingen om zo onze kennis te vergroten en inhoudelijk een oordeel te kunnen
vormen over onderwerpen die op tafel komen van de plenaire vergadering van de SRA. Wij
beschouwen het uitdrukkelijk niet tot onze taak om aan belangenbehartiging te doen. Dit is
naar onze mening weggelegd voor de bonden.

In het voorjaar hebben Coen van Baggum en Jacqueline Jonk een werkbezoek gebracht aan
een bijeenkomst in Zwolle aangaande een nieuwe inzamelstructuur voor afval en aan een
nieuwe woonvorm ‘op maat’ voor senioren in Leerbroek (via de Woonadviescommissie).

In april ontvingen wij de heer Wil Sluis, voorzitter van COSBO Nieuwegein en opsteller van
het WZW-Kompas. Omdat zijn betoog vooral raakte aan Zorg en Welzijn hebben wij de
andere commissies uitgenodigd om aan te schuiven. Zijn voordracht onder de titel ‘Wonen,
Zorg en Welzijn’- perspectief en vertrouwen, sprak de toehoorders zeer aan.
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Commissie Wonen

In Vathorst wordt op verschillende locaties nog volop gebouwd en Torenruimte aangeboden.
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• Ten behoeve van de kennismaking met de wethouder mevrouw Fleur Imming hebben wij
vragen voorbereid ter behandeling tijdens de kennismakingsbijeenkomst in de plenaire
bijeenkomst voor de SRA op 26 november.

• De commissie heeft met een vertegenwoordiger van het Servicebureau|Gemeenten
gesproken over de achterstanden van behandeling Wmo-verstrekkingen.

• De commissie heeft gesproken met vertegenwoordigers van het Wijkteam Liendert.
• De leden van de commissie zijn intensief betrokken geweest bij de besprekingen over

participatie van burgers en de daartoe gewenste advisering. Het bureau Movisie wil een
model ontwikkelen van de adviesstructuur voor de Gemeente Amersfoort. Onze 
commissie is van mening dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen 
belangenbehartiging en onafhankelijke advisering. De SRA is naar onze mening een
door de Gemeente ingesteld onafhankelijk adviesorgaan en kan daarom niet zomaar
worden ondergebracht in een brede vertegenwoordiging en belangen behartigend
orgaan.

• Onze commissie heeft bijeenkomsten van de Ronde van de Gemeente Amersfoort 
bijgewoond.

• Binnen de commissie is ook uitvoerig gesproken over de inrichting van het bureau
Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Omdat er
sprake is van bovenregionale organisatie hopen wij dat het laagdrempelig zal zijn.
Ouderenmishandeling is ook actueel in beeld.

• De Raadsinformatiebrief Ondersteunen en Waarderen van Mantelzorgers roept een 
aantal vragen op binnen de commissie. We zullen daar in januari 2015 een gesprek 
over hebben met de Gemeente.

Henk Lokhorst, coördinator
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In het nieuwe Meander Medisch Centrum aan de Maatweg is overal zicht op de groene omgeving.
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Transities
In het jaar 2014 leek het over niets anders te gaan dan de transities
in het sociaal domein. Het begrip sociaal domein is in 2013 
ontstaan om daarmee aan te geven dat verschillende onderdelen
van de gemeentelijke organisatie werden geïntegreerd in dit nieuwe
begrip. Integraal werken is op zich een goede ontwikkeling, maar
het maakt het geheel wel onoverzichtelijk en dus onduidelijk. 
Transitie betekent overgang. Het lijkt erop alsof deze min of meer
vanzelf moet gaan, niet gestuurd wordt en onontkoombaar is.
Het zou beter geweest zijn als er door het rijk overdracht had 
plaatsgevonden van taken en bevoegdheden voor de uitvoering van wettelijke regelingen
door de gemeente. Hiervoor zijn immers nieuwe wetten gemaakt. De Wmo werd grondig
vernieuwd tot Wmo 2015. De AWBZ is opgegaan in de Wlz en de Wmo 2015 en de 
verschillende wetten op het gebied van werk en zekerheid zijn opgenomen in de
Participatiewet. Tegelijkertijd werd door de gemeente soms een flinke bezuiniging 
doorgevoerd voor de uitvoering zodat de gemeente meer doelgericht kan werken. 
Dat was nodig omdat bij de uitvoering door het rijk regelingen uit de hand waren gelopen.
Rijksregelingen gelden voor heel Nederland en de rechten van burgers in zowel Amersfoort
als Heerlen zijn daardoor hetzelfde. Bij de gemeente is dat niet het geval. Daar gaat het om
maatwerk voor burgers en dat is per definitie verschillend. In wezen komt het erop neer dat
wat het rijk uit de hand heeft laten lopen, met bij voorbeeld de huishoudelijke hulp, door de
gemeente moet worden opgelost. 
De adviesorganen zijn in een veel vroeger stadium betrokken bij de ontwikkeling van de
regelgeving, die mede daardoor aan kwaliteit gewonnen heeft. Daarnaast is door de
gemeente gebruik gemaakt van een meeleesgroepje van de adviesorganen voor de 
berichtgeving aan de betrokken burgers over de veranderingen in het sociaal domein. 
Dat heeft goed gewerkt!

Wat komt eraan?
De regelingen gaan in per 1 januari 2015. Dat betekent dat nu vooral gekeken moet worden
of de regelingen ook teweeg brengen wat de bedoeling was. Of er geen witte vlekken of 
uitwassen gaan ontstaan. Hierbij liggen ook taken voor belangenbehartigers. Eventuele 
problemen moeten opgelost worden, en dat vereist mede de inzet van de adviesorganen.
Het ligt verder voor de hand dat bij de integratie tot het sociaal domein ook de advies-
structuur van de gemeente wordt geïntegreerd. Dat zal van 2015 een creatief en overlegrijk
jaar maken.

Empowerment
Dit is een Engels woord voor in staat stellen of machtiging. In onze betekenis: Het gebruik
maken en ontwikkelen van zijn capaciteiten om in economisch, sociaal en politiek opzicht
actief mee gestalte te geven aan zijn eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan
men deel uitmaakt. Als je deze omschrijving betrekt op empowerment van senioren, dan
vergt dat meer dan een korreltje zout!

Wij hopen dat u met genoegen kennis neemt van dit jaarverslag. 

Heimen Hooijer, voorzitter Seniorenraad Amersfoort

Aanloop

Heimen Hooijer
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Leden:
Margreet van Es
Nanny van der Laan
Riet Lammers
Henk Lokhorst
Hikmet Okur
Richard van der Pol
Tineke Visser (tot augustus adviseur)

In 2014 heeft de commissie elfmaal 
vergaderd.
Het jaar 2014 was een druk en 
bewogen jaar voor de commissie. 
Door ziekte van Nanny van der Laan
werden wij tijdelijk versterkt met Tineke
Visser. In september heeft zij de 
commissie weer verlaten en kon
mevrouw Nanny van der Laan weer 
volledig participeren. Hikmet Okur 
verliet de commissie per 1 september
wegens remigratie naar Turkije. Riet
Lammers vertrok per september naar 
de commissie Wonen.
De commissie werd in september 
versterkt met Margreet van Hensbergen
en Kadriye Vizir. Beiden hebben veel 
kennis op het terrein van ouderenbeleid, 
allochtonenbeleid en de Wmo. 

De commissie heeft vaak op korte termijn adviezen moeten formuleren ten behoeve van het
dagelijks bestuur. Door de haast die vaak geboden was kon niet steeds de juiste procedure
worden gevolgd voor het voorleggen van adviezen aan de plenaire vergadering van de SRA.

De volgende acties werden ondernomen:
• Wij hebben geadviseerd over: 

- Herinrichting hulp bij het 
huishouden

- Beleidskader Sociaal domein 
van de Gemeente Amersfoort

- Verordening Wmo
gemeente Amersfoort 

• Wij hebben vragen gesteld over de 
klachten, regelingen in de wijkteams 
en de kwaliteitseisen en 
cliëntondersteuning.

Het Eemhuis, de nieuwe bibliotheek op het Eemplein.

Zitruimte in het Burgemeester Brouwerplantsoen.

Commissie Welzijn & Zorg

De taak van de Seniorenraad Amersfoort is “gevraagd’ en “ongevraagd’ advies uitbrengen
aan het College van B & W over de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van
zaken die voor senioren in de Gemeente Amersfoort van belang kunnen zijn. 

Het inhoudelijke (voor)werk binnen de SRA wordt verricht door de volgende drie commissies: 
• Mobiliteit;
• Welzijn & Zorg; 
• Wonen. 
Verderop in het jaarverslag zijn de verslagen van deze commissies opgenomen.

In 2014 bestond de SRA uit de volgende leden (in alfabetische volgorde):

Mw. M.A.C. (Marijke) van Aert SBSA (ANBO)
Dhr. R.G. (René) Asbreuk SBSA (KBO)
Dhr. C.J. (Coen) van Baggum Vrije plaats
Dhr. A. (Ab) van Beek tot 20-7-2014 SBSA (ANBO)
Dhr. P. (Paul) van den Breul vanaf 16-01-2014 Vrije plaats
Dhr. R.S. (Reinier) Dorgelo Vrije plaats
Mw. M.J. (Margreet) van Es Vrije plaats
Mw. M.M. (Margreet) van Hensbergen vanaf 01-08-2014 SBSA (ANBO)
Dhr. H. (Heimen) Hooijer Vrije plaats
Mw. C.J. (Jacqueline) Jonk-den Daas Vrije plaats
Mw. F.H. (Nanny) van der Laan-Hoogeveen FNV
Mw. M.G. (Riet) Lammers Vrije plaats
Dhr. H.G.A. (Henk) Lokhorst SBSA (KBO)
Dhr. H. (Hikmet) Okur tot 27-08-2014 Vrije plaats
Dhr. R.J.M. (Richard) van der Pol SBSA (PCOB)
Dhr. H.B.M. (Henk) van Rooijen SBSA (ANBO)
Mw. K. (Kadriye) Vizir-Karadayi vanaf 01-09-2014 Vrije plaats

Verder:
Mw. D.G.H. (Desiree) van Mourik Contactambtenaar gemeente
Mw. J. (Joke) Ladiges Notulist
Mw. M.A. (Tineke) Visser Ondersteunend ex-lid

Het dagelijks bestuur bestond in 2014 uit:
• Heimen Hooijer (voorzitter)
• Reinier Dorgelo (secretaris)
• Jacqueline Jonk (penningmeester)
• Nanny van der Laan (algemeen adjunct)

De Seniorenraad heeft in 2014 tienmaal openbaar vergaderd.
Het dagelijks bestuur heeft elfmaal vergaderd en tweemaal overleg gevoerd met de 
besturen van de Samenwerkende Bonden Senioren Amersfoort (SBSA).
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Secretariaat
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Helaas bleek het tot nu toe niet mogelijk inzicht te verkrijgen in ongevallencijfers voor
Eemland tijdens perioden van gladheid. 
Gelukkig is ook in 2014 weer een aantal paaltjes uit de fietspaden verwijderd. Deze paaltjes
die er stonden om auto's van het fietspad te weren, waren vaak aanleiding tot eenzijdige
fietsongevallen waarbij nogal eens ouderen waren betrokken.

Openbaar Vervoer en Regiotaxi.
De SRA is agendalid van ROCOV Utrecht en deelnemer van de betreffende werkgroep
Amersfoort. Over het algemeen wordt de kwaliteit van het openbare vervoer inclusief 
regiotaxi positief door de reizigers ervaren. Provincie en gemeente hebben de meeste 
halteplaatsen aangepast aan de nieuwe eisen waardoor gemakkelijker kan worden in- en
uitgestapt en de bus ook beter toegankelijk is voor visueel en anderszins gehandicapte 
reizigers zoals rolstoelers. 
De werkgroep ROCOV Amersfoort vergaderde drie keer. Besproken onderwerpen waren
o.m.: de nieuwe aanbesteding van Openbaar Vervoer. De veranderingen voor de 
busdiensten in Amersfoort zijn zeer beperkt. Wel wordt nog gezocht naar doelmatige 
en efficiënte alternatieven voor vervoer na 22 uur, wanneer de vraag kleiner wordt. 
In ROCOV-verband zijn hierover adviezen uitgebracht. 
De klanttevredenheid over de regiotaxi in 2014 bedraagt overall een acht.

Toegankelijkheid 
In samenwerking met de SBSA is bij gelegenheid van de verkiezingen begin 2014 een
onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van stembureaus voor ouderen en 
gehandicapten, en is een rapport opgesteld. Hieruit bleek dat Amersfoort weliswaar voldoet
aan de landelijke normen (85%) voor toegankelijkheid maar dat verbeteringen mogelijk zijn.
Ook de communicatie op dit punt kan beter. De commissie en de SBSA stelden zich op het
standpunt dat alle stembureaus in principe rolstoeltoegankelijk dienen te zijn en deed 
hiervoor enkele suggesties. Naar aanleiding hiervan zijn door de gemeente enkele 
verbeteringen doorgevoerd. Henk van Rooijen, coördinator

Henk van Rooijen, coördinator

Onderzoek moet uitwijzen hoe de onveilige verkeerssituatie op de rotonde De Nieuwe Poort 
bij het Eemplein verbeterd kan worden.
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Sociaal Domein
Het jaar 2014 begon met aandacht te vragen voor de raadsinformatiebrief (RIB) over het
toekennen van huishoudelijke hulp aan senioren om deze niet meer af te wijzen op basis
van financiële zelfredzaamheid. Zo werd te toon gezet voor een jaar waarin de nieuwe 
ontwikkelingen in het sociaal domein weer voor een groot deel de agenda van de
Seniorenraad zouden gaan beheersen.

Communicatie
Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart zien we dat gemeenteraadsleden
geen uitspraken durven doen over de peilpunten van de Wmo, terwijl de drie verschillende
wetten al per 1 januari 2015 ingevoerd worden. We constateren ook dat het geen goede
zaak is als de gemeente het afwijzen van huishoudelijke hulp alleen via de media 
communiceert. Het is bekend dat sommige media niet alle inwoners bereiken. Persoonlijk
de betrokkene benaderen geeft hem of haar ook de kans om een verzoek opnieuw in te
dienen. De SRA zoekt dan ook overleg hierover. Uit een recent onderzoek blijkt tevens dat
1 op de 5 Nederlanders -met name 55-plussers- laaggeletterd is. De SRA acht het daarom
des te meer van belang dat de gemeente haar communicatie naar deze groep goed blijft
afstemmen. Het is van essentieel belang dat de gemeente een goede communicatie-
afdeling heeft die de zorgvraag en de taal van de burger kent.

De Seniorenraad poseert in de Regentenkamer van het gerenoveerde St. Pieters en Bloklands Gasthuis.
Staand (v.l.n.r.): Henk Lokhorst, Heimen Hooijer, Jacqueline Jonk, Paul van den Breul, Joke Ladiges, Margreet
van Es, Henk van Rooijen, Marijke van Aert, Reinier Dorgelo, Margreet van Hensbergen, Richard van der Pol,

René Asbreuk. Zittend (v.l.n.r.): Nanny van der Laan, Kadrye Vizir, Riet Lammers, Coen van Baggum.



Uitgebrachte adviezen in 2014: 
• Advies betreffende fietsparkeren senioren (maart 2014) 
Opgestelde notities: 
• Toegankelijkheid Stembureaus 
• Notitie Oversteekbaarheid Stadsring voor seniorenvoetgangers 
Deelname aan inspraakprocessen: 
• Fietsparkeren bij het station 
• Inrichting Everhard Meisterweg/Daltonstraat 
Verder heeft de commissie deelgenomen aan de gebruikersdag Veilig fietsen voor senioren.

Verkeersinfrastructuur
Een veilige infrastructuur is vooral voor senioren van belang om zo lang mogelijk 
buitenshuis mobiel te blijven. 
Recente publicaties over ongevallen van 50-plussers zijn: 
• Ongevallen bij ouderen tijdens verplaatsingen buitenshuis (Min. I&M, dec. 2013) 
• Fietsongevallen van 50-plussers in Zeeland (SWOV 2014-16)

De commissie zal in 2015 deze notities agenderen voor overleg met de afdeling Verkeer
van de gemeente. 
De verkeersveiligheid rondom woonconcentraties van ouderen en de oversteekbaarheid
van drukke wijkontsluitingswegen blijven een aandachtspunt. In verband met de nieuwe
zorgwetgeving zullen senioren in de toekomst langer thuis wonen. Dat betekent dat 
senioren meer verspreid over de stad blijven wonen en minder in specifieke centra. 
Wat dit betekent voor ons verkeerssysteem zal in de komende jaren helder moeten worden.
De Stadsring is voor veel senioren een bron van ergernis vanwege de lastige oversteek-
baarheid. Daarom heeft de commissie Verkeer een verkennend onderzoek uitgevoerd 
en op basis van de waarnemingen een notitie opgesteld. Begin 2015 wordt deze notitie
besproken met de afdeling Verkeer van de gemeente. Naast infrastructuur is ook het
beheer belangrijk. De onderhoudstoestand van wegen in Amersfoort is in het algemeen
goed. Via het meldpunt woonomgeving worden kleine onregelmatigheden meestal snel 
hersteld. Het aantal ongevallen van senioren in perioden met gladheid blijft een zorgpunt.
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Naar de markt…wel of niet fietsen door de Torengang van de Lange Gracht naar de Krommestraat.
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In februari geeft B&W een hoopgevend antwoord op ons advies over de beweging in het
sociaal domein, waarin we vragen stellen over het transformatieproces, de wijkteams en de
STIP’s. Als uitgangspunt voor het geheel stelt de SRA dat mensen van nature zelfredzaam
zijn. Waar dat niet het geval is, heeft de gemeente een voorwaardenscheppende functie voor
het in voldoende mate beschikbaar zijn van ondersteuning. 

Servicebureau|Gemeenten
In maart constateren we dat het Servicebureau|Gemeenten door ICT problemen flink 
achter-loopt bij de procedure van de Wmo-indicatiestelling en bespreken wij onze 
bezorgdheid hierover met de verantwoordelijke wethouder. We zijn blij te horen dat er meer
personeel wordt aangetrokken om de achterstand in te lopen en de procedure te versnellen.
De SRA zal informeren of het onderzoeksrapport naar het functioneren van het
Servicebureau|Gemeenten in het kader van de WOB ter inzage beschikbaar is. We spreken
ook de wens uit om in een vroeger stadium een rol te spelen bij de beleidsontwikkeling 
van de gemeente rond de transitie Rijk naar Gemeente. 

In april vernemen we via een collegebericht van B&W dat het Servicebureau|Gemeenten zal
worden afgebouwd en dat Amersfoort per 1 januari 2015 zal gaan werken met te vormen
wijkteams.

In mei brengen we advies uit op het concept-raadsvoorstel Herinrichting hulp bij het 
huishouden (HH) per 2015. Daarin zeggen we het te betreuren dat de aanleiding van de
nieuwe werkwijze gevonden wordt in de Wmo 2015 en de bezuinigingsnoodzaak en dat 
niet het mensbeeld uitgangspunt is. We spreken ook onze zorg uit over de overspannen 
verwachtingen van de wijkteams.

Participatie
In juni laten we ons door Ineke Hooijschuur, beleidsambtenaar bij de gemeente Amersfoort,
voorlichten over de decentralisatie van AWBZ naar Wmo en de consequenties daarvan voor
de gemeente. Die gaat zelf de 11 geplande wijkteams coördineren om zodoende te kunnen
monitoren op de ontwikkeling. Op het gebied van jeugdzorg zal met andere partijen worden
samengewerkt. We initiëren ook een gesprek met studente Mirjam Tack die onderzoek heeft
gedaan naar de participatie van de burgerij in het Wmo-beleid. Zij probeert antwoord te 
krijgen op de vraag of de vorm van beleidsparticipatie binnen de Wmo in de verschillende
gemeenten invloed heeft op hoe het advies van de burgers wordt betrokken op de inhoud
van het beleid. Op een themadag over Wmo en Participatiewet heeft de SRA een pleidooi
gevoerd voor een spreekuur van het Sociaal Wijkteam en om meer aandacht van dit team
voor de oudere en zwakkeren in de Amersfoortse samenleving.

Vanaf de zomer begint overleg met betrokken wethouders en advies- en cliëntenraden over
het Wmo-beleidskader en de verordening. 
In september reageren we op het concept Meerjarig Beleidskader Sociaal Domein 2015. 
We spreken onze waardering uit dat wij in een vroeg stadium bij het beleidsproces betrokken
worden. In ons advies sporen we o.a. aan om uitdrukkelijk aandacht te geven aan de
machtsongelijkheid tussen inwoners aan de ene kant en overheid en maatschappelijke 
partners aan de andere kant, zodat de inwoner niet de dupe wordt van de machtsongelijk-
heid in het Sociale Domein. Directievoorzitter van de Raad van Bestuur van Beweging 3.0,
mevrouw Lenselink, geeft in het kader van de invoering van de nieuwe Wmo een presentatie
over de scheiding van kosten wonen en zorg en geeft aan hoe de organisatie, die 40% van
de zorgvraag in de regio bedient, daarop denkt in te spelen. We constateren dat in een 
zorgvraag nog te veel gevraagd wordt wat iemand nog kan, in plaats van wat iemand nog
wil.
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Leden:
Marijke van Aert 
Paul van den Breul 
Henk van Rooijen coördinator.

De commissie vergaderde in 2014 tien keer.

Het doel van de commissie is advisering aan het gemeentebestuur t.a.v. de verplaatsings-
behoefte van senioren. Van automobilist, gebruiker OV, fietser tot voetganger. Het werkveld
van de commissie mobiliteit bestaat daartoe grofweg uit 3 aandachtsvelden:

1. De verkeersinfrastructuur; het geheel aan verkeersvoorzieningen binnen en buiten de 
bebouwde kom, beheerd door gemeente.

2. Het openbare vervoer inclusief regiotaxi; het regionale en het stadsvervoer onder 
regie van de provincie en uitgevoerd door de concessiehouder Connexxion.

3. De toegankelijkheid van gebouwen voor senioren met een beperking.

Contacten werden onderhouden met o.a. 
• SBSA (Samenwerkende bonden van senioren Amersfoort) 
• Het hoofd van de afdeling Verkeer van de gemeente 
• De Fietsersbond 
• De ROCOV - Utrecht (regionaal overleg consumentenorganisaties openbaar vervoer) 

en daarvan de werkgroep Amersfoort 
• De gemeentelijke contactambtenaar voor het openbare vervoer en de regiotaxi 
• GPPA (Gehandicapten en patiënten platform Amersfoort)

Om met de ontwikkelingen in het werkveld op de hoogte te blijven is de commissie 
geabonneerd op tijdschriften:
• CROW – etc.
• Veiligheid Voorop van VVN
• De Vogelvrije Fietser van de Fietsersbond 
• Verkeersnet
• Nieuwsbrief van Blijf Veilig Mobiel en het Fietsberaad

Op de dijk langs de Eem achter het Meander Medisch Centrum is een nieuw fietspad aangelegd.

Commissie Mobiliteit

In oktober brengen we advies uit op de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Amersfoort. Het strakke tijdschema zorgt er helaas voor dat er te weinig tijd is om
goed kennis te nemen van de complexe materie en ook nog eens consensus hierover te
bereiken binnen de SRA. In ons advies herhalen we om aandacht te schenken aan de
machtsongelijkheid tussen aanvragers en overheid met de aanbieders van ondersteuning.
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Kleurrijk Amersfoort in de binnenstad van de Keistad.
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In de vacature Ab van Beek wordt SBSA-kandidaat Margreet van Hensbergen benoemd en
Kadriye Vizir wordt benoemd in de vrije plaats vacature Hikmet Okur. Herbenoeming vindt
plaats van René Asbreuk en Richard van der Pol.
Oud-lid Tineke Visser is een half jaar als vervanger opgetreden van Nanny van der Laan, 
die door ziekte verhinderd was.
In mei komt melding van het overlijden van oud-lid Piet Scheick, die gedurende acht jaar
deel uitmaakte van de SRA.

De SRA is in april aanwezig bij het afscheid van de wethouders van het oude college.
Wethouder Lubbinge die o.a. zorg, welzijn en transitie jeugdzorg in zijn portefeuille had,
wordt bedankt voor zijn overleg met de SRA. We constateren ook een mooie trendbreuk in
het coalitieakkoord ‘Samen maken we de stad’ van de nieuwe coalitiepartners D66, VVD,
PvdA en ChristenUnie. In het akkoord is een aparte paragraaf opgenomen over ouderen,
waarin wordt gepleit om voor mensen op hogere leeftijd een woningaanbod te creëren 
waarin rekening is gehouden met voorzieningen gericht op zorg, ontmoeting en recreatie in
de directe omgeving. Tevens pleit de coalitie voor inzet van seniorenwegwijzers en/of een
seniorencoördinator.

Adviesraad
Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad is zijn leden dankbaar voor de inzet en 
teamgeest die het mogelijk maken om het gemeentebestuur te adviseren in zaken die de
senioren in de gemeente Amersfoort ten goede komen. Hoewel er duidelijke signalen zijn 
om de overlegstructuur van de formele adviesraden van de gemeente te veranderen, hopen
we van harte dat de ouderen in onze gemeente betrokken blijven bij enig vorm van overleg.
De Seniorenraad ziet dan ook in een nieuwe overlegsituatie een blijvend belang van een
specifieke adviesraad voor ouderen die er primair is om vanuit de beleving van de oudere 
te denken. Het afgelopen jaar heeft de noodzaak daartoe nog eens goed duidelijk gemaakt.

Reinier Dorgelo, secretaris

Woongebieden Schothorst en De Koppel worden doorsneden door het Valleikanaal.

Dit onderwerp bespreken we in november met wethouder mevrouw Imming als zij kennis-
maakt met de Seniorenraad en we met haar de stand van zaken rond de Wmo doornemen.
Ze geeft aan dat Amersfoort de HH voorlopig doorzet, maar dat er ook bezuinigd moet 
worden. Ze zegt toe aandacht te geven aan de machtsongelijkheid en communicatie met
kwetsbare burgers en te willen nadenken over het toerusten van burgers om zelf de regie 
te voeren (empowerment), en de onpartijdige klachtenprocedure. Een onafhankelijke 
klachtenregeling zou de voorkeur genieten boven het verzand raken in bezwaar- en 
beroepsprocedures. De wethouder laat weten dat het indicatiegesprek of keukentafelgesprek
bedoeld is om in gelijkwaardigheid vast te stellen wat het probleem is en wat er aan gedaan 
kan worden. En dat vergt een goede communicatie. 
De wethouder ziet de SRA graag het initiatief nemen bij het handen en voeten geven aan het
gezamenlijke thema van empowerment en hoe we dit samen kunnen vormgeven.

Overleg SBSA-SRA
In 2014 heeft weer tweemaal overleg plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van de
SRA en de SBSA. Naast algemene zaken is vooral inhoudelijk gesproken over de 
ontwikkelingen van de Wmo en de consequenties van de transitie van het Rijk naar de
Gemeente. Er is afgesproken om elkaar op de hoogte te houden.

Jaarrekening 
De jaarrekening van 2013 wordt gecontroleerd en goedbevonden, waarna de 
penningmeester decharge wordt verleend. De gemeente laat weten dat de SRA 
gedechargeerd wordt voor 2012. De begroting voor 2015 wordt voor 1 september ingediend.

Adviezen 
De SRA heeft in 2013 de volgende adviezen uitgebracht aan B&W.
• In maart: ongevraagd advies betreffende fietsparkeervoorzieningen senioren.
• In mei: advies herinrichting hulp bij het huishouden per 2015.
• In september: advies meerjarig beleidskader sociaal domein 2015.
• In oktober: advies verordening maatschappelijke ondersteuning Amersfoort 2015.

De commissie mobiliteit is teleurgesteld over het afwijzend antwoord van B&W op ons advies
m.b.t. uitbreiding inzet matrixborden om automobilisten te stimuleren zich te houden aan de
snelheidslimieten. Het thema wordt op de agenda gezet van het overleg met de SBSA.

In 2014 zijn meer dan honderd in- en uitgaande stukken door het secretariaat behandeld. 
Op de website www.seniorenraadamersfoort.nl staan de uitgebrachte adviezen, agenda en
verslagen van openbare vergaderingen en jaarverslagen ter inzage. 
Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de commissies en de SRA zijn regelmatig 
sprekers uitgenodigd om de ontwikkelingen in het werkveld toe te lichten. Daarnaast namen
de leden van de SRA regelmatig deel aan bijeenkomsten en overlegvormen waar het het
werkveld van de Seniorenraad betrof. 
De verschillende commissies van de SRA hebben voortvarend gewerkt aan problematiek
betreffende hun portefeuilleonderwerpen. Hun activiteiten zijn in dit jaarverslag te lezen. 
De commissies en het dagelijks bestuur van de SRA moeten in 2015 op zoek naar een
andere vergaderlocatie omdat huur bij SVCC niet meer mogelijk is.

Personalia
De samenstelling van de SRA ondergaat in 2014 een flinke verandering. In de vrije plaats
vacature Klaas de Haan wordt Paul van den Breul benoemd.
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