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Bijlage:
Verklaring gebruikte afkortingen

V E L E R L E I W A A R H E D E N V O R M E N H E T W A R E - Deze tekst van de in Amersfoort
geboren kunstenaar Piet Mondriaan is te lezen op het grondmonument voor de ingang van het stadhuis
op het stadhuisplein. Het werd op 24 mei 1994 onthuld door de toenmalige burgemeester A. Schreuder en
markeert het moment dat na 8 jaren voorbereiding en bouw de uitbreiding van het stadhuiscomplex naar een
ontwerp van architect ir. P. de Bruijn is gerealiseerd.
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De Onze-Lieve-Vrouwetoren - ook wel “Lange Jan” genoemd - kijkt als een vuurtoren over de stad met links
het St. Pieters en Bloklands Gasthuis en rechts het stadhuis, de twee vergaderplekken van de Seniorenraad.
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Laatste woorden
Bijzondere gebeurtenissen die het einde van het bestaan inluiden,
geven aanleiding tot het spreken van laatste woorden. Dat was in
1831 in de haven van Antwerpen het geval toen Luitenant ter Zee
tweede klasse, Jan van Speyk, onder bedreiging van aan boord
komende Belgen zijn brandende sigaar in het buskruit stak en zei:
“Dan liever de lucht in”. Zo’n overrompeling van taken in het
Sociaal Domein overkwam de gemeenten met de overdracht
van oorspronkelijke rijkstaken per 2015. Het rijk motiveerde
Heimen Hooijer
deze overdracht met de beproefde slogan dat het hier ging om
leniging van de nood van individuele burgers. De gemeente kan dit veel beter op maat
doen dan het rijk. De rijksoverheid vertolkte daarmee naar de burgers het adagium:
“Nader tot U”. Laat dat nu de titel zijn van het lied dat het orkest van de Titanic speelde op
15 oktober 1912 bij de ondergang van het schip. Dit laatste woord was geen oorverdovende,
alles verwoestende knal, maar de wegkwijnende muziek die troost gaf aan hen die het
einde op zich af zagen komen. De transitie van de taken in het Sociaal Domein luidden ook
afscheid in van datgene waaraan mensen gewend waren en kondigden een ongewis begin
van een voor hen nieuw bestaan aan.
Voor de reguliere gemeentelijke adviesorganen, die ook over zaken in het Sociale Domein
adviseerden, was duidelijk dat voor dit beleidsonderdeel een nieuwe adviesstructuur nodig
was. Hierin hebben zij ook actief meegedacht en kunnen zich wel min of meer vinden in de
gekozen nieuwe structuur. Het gaat echter om een onbekend, nieuw gebied in een nieuwe
samenleving waarvan men nog niet alle variabelen kent. Bovendien heeft de gemeente veel
meer beleidsterreinen dan het Sociaal Domein. De adviestaak daarvoor van de bestaande
adviesorganen verandert niet. Daarnaast is er bij deze adviesorganen veel kennis en
ervaringsdeskundigheid aanwezig, waarmee ook de Adviesraad Sociaal Domein zijn voordeel
zou kunnen doen. Door de transitie van rijkstaken naar de gemeenten is het gemeentelijke
takenpakket uitgebreider en ingewikkelder geworden. Dat effect is dan vanzelfsprekend ook
van toepassing voor de bestaande adviesorganen van de gemeente.
Schip van Staat
De overheid is in haar bewegingen als een zeilschip. De elementen als windrichting en
windkracht, evenals golfslag en lading hebben invloed op de koers en de snelheid, waarbij
de degelijkheid van schip, tuigage en bemanning van het grootste belang zijn. Het
functioneren van de overheid is het meest succesvol wanneer de organen als de raad, het
college en het ambtelijk apparaat in een goed samen- en tegenspel met elkaar optrekken.
De betrouwbaarheid en voorspelbaarheid voor de burgers zijn daarbij de maat van alle
dingen. Daardoor zullen de nieuwe adviesorganen ook met alle drie onderdelen van de
gemeente interactie moeten hebben.
Senioren weten veel
Senioren hebben gedurende lange tijd van de verschillende omstandigheden en
ontwikkelingen in hun leven geleerd. Zij hebben de gemeente dus meer te bieden dan te
vragen. Daarom mogen zij in de adviesstructuur niet ontbreken!
Wij hopen dat u met genoegen kennisneemt van dit jaarverslag.
Heimen Hooijer, voorzitter Seniorenraad Amersfoort
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Vuurtorenfunctie
Graag sluit ik aan mij bij de schrijver van het voorwoord als het gaat om Jan van Speyk. Die
ging met zijn schip met kanonnen en 25 man bemanning naar de kelder. Ik zou niet durven
zeggen dat dit een verwijzing is naar de Seniorenraad. Immers, wij zijn niet met 25 man en
hebben de Seniorenboot ook niet zelf laten ontploffen. Het was een ambtelijke delegatie die
in de zomer meldde dat de Seniorenraad wordt opgeheven.
Nee, dan kijken we maar liever naar het vervolg van het verhaal. Uit deze Van Speijkgeschiedenis is ook iets nieuws voortgekomen dat vandaag de dag nog te zien is. Twee
jaar na de geweldige klap met het buskruit werd ter nagedachtenis aan Van Speijk aan de
Noordzeekust bij Egmond aan Zee van de overblijfselen van het schip en de persoonlijke
eigendommen van de bemanning een vuurtoren gebouwd die de naam J.C.J. van Speijk
kreeg. Kijk, dit was nog eens gedenken. Het Rijksmuseum Amsterdam kocht destijds een
deel van de bebloede jas van Van Speijk en zijn mes. Wat er van de geschiedenis van de
huidige Seniorenraad nog eens te lezen zal zijn, zal niet te zien zijn in onze hoofdstad maar
wordt opgeslagen in Archief Eemland.
Het vuurtorenidee is trouwens wel iets waar we ons aan kunnen optrekken. Het licht van
een vuurtoren heeft een signaalfunctie en verschilt in ritme van de andere torens. Zo heeft
de Seniorenraad ook in het afgelopen jaar 2015 een eigen geluid laten horen.
Taak
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 voorwerk binnen de SRA wordt verricht door het dagelijks bestuur en de
drie commissies: Mobiliteit, Welzijn & Zorg en Wonen.
Verderop in het jaarverslag zijn de verslagen van deze commissies opgenomen
In 2015 bestond de SRA uit de volgende leden (in alfabetische volgorde):
Mw. M.A.C. (Marijke) van Aert
Dhr. R.G. (René) Asbreuk
Dhr. C.J. (Coen) van Baggum
Dhr. P. (Paul) van den Breul
Dhr. R.S. (Reinier) Dorgelo
Mw. M.J. (Margreet) van Es
Mw. M.M. (Margreet) van Hensbergen
Dhr. H. (Heimen) Hooijer
Mw. C.J. (Jacqueline) Jonk-den Daas
Mw. F.H. (Nanny) van der Laan-Hoogeveen
Mw. M.G. (Riet) Lammers
Dhr. H.G.A. (Henk) Lokhorst
Dhr. R.J.M. (Richard) van der Pol
Dhr. H.B.M. (Henk) van Rooijen
Mw. K. (Kadriye) Vizir-Karadayi
Verder uit:
Mw. D.G.H. (Desiree) van Mourik
Mw. J. (Joke) Ladiges

SBSA (ANBO)
SBSA (KBO)
Vrije plaats
Vrije plaats
Vrije plaats
Vrije plaats
SBSA (ANBO)
Vrije plaats
Vrije plaats
FNV
Vrije plaats
SBSA (KBO)
SBSA (PCOB)
SBSA (ANBO)
Vrije plaats

Contactambtenaar gemeente
Notulist
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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.

Het dagelijks bestuur bestond in 2015 uit:
• Heimen Hooijer (voorzitter)
• Reinier Dorgelo (secretaris)
• Jacqueline Jonk (penningmeester)
• Nanny van der Laan (algemeen adjunct)

De Seniorenraad heeft in 2015 elfmaal openbaar vergaderd. Het dagelijks bestuur heeft
elfmaal vergaderd en daarnaast overleg gevoerd met de besturen van de Samenwerkende
Bonden Senioren Amersfoort (SBSA).
Overleg SBSA-SRA
In 2015 heeft tweemaal overleg plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van de SRA
en de SBSA. Daarnaast zijn de afgevaardigden van de SBSA met regelmaat uitgenodigd
voor de plenaire openbare vergadering van de SRA. Naast algemene zaken is vooral
inhoudelijk gesproken over het keukentafelgesprek en de Huishoudelijke Hulp, de
ontwikkelingen in het Sociaal Domein, het sociale woningbestand en de rol van de SRA en
SBSA binnen de nieuwe adviesstructuur van de gemeente.
Huishoudelijke Hulp
De Seniorenraad heeft zich in het verslagjaar met veel zaken beziggehouden, zoals te
lezen valt onder het kopje adviezen. Een van de onderwerpen was de ontwikkelingen rond
de Huishoudelijke Hulp (HH). In mei brachten we een ongevraagd advies uit waarin we
onze zorgen uitten over de consequenties van vermindering van de Huishoudelijke Hulp.
De wijze waarop het proces van toekenning van de HH wordt uitgevoerd is alarmerend,
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vooral door de machtsongelijkheid die daarbij een ongewenste rol speelt. De twee fasen in
dat proces, het keukentafelgesprek en het gesprek over de inhoud van de professionele
inzet moeten blijvend aandacht hebben van de gemeente. Immers, nog steeds blijft
machtsongelijkheid bestaan zolang de hulpvrager niet gewezen wordt op de mogelijkheid
zich onafhankelijk te laten ondersteunen tijdens het keukentafelgesprek. We dringen er dan
ook op aan om in de contracten met aanbieders van HH op te nemen dat actieve
ondersteuning van de hulpvrager bij het urengesprek wordt bevorderd. De hulpvrager heeft
er ook recht op dat de afspraken die worden gemaakt tijdens het gesprek duidelijk en
transparant worden vastgelegd en aan de cliënt overhandigd. De Seniorenraad heeft in het
ongevraagd advies handvatten gegeven voor verbetering van de huishoudelijke hulp en de
cliëntvriendelijkheid ervan.

Adviesstructuur
Maandenlang is in het afgelopen jaar ook aandacht geweest voor de voorgenomen nieuwe
Adviesstructuur voor het Sociaal Domein. In juni heeft de gemeente het eindrapport van
Movisie omarmd. De gemeente is van mening dat de meeste adviesraden, waaronder de
Seniorenraad, worden opgeheven. De vrijvallende kosten daarvan zouden dan gebruikt
worden om de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein en het Participatieteam te betalen. Het
traject om tot opheffing te komen is niet zorgvuldig geweest en nog niet afgerond. De SRA is
in augustus de wacht aangezegd zonder inspraak vooraf.
In het ongevraagd advies dat de Seniorenraad in oktober en november over het
Adviesmodel uitbracht, is hij van mening dat het opheffen van een jarenlang naar genoegen
functionerend adviesorgaan ten behoeve van een nieuw adviesorgaan wegens het gebrek
van een goede onderbouwing een vorm van onbehoorlijk bestuur is.
De gemeente wenst afscheid te nemen van het doelgroepenbeleid. Geen apart senioren- of
ouderenbeleid. De meeste senioren zijn immers gewone volwassenen met een vroeger
geboortejaar als enig onderscheid. Dat betekent echter nog niet dat elk beleid ook seniorproof is. Op dat punt heeft de Seniorenraad zich steeds van zijn adviestaak gekweten en
zowel gevraagd als juist ook meestal ongevraagd zijn advies gegeven over allerlei zaken.
Er zal dan ook naast zaken vallende onder het Sociaal Domein aandacht moeten blijven
voor de andere gemeentelijke beleidsterreinen of deze seniorproof zijn. Het zal geen
verrassing zijn dat de SRA adviseerde om de SRA in gewijzigde samenstelling te handhaven
naast de Adviesraad Sociaal Domein met een vergelijkbare omvang.
In november en december bestaan er in de gemeenteraad veel vragen bij de bespreking van
de RIB over de participatiestructuur, met name ook over het mogelijke besluit om de
adviesraden op te heffen en over de selectieprocedure voor leden van de adviesraad Sociaal
Domein en het participatieteam. De Raad gaat uiteindelijk akkoord met het Amersfoorts
model voor het Sociaal Domein.

Nieuwe Seniorenraad
In december wordt door de SRA een voorstel voor een nieuwe vorm van Seniorenraad
geschreven dat een adviesorgaan zou moeten worden waarvan ook de gemeenteraad
gebruik zou moeten kunnen maken, in tegenstelling tot de huidige vorm waarin de SRA
een adviesorgaan is van B&W. Deze nieuwe Seniorenraad moet het volledige beleidsterrein
van de gemeente als zijn aandachtsveld zien en daarover gevraagd en ongevraagd gaan
adviseren wanneer hiertoe voor senioren aanleiding is.
De SRA zal dit voorstel in januari bespreken en op de tafel van B&W leggen.
Woningbestand
De afgelopen jaren is het inwonertal van Amersfoort flink gestegen, terwijl het aantal
woningen in de sociale huursector gelijk is gebleven. Hoewel de gemeente wel meer
huurwoningen wil bouwen zit het probleem meer bij de corporaties die weinig financiële
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Een doorkijkje vanonder het kunstwerk “De Stier” naar de ingang van de stad bij de Kamp. De stalen stier is
een ontwerp van de Amersfoortse beeldend kunstenaar Thijs Trompert, weegt 8000 kilo en is 5 meter hoog.
Een houten exemplaar van “De Stier” brandde in 2009 op dezelfde plaats af.

ruimte zeggen te hebben. Door veranderende wetgeving in de prestatieafspraken moet er
vanaf 2016 meer mogelijkheden komen voor de gemeente om het woningbeleid te
veranderen. Senioren komen echter door het weinige aanbod steeds meer in het gedrang
als het gaat om het zoeken naar een goede woning nu het wonen in seniorenflats en
verzorgingshuizen wordt teruggedrongen. De commissie Wonen van de SRA heeft het
probleem aangekaart.

Veilig
De gemeente zou moeten stimuleren dat de zorgcentra zorgen voor een veilige sfeer in het
kader van een ‘LHBT’-vriendelijk beleid. Ook minderheden als allochtonen moeten zeker zijn
van een veilig beleid waarin respect is voor ieder mens.

Jaarrekening
De jaarrekening van 2014 is gecontroleerd en goedbevonden, waarna decharge werd
verleend aan de penningmeester. De gemeente laat weten dat de SRA gedechargeerd wordt
voor 2013. Vanwege de afbouw van de Seniorenraad wil B&W alleen voor de eerste helft
van 2016 een begroting zien.

Adviezen
De SRA heeft in 2015 de volgende ongevraagde adviezen uitgebracht aan B&W.
• In mei inzake Uitbreiding Fietsparkeerplekken Binnenstad
• In mei inzake Consequenties Vermindering Huishoudelijke Hulp
• In oktober inzake de voorgenomen Adviesstructuur Sociaal Domein
• In november inzake de nieuwe Participatiestructuur Sociaal Domein

De uitgebrachte adviezen zijn na te lezen op de website www.seniorenraadamersfoort.nl
van de SRA. Op de website worden naast de uitgebrachte adviezen ook de agenda en
verslagen van openbare vergaderingen en jaarverslagen gezet.
In 2015 zijn door het secretariaat bijna honderd in- en uitgaande stukken behandeld.
Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de commissies en de SRA zijn regelmatig
sprekers uitgenodigd om de ontwikkelingen in het werkveld toe te lichten.
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Tijdens de plenaire vergaderingen van de SRA waren dat:

In februari:
In maart:
In april:
In juni:
In augustus:
In september:

Dhr. D. Özkanli, Beweging 3.0, over de situatie van Wmo met allochtonen.
Dhr. R. Dirkse, Dirkse Anders Zorgen, over Dementie D.
Dhr. A. Sleeuwenhoek, gemeente, over geschiktheid sociale woningbestand.
Mevr. G. Teunissen, Roze 50+ ambassadeur, over LHBT
Mevr. A. Van Andel, beleidsambtenaar Amersfoort, over visie Veilig Thuis.
Dhr. A. van de Wiel, internist, over osteoporose en Ouderen vitaal.

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 werkten voortvarend aan de problematiek
betreffende hun portefeuilleonderwerpen en overlegden daarover ook met
beleidsambtenaren van de gemeente. Als zodanig werd er dan ook geparticipeerd in de
overlegstructuur. De activiteiten van de drie SRA-commissies zijn in dit jaarverslag te lezen.
De commissies en het dagelijks bestuur van de SRA moesten in 2015 ook op zoek naar een
andere vergaderlocatie omdat huur bij SVCC niet meer mogelijk was. Vanaf maart werd
vergaderd in de regentenkamer van het Pieters en Bloklands Gasthuis.

Personalia
De samenstelling van de SRA onderging in 2015 geen verandering.
Herbenoeming voor vier jaar vindt plaats van Nanny van der Laan en Jacqueline Jonk-den
Daas. Halverwege het jaar gaat het college van B&W akkoord met het verzoek van de SRA
om de datum van het geplande aftreden van voorzitter Heimen Hooijer op te mogen schorten
tot eind januari 2016. Zo kan hij de afronding meemaken van het proces van de nieuwe
adviesstructuur voor het Sociale Domein waaraan hij zeer betrokken deelnam.

Winter in Amersfoort gezien vanaf het evenemententerrein tussen Schothorst en Kattenbroek. Rechts het in Mondriaankleuren
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In april komt de melding van het overlijden van de secretaris van het GPPA, de heer Joost
van der Zwart en in december wordt stilgestaan bij het overlijden van het oud-lid van de
Seniorenraad mevrouw Tineke Visser. Zij moest in 2007 wegens ziekte bedanken voor het
voorzitterschap van de SRA. Daarna heeft zij zich nog vele jaren als lid en adviserend lid
ingezet voor de SRA.

Lustrumviering
De Seniorenraad benoemt in het voorjaar uit zijn midden een commissie die zich gaat
bezighouden met organisatie van een symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de Seniorenraad. Het symposium zal worden gehouden op 28 januari 2016 en als
thema hebben “Ouder worden”. Als dagvoorzitter zal optreden voormalig burgemeester van
Amersfoort, mevrouw A. Van Vliet-Kuiper.

Bestaansrecht
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 raken.
Zeker, vele vuurtorens doofden in de afgelopen jaren hun lichten om plaats te maken voor
centrale bediening. Geen bemanning meer op de vuurtoren Van Speijk. Maar hij blijft zijn
functie als herkenningspunt en controle behouden. Sterker nog, het Rijk kan met de
cameraogen van de toren, de effecten van golven, getij en alles wat de mens zelf verandert
voor de kust in de gaten houden. Vanuit dat uitgangspunt is het bestaansrecht van een
seniorenadviesraad overeind te houden. Temeer nu de ouder wordende burger - en het
aantal zal in verhouding toenemen - door de overheid gedwongen is steeds meer
zelfstandig te participeren in de samenleving, met alle mogelijkheden en soms problemen
van dien.

Reinier Dorgelo, secretaris

n gemaakte gebouw van Castellum, een woongroep voor senioren vanaf 55 jaar.
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De spoorlijn door de stad met rechts het rode fietspad dat van Vathorst naar de binnenstad loopt .

Commissie Mobiliteit
Leden:
Marijke van Aert
Paul van den Breul
Henk van Rooijen coördinator.

De commissie vergaderde in 2015 elf keer.

Het doel van de commissie is advisering aan het gemeentebestuur t.a.v. de verplaatsingsbehoefte van senioren. Van automobilist, gebruiker OV, fietser tot voetganger.
Het werkveld van de commissie mobiliteit bestaat daartoe grofweg uit drie 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
• Het 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)
10

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
• Fietsverkeer
• Nieuwsbrief van Blijf Veilig Mobiel en het Fietsberaad
Uitgebrachte adviezen in 2015:
• Advies inzake Uitbreiding fietsparkeerplekken binnenstad (mei 2015)
en nadere reactie (sept. 2015).
Opgestelde notities:
• Notitie oversteekbaarheid Stadsring voor senioren, voetgangers en mensen met een
beperking (versie 2, 15 sept. 2015)
Deelname aan inspraakprocessen:
• Fietsparkeren bij het station en in de binnenstad
• Inrichting Everhard Meisterweg/Daltonstraat
• Fietsveiligheidsplan
Verkeersinfrastructuur
Een veilige infrastructuur is vooral voor senioren van belang om zo lang mogelijk
buitenshuis mobiel te blijven. Zonder deze mobiliteit wordt het maatschappelijk functioneren
heel moeilijk.
Enkele kenmerken van senioren in het verkeer:
• Zij zijn langzamer in waarneming, besluit en fysieke actie daaropvolgend.
• Zij kunnen door eerdere incidenten angstig en zeer voorzichtig zijn.
• Zij zijn geneigd zich aan de regels te houden en verwachten dat ook van anderen.
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
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meer verspreid over de stad blijven wonen en minder in specifieke centra. Wat dit betekent
voor ons verkeerssysteem zal in de komende jaren duidelijk moeten worden.
Ondanks verschillende verzoeken aan de gemeente tot controle en handhaving van
rijsnelheden in woonwijken krijgt dit onderwerp in Amersfoort helaas geen aandacht. Ook in
2015 hebben wij hiervoor wederom aandacht gevraagd.
De Stadsring is voor veel senioren een bron van ergernis vanwege de lastige
oversteekbaarheid, die als bedreigend wordt ervaren. Daarom heeft de commissie een
verkennend onderzoek uitgevoerd en op basis van de waarnemingen een notitie opgesteld.
Begin 2015 is deze notitie besproken met de afdeling verkeer van de gemeente. Naar
aanleiding hiervan volgde in september een tweede versie waarin wordt vastgesteld dat de
afstelling van verkeerslichten voldoet aan de normen voor vitale voetgangers maar geen
rekening houdt met minder vitale ouderen. De normen hiervoor worden vooralsnog
genegeerd. Het gesprek hierover zal in 2016 worden voortgezet.
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. Door het vrijwel uitblijven van winterse omstandigheden was
2015 in dit opzicht een goed jaar.
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 openbaar vervoer inclusief regiotaxi
positief door de reizigers ervaren. Provincie en gemeente hebben de meeste halteplaatsen
aangepast aan de nieuwe eisen waardoor gemakkelijker kan worden ingestapt en de bus
ook beter toegankelijk is voor visueel en anderszins ‘beperkte’ reizigers zoals rolstoelers.
De werkgroep ROCOV Amersfoort vergaderde drie keer. Besproken onderwerpen waren
o.m.: de nieuwe aanbesteding van Openbaar Vervoer.
De klanttevredenheid over de regiotaxi in 2015 bedraagt overall een acht.
Toegankelijkheid van gebouwen
Hiervoor wordt als regel samen met het GPPA een schouw gedaan of initiatief ondernomen.
In 2015 zijn er geen acties geweest op dit onderdeel
Paul van den Breul

De Stadsring is voor veel senioren een bron van ergernis vanwege de lastige oversteekbaarheid.
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Commissie Welzijn & Zorg
Leden:
Margreet van Es
Margreet van Hensbergen
Nanny van der Laan
Riet Lammers
Henk Lokhorst
Richard van der Pol

De Commissie is in 2015 twaalfmaal bijeen geweest. Het Sociaal Domein stond dit jaar
centraal. Zowel de implicaties beschreven in het Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein
2015 als de inrichting en invulling van een nieuwe lokale Advies- en Participatiestructuur
Sociaal Domein waren belangrijke onderwerpen die de Commissie het hele jaar bezighielden.
Een drietal speerpunten zal hieronder toegelicht worden: mantelzorg, huishoudelijk hulp en
SBI/Wijkteam.

Mantelzorg
In januari hebben wij in een gesprek met de gemeente gepleit voor een meer specifiek aanbod
aan mantelzorg in Amersfoort. Het huidige aanbod is te traditioneel en de toonzetting wordt
door de ontvangers als ‘betuttelend’, ‘problematiserend’ en ‘negatief’ ervaren zo blijkt uit de
Ouickscan ‘Doorpakken’ van Dirkse Anders Zorgen (DAZ) november 2011, die in Amersfoort
is afgenomen. Voorts blijkt dat men passende inhoudelijke ondersteuning mist. Mantelzorg
dient in samenspel met de cliënt te worden gezien, maatwerk dus, is de hoofdconclusie uit
de Quickscan. Eind 2015 blijkt uit de evaluatie Monitor Sociaal Domein dat er nog steeds
veelal een specialistisch aanbod van mantelzorg ontbreekt. Dit baart de Commissie zorgen,
temeer daar de verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Amersfoort stijgt van
1.700 in 2010 naar ruim 2.800 in 2030. Dat betreft met name thuiswonenden met een
‘zwaarder ziektebeeld’. De familie die intensieve mantelzorg verleent loopt naar verwachting
op van 6.000 in 2010 naar zo’n 10.000 in 2030. De komende decennia is te verwachten dat
de groep 65+ die de diagnose dementie krijgt van 10% naar 20% stijgt. Onderzoek laat zien
dat 82% van de mantelzorgers van iemand met dementie problemen ervaart in de zorg en
18% nu al ernstig overbelast is. Specifieke aandacht is zeer gewenst voor snelgroeiende
groep migranten met dementie. Het wordt dus tijd om echt door te pakken.

Huishoudelijke hulp (HH)
Ook in 2015 was huishoudelijke hulp (HH) een gemeentelijk aandachtsgebied waarin het
wijkteam de toeleiding bepaalt. Vanaf 2015 is overgestapt op resultaatfinanciering: niet het
aanbod (aantal uren zorg) is leidend maar het resultaat. Het gaat niet zozeer om een schoon
huis, maar om een gestructureerd huishouden waarbij schoonmaken meer een middel is dat
wordt ingezet zodat burgers kunnen participeren en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.
De zorgaanbieder moet per cliënt het aantal uren huishoudelijke hulp vaststellen, rekening
houdend met het budget en met het gewenste resultaat. Hiertoe stelt de zorgaanbieder met
de cliënt een ondersteuningsplan op. Eind 2015 blijkt uit de evaluatie Monitor Sociaal
Domein dat dit onvoldoende ‘uit de verf’ is gekomen. Ook weten senioren (86% van degenen
die gebruik maken van HH zijn 65-plussers) niet goed raad met de ondoorzichtigheid van de
regelgeving. Een aantal haakt voortijdig af. Eenzaamheid ligt hier op de loer. 40% van hen
blijkt ontevreden over het aanbod dat zij krijgt. Wij zijn verheugd dat de raad dit voortvarend
heeft opgepakt en heeft bepaald dat eenzame ouderen in kaart moeten worden gebracht
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Vanuit de trein richting Zwolle is dit het zicht op de Koppelpoort, één van de mooiste poorten van Amersfoort.

door het wijkteam en dat HH ook in 2017 een maatwerkvoorziening blijft. Begin van dit jaar
was nog de verwachting dat de gemeente zijn handen hiervan af zou trekken. Ook zijn wij
verheugd dat Amersfoort de Huishoudelijk Hulp Toeslag (HHT) structureel maakt en dat
binnen de doelen van HHT de voorwaarden gelden: regulier werk, fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden en een warme transitie voor cliënten en medewerkers. Blij zijn we dat
aan het einde van dit jaar duidelijk is dat het Kabinet, Sociale Partners en de VNG onder
leiding van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) werken aan de contouren van een
toekomstvisie voor ondersteuning thuis waar de Code Verantwoord Marktgedrag
Thuisondersteuning een onderdeel van is.

Sociale Basisinfrastructuur en Wijkteams
Het sociale karakter van het aanbod in de wijken in Amersfoort is in beeld gebracht in een
Stadsgebiedscan van de wijken in Amersfoort. De bedoeling is dat de gemeente hiermee
stappen zet om de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) verder vorm te geven. Na het
verdwijnen van de STIP’s bleef toch de vraag wat hangen waar de burgers m.n. kwetsbare
ouderen nu terecht kunnen met hun vragen. Het wijkteam was al overbelast door de vele
nieuwe taken die er bij zijn gekomen dit jaar en de organisatorische problemen. De
Commissie is verheugd dat de gemeente dit rapport als een meerwaarde ziet om vorm en
inhoud te geven aan het ondersteunen van mensen in hun omgeving. Uit de scans blijkt dat
eenzaamheid een groot probleem is. Mede op aangeven van de Commissie heeft het
College toegezegd oplossingen over te nemen die leiden tot vermindering hiervan. Hetzelfde
geldt voor de mantelzorg inclusief vrijwilligers. Voorts acht de Commissie eenduidigheid in
aanspreekpunten in de wijken van belang. Daarnaast hopen we dat door de verandering in
organisatievorm van zowel de SBI (zoals Welzin, Ravelijn, MEE, Stadsring 51, etc.) als de
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wijkteams (stichting met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder) er energie
vrijkomt bij de medewerkers van zowel de SBI als het wijkteam om zich meer te richten op
het aanbod op de vraag uit de wijk en wat de Commissie betreft op een adequaat aanbod op
de vraag van kwetsbare ouderen in hun wijk.

Naast de maandelijkse bijeenkomsten waren wij onder meer betrokken bij bijeenkomsten
over: invulling Sociaal Domein, invulling Monitor Sociaal Domein, bijeenkomsten m.b.t.
toekomst adviesstructuur Sociaal Domein, mantelzorg/respijtzorg, dementie, huishoudelijke
hulp en huishoudelijk hulptoeslag, keukentafelgesprek(ken), aanbesteding zorgaanbieders,
functioneren van de Wijkteams, functioneren van de STIP’s, klachtenprocedure,
risicorapportage sociaal domein, sociale basisinfrastructuur (SBI) raadsbijeenkomsten.

Wij bezochten onder meer: De Hooglandse Maatjes in een bijeenkomst over waardering
mantelzorg en dementie, Home Instaed over thuiswonen met dementie mede georganiseerd
door Alzheimer Amersfoort. De Valentijn bijeenkomst van D66, De bijeenkomst m.b.t.
allochtone vrijwilligers en mantelzorgers in de Groene Stee. Bijeenkomsten m.b.t. mantelzorg
georganiseerd door Ravelijn, bijeenkomsten Wmo, Bijeenkomsten SBSA/SRA, gesprek met
Welzin en regelmatig een raadsvergadering.
Tevens is er door de Commissie een praktische handleiding geschreven m.b.t.
ouderenmishandeling. Deze handleiding is aangeboden aan de plaatselijke ANBO die deze
heeft gepubliceerd in zijn maandblad: ‘ANBO in Beweging’.

Margreet van Hensbergen en Henk Lokhorst, coördinator
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Commissie Wonen
Leden:
Jacqueline Jonk-den Daas
Riet Lammers
René Asbreuk
Coen van Baggum, coördinator

Het jaar 2015 zal in de analen van de Seniorenraad Amersfoort ongetwijfeld kunnen worden
gekenmerkt als niet zonder roerselen, een situatie, die ook aan de Commissie Wonen niet
zomaar voorbij is gegaan.
Ook in het afgelopen jaar is de Commissie met de nodige regelmaat bij elkaar gekomen.
Wij zagen in ons midden o.a. Noëlle Sanders, gemeenteraadslid van D66, waarover hierna
meer. Adriaan Sleeuwenhoek ons contact bij gemeente, die een voordracht gaf in de
plenaire vergadering van de SRA op 22 april. Later in het jaar ontvingen wij een collega van
Adriaan, Gerard van der Tol (Sen. Adviseur Economie & Wonen).

Omdat een van onze commissieleden uit de naaste omgeving signalen ontving, dat senioren
het nogal eens moeilijk hebben wanneer zij het plan opvatten om te verhuizen en niet de
juiste kanalen kennen, waarlangs zij dit tot uitvoering kunnen brengen, besloten wij ons licht
op te steken bij Noëlle Sanders, waarvan wij wisten dat zij hier meer over kan vertellen.
Het resultaat van ons overleg met haar was, dat zij vragen heeft gesteld aan het College
van B&W.
Belangrijk element hierbij was hoe het staat met de ontlabeling van woningen voor senioren.
Het antwoord van het College kwam er in algemene zin op neer, dat aan senioren nog
steeds voor hen bestemde huizen met voorrang worden toegewezen. Tenzij er onvoldoende
belangstelling vanuit deze groep is, worden ook andere belangstellenden benaderd.
Volgens B&W zijn er nog steeds woonmogelijkheden in complexen voor senioren
beschikbaar. De huidige keuzemogelijkheden blijken in de praktijk voldoende te zijn voor de
doelgroep.
De vraag of de functie van woningmakelaar bij de corporaties wordt gerealiseerd, werd
bevestigend beantwoord. Zowel bij Alliantie, Portaal als Omnia wordt gewerkt aan een pilot
“verhuisadviseur voor ouderen”.

Met Gerard van der Tol spraken wij over de prestatieafspraken, die zijn aangepast op basis
van de nieuwe woningwet en ondertekend op 15 december 2015. Er dient jaarlijks overleg
tussen huurders, corporaties en de gemeente plaats te vinden over de uitvoering hiervan.
Wij hebben in Amersfoort natuurlijk ook te maken met het fenomeen statushouders, migranten
met een verblijfsvergunning tot 10 jaar veroorzaken een extra druk op de wachtlijsten. Niet
uitgesloten kan worden, dat de mensen op die lijsten soms iets langer zullen moeten wachten.
Volgens de gemeente ziet de situatie er als volgt uit: Ongeschikte huizen voor senioren zijn
ontlabeld, maar er zijn nog voldoende woningen gelabeld voor senioren, waardoor zij relatief
snel aan de beurt zijn. Eventuele uitstromers uit verzorgingshuizen krijgen een urgentiestatus.
Alles overziend blijkt dat er voor de Commissie Wonen van de SRA in het jaar 2016 nog
voldoende uitdagingen liggen om over woonmogelijkheden voor de senioren van Amersfoort
adviezen uit te brengen.
Coen van Baggum, coördinator
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Gebruikte afkortingen in het jaarverslag
ANBO
B&W
CROW

DAZ
FNV
GPPA
HH
HHT
KBO
LHBT
OV
RIB
PCOB
ROCOV
SBI
SBSA
SRA
STIP
SVCC
TSD
VVN
Wlz
WOB
Wmo

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
College van Burgemeester en Wethouders
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw
en Verkeerstechniek
Dirkse Anders Zorgen
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort
Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke Hulp Toeslag
(Unie van) Katholieke Bonden van en voor Ouderen
Lesbisch, homo, biseksueel en/of transgender
Openbaar Vervoer
Raadsinformatiebrief
Protestants Christelijke Ouderenbond
Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer
Sociale Basis Infrastructuur
Samenwerkende Bonden van Senioren in Amersfoort
Seniorenraad Amersfoort
STeun en Informatie Punt
Stichting Vrienden Christelijk Centrum (stelde vergaderruimte beschikbaar)
Transitiecommissie Sociaal Domein
Veilig Verkeer Nederland
Wet langdurige zorg
Wet Openbaarheid Bestuur
Wet maatschappelijke ondersteuning
Foto’s jaarverslag: Reinier Dorgelo

Een van de oudste bomen van Amersfoort staat in de Schimmelpenninckstraat, bij de Sint
Jorisschool, vlakbij de Koppelpoort.
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