Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 26 juni 2013
Aanwezig: de dames van Aert, van Es, Jonk (verslag), Lammers en de heren Asbreuk,
van Baggum, van Beek, Hooijer, Lokhorst, Okur, van der Pol
Afgemeld i.v.m. vakantie: mw. N.van der Laan en hr. H. van Rooijen
Gast: mw. Bruintjes (ANBO)

1, 2, 3 Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Helaas heeft de wethouder af moeten zeggen. Onze gast, die voor zijn verhaal kwam
besluit de vergadering toch bij te wonen.
Een korte presentatie aangaande de website in opbouw wordt tussen punt 6 en 7
gevoegd.
4 De kennismaking met Wethouder Lubbinge is verschoven naar 28 augustus van
14 tot 15 uur.
5a Terugkoppeling cursus Wmo (27 mei en 24 juni)
De middagen werden goed bezocht door onze leden en genodigden.
De aanleiding was de transitie van alle vormen van sociale begeleiding, van rijk en
provincie naar de gemeenten. Daarmee raakte de informatie de terreinen van speciaal
onderwijs, jeugdzorg, de participatiewet en AWBZ.
We zijn nog in afwachting van de sheets.
Het vervolg op 24 juni zou specifiek op Amersfoort gericht zijn, ware het niet dat als
gevolg van de regionale bijeenkomst ‘Beweging in het Sociale Domein’ op 30 mei werd
afgedwaald, waardoor de informatie niet goed uit de verf kwam.
Afgesproken werd om namens de bonden en adviesorganen een brief aan de raadsleden
te schrijven met het verzoek een amendement in te dienen in de
gemeenteraadsvergadering waarin gevraagd wordt om inspraak bij de uitwerking van
binnenkort vast te stellen “Visie en Uitgangspunten Beweging in het Sociale Domein”.
5b Bijeenkomst Servicepunt Gemeente
Hr. Lokhorst bezocht de bijeenkomst bij het gemeentelijk Servicepunt, waarin de laatste
Wmo-conferentie werd geëvalueerd en een vooruitblik werd gegeven op de volgende.
6 Secretariaat, Selectiecommissie en bezetting Seniorenraad
De heer Dorgelo wordt voorgedragen als nieuw lid en de vergadering geeft hier haar
goedkeuring aan. Na zijn benoeming door het College neemt hij het secretariaat van de
heer Van Rooijen over. Deze laatste zal de commissie Mobiliteit gaan coördineren.
Het DB heeft binnenkort een gesprek met een mogelijke notuliste.
Hr. Van Baggum wordt met volledige goedkeuring benoemd tot reservelid van de
Selectiecommissie
Rest nog de vacature die door hr. Tijjseling's verscheiden ontstond in de commissie
Mobiliteit. Hierover is contact met het ROCOV.
7a Voortgang en ontwerp website
Mw. Jonk toont beelden van de website. Het ontwerp wordt zeer positief ontvangen.
De teksten en paragrafen moeten van onze hand komen.
Suggesties: In contactformulier geen telefoonoptie opnemen; een disclaimer plaatsen.
Onderzoeken of een voorleesfunctie mogelijk is en wat de extra kosten daarvan zijn.
7b Verslag DB-vergadering 8 mei
Dit blijkt niet aan de leden gestuurd te zijn. Naar volgende vergadering.

7c Verslag Commissie Wonen
De leden hebben een woongroep bezocht, derhalve een mondeling verslag.
Bezocht werd de woongroep 'Castellum' (Kattenbroek) waar men hartelijk werd
ontvangen. Er was een gesprek gevolgd door een bezoek aan een aantal appartementen.
Daarvan zijn er 29, verhuurd door Alliantie met een huurprijs van ca. 500 euro.
De bewoners vormen een vereniging en gegadigden moeten moeten in principe alleen
aan de leeftijdeis van 55+ voldoen en worden theoretisch voorgedragen door Alliantie.
Omdat bewoners in het concept en de groep moeten passen wordt er (reglementair)
geballoteerd. Daardoor worden kandidaten eigenlijk altijd via de bewoners aangemeld.
8 Rondvraag
- In Duitsland worden vrijwilligers "Ehrenarbeiter" genoemd. Dat zegt meer dan onze
term. (Mw. Van Aert)
- De basiscursus "Gemeente" wordt gegeven door mv. Du Pon (hoofd Zorg, Cultuur en
Sport) op 20 of 27 september. (Mw. Van Mourik)
- De gemeentelijke WMO-conferentie wordt kleiner van opzet dan voorheen. Inhoudelijk
zal die zich richten op cliëntenraden, adviesraden e.a. Op het verzoek of wij bij willen
dragen aan de voorbereidingen wordt positief gereageerd door Hr. Hooijer en Mw. Van
Es.
- De voorzitter verhuist begin augustus naar Schothorst.
9 Ingekomen stukken: geen
10 Notulen 22 mei: ongewijzigd goedgekeurd.
11 Sluiting met dank aan alle aanwezigen voor de inbreng.

