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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 25 september 2013 

 
Aanwezig:  de dames, Van Es, Lammers en Van Mourik (gemeente) ; de heren 

Asbreuk, Van Baggum, Van Beek, Dorgelo, Hooijer, Lokhorst, Okur, Van 

der Pol en Van Rooijen 

Afwezig: met kennisgeving: de dames Van Aert, Jonk en Van der Laan 

Notulist: mevr. Ladiges 

 
 

1 en 2  Opening en vaststelling agenda 

De heer Hooijer, voorzitter, opent de vergadering om 13.35 uur met een woord van 

welkom en met berichten van verhindering van de dames Jonk en Van Aert (beiden 

wegens vakantie) en mevrouw Van der Laan (wegens ziekenhuisopname). Hij wijst erop 

dat dit de laatste plenaire vergadering van dit kwartaal is. Na de verschuiving van 

agendapunt 3b naar 5b wordt de agenda vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

 a) Basiscursus gemeente op 27 september  

Op vrijdag 27 september wordt van 9.30 tot 11.30 uur een basiscursus gegeven over de 

gang van zaken binnen het gemeentehuis en hoe allerlei zaken tot stand komen voordat 

het ons bereikt en waarom het ons soms nooit bereikt. Mevrouw Hooijschuur zal de 

bijeenkomst verzorgen. Er hebben zich tot nu toe ca. 5 leden aangemeld, maar er is nog 

ruimte voor meer aanmeldingen. 

b) Notitie leesmap 

De door de heer Hooijer geschreven notitie aangaande de leesmap wordt ter vergadering 

uitgedeeld. Hierbij ontbreekt echter pagina vier, waarop de distributieroute staat. De 

route zal aan de leesmap worden toegevoegd. De vergadering kan zich na de toelichting 

door de heer Hooijer in de notitie vinden. We zullen zoveel mogelijk nieuwsbrieven en 

andere informatie digitaal aanvragen en doorsturen aan de leden. Met de SBSA zullen we 

overleggen hoe dit in te richten. 

Wat resteert is een leesmap met alleen tijdschriften van de bonden en het blad van het 

LOIS. De vergadering gaat hiermee akkoord 

 

Mevrouw Van Mourik meldt: 

a) dat er zich 3 mensen uit de seniorenraad hebben aangemeld voor de bijeenkomst 

op 9 oktober. De bijeenkomst gaat over de overdracht van AWBZ naar Wmo en is 

speciaal bedoeld voor de cliëntenraden en adviesraden; start is om 17.30-18.00 

uur met broodje waarna de vergadering in het gemeentehuis begint. 

b) Op 1 oktober komt in de raad informatie over toegang sturing en bekostiging 

sociaal domein aan de orde, wat mogelijk interessant is voor de seniorenraad 

i.v.m. de decentralisatie. 

Ze wijst verder op de raads-informatiebrieven nr 104 en 106 (zie site gemeente) die 

resp. over de STIP’s en over de scheiding van wonen en zorg gaan. Tevens meldt zij dat 

iedereen deze informatiebrieven kan lezen op de website van de gemeente.  

  

Betreft de WTCG (geheel van maatregelen die er op dit moment nog zijn bij belastingen/ 

CAK) deelt zij mee dat hierover binnenkort in de Tweede Kamer gesproken gaat worden. 

De bedoeling is om de helft van het budget naar de gemeenten te sluizen, als de Tweede 

Kamer hier vóór stemt. Zij meent dat dit een onderwerp is waarover de adviesraden zich 

zouden kunnen beraden. De heer Hooijer beaamt dat dit staat te gebeuren en vraagt zich 

af of de gemeente erin zal slagen om die inkomstenverminderingen te compenseren. Hij 

zal dit onderwerp agenderen.  

 

4.  Samenstelling SRA per 1 september 2013  

Op de nieuwe lijst wordt nog een vacature gemeld; het DB gaat hiermee aan de slag nu 

een profielschets van de commissie Mobiliteit is ontvangen.  
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5. Rapportage Wmo-SPIL 23 september jl. 

Ter vergadering wordt een, op verzoek van Cliëntenbelang Utrecht, door de heer Hooijer 

gemaakte rapportage uitgedeeld. Dit gaat enerzijds over Wmo en anderzijds over de 

Wmo-raad en de adviesstructuur van de gemeente. Het was een eerste bijeenkomst. Het 

verslag is ter kennisgeving aangenomen.  

 

6. Verslagen SRA en commissies 

a. Verslag DB-SRA 14 augustus 2013 

Ter aanvulling van het bij agendapunt 9 genoemde punt 75 wordt medegedeeld dat het 

gesprek met MEE op 21 oktober zal plaatsvinden.  

b. Halfjaarlijks overleg DB-SRA met SBSA 

Voor het overleg met de SBSA hebben we– voor onszelf – een aantal onderwerpen 

geagendeerd; dit zijn: 

1) Wmo – m.n. op basis van het verslag, genoemd bij agendapunt 5. Het lijkt ons 

goed om over onze toekomstige samenwerking te praten o.a. in het licht van de 

Wmo-raad.  

2) de VOA’s – m.n. in het kader van het armoedebeleid: op basis waarvan kan de 

gemeente beleid maken voor mensen die in een sociaal isolement verkeren. Nu 

vrijwilligers ingezet worden zou het goed zijn als de gemeente zorgt voor een 

goede, gerichte opleiding van de VOA’s. 

3) Ter vergadering wordt doorgeborduurd op de integratie van VOA’s in de STIP’s, en 

de vraag waarom er geen professionele mensen worden ingezet. Die professionals 

worden in een wijkteam gegroepeerd, maar er bestaan twijfels over de werking 

van de STIP’s in de toekomst. De vergadering acht het daarom goed wanneer de 

commissie W&Z inventariseert welke vraagpunten er leven, m.n. naar aanleiding 

van de door de gemeente opgestelde opdrachtverlening. De uitkomst van die 

inventarisatie zal voor de volgende plenaire vergadering worden geagendeerd. De 

secretaris, heer Dorgelo, zal dit document doorsturen. Hij wijst er nog op dat 

11 oktober a.s. de eerste STIP van start gaat. Het DB zal ook dit onderwerp met 

SBSA bespreken. 

c. Verslag commissie Wonen 

De commissie Wonen vraagt zich af of het mogelijk is te inventariseren hoeveel mensen 

in armoede leven en hun huur niet (meer) kunnen betalen, en of dit wellicht in 

samenwerking met de bonden kan worden gedaan. Bij de gemeentelijke rekenkamer kan 

een verzoek tot een gericht onderzoek worden neergelegd. Besloten wordt dit onderwerp 

aan de SBSA voor te leggen tijdens het overleg van 9 oktober a.s. en voor te stellen om 

het verzoek gezamenlijk bij het bureau Onderzoek en Statistiek in te dienen. 

d. Toelichting commissie Welzijn & Zorg 

De toelichting door de commissie W&Z in de hoedanigheid van mevrouw Van der Laan 

wordt wegens haar afwezigheid naar volgende maand uitgesteld.  

e. Verslag commissie Mobiliteit 

Een toelichting door de commissie Mobiliteit over de rotondes in Vathorst maakt duidelijk 

dat het onderzoeksvoorstel uitging van een grote mate van discomfort bij de 

buspassagiers, maar de commissie is van mening dat eerst onderzocht moet worden 

waaruit dit discomfort bestaat. Genoemd wordt dat de rotondes vrij klein zijn (m.n. voor 

bussen), en dat fietsers en rolstoelgebruikers niet bij het onderzoek betrokken zouden 

zijn. De te hoge snelheid waarmee de chauffeurs over de rotondes rijden neemt de 

commissie mee in haar onderzoek. De voorzitter stelt voor het profiel van het kandidaat 

lid commissie Mobiliteit uit te breiden met ‘ervaring als buschauffeur”. Hiermee gaat de 

vergadering akkoord.  

 

7.  Rondvraag 

Opening eerste STIP; op 11 oktober a.s. in de Kruiskamp; het lijkt ons goed dat er 

iemand van de SRA aanwezig is om onze betrokkenheid te tonen. 
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Zowel de heer Okur als de heer Asbreuk is volgende vergadering wegens vakantie 

afwezig. 

Betreft website: desgevraagd wordt medegedeeld dat de website 

www.seniorenraadamersfoort.nl ‘in de lucht’ is en door iedereen kan worden bekeken. 

Gevraagd wordt om er goed naar te kijken en tijdens volgende vergadering op- en 

aanmerkingen te plaatsen. Dit punt zal voor die vergadering worden geagendeerd. 

Gemeld wordt de oprichting van de Ouderenpartij te Amersfoort (OPA). Dit zal in het 

Klokhuis plaatsvinden op 27 september.  

Ter informatie aan nieuwe leden: de eindejaarsbijeenkomst is op 11 december a.s. 

waarvoor ook de in 2013 afgetreden leden zullen worden uitgenodigd.  

 

8. In- en uitgaande post 

Geen opmerkingen. 

 

9. Bespreken en vaststellen conceptverslag SRA vergadering 28 augustus 

2013 en actiepunten 

Vanwege de openbaarheid van de verslagen wordt het verslag doorgenomen en ‘website 

proof’ gemaakt, waarna het verslag is goedgekeurd. De actiepunten worden 

doorgenomen en geactualiseerd. Bij actiepunt 130828-4 wordt gemeld dat inmiddels de 

uitnodiging is voorzien van een verduidelijking van de locatie en dat er ter plekke borden 

zijn geplaatst. Hiermee is het verslag onder dankzegging aan mevrouw Van Mourik en de 

notulist vastgesteld.  

 

11  Sluiting om 15.30 uur met dank aan alle aanwezigen voor zijn/haar inbreng.  

http://www.seniorenraadamersfoort.nl/

