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Concept notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort  

op 23 oktober 2013 

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

Van Baggum, Van Beek, Dorgelo, Hooijer, Lokhorst, Van der Pol en Van 

Rooijen; 

Afwezig: met kennisgeving: de dames Van Es en Van der Laan; de heren Asbreuk en 

Okur; 

Notulist: mevr. Ladiges 

 
 

1 en 2  Opening en vaststelling agenda 

De heer Hooijer, voorzitter, opent de vergadering om 13.40 uur door met een moment 

van stilte het overlijden van de heer Ramón Smits Alvarez te gedenken.  

Onder toevoeging van het onderwerp ‘concepttekst persbericht’ (agendapunt 7) wordt de 

agenda vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De heer Van Baggum meldt, dat mevrouw Sanders (D’66) graag bereid is om een keer 

een SRA-vergadering bij te wonen; zij zei dit tijdens de bijeenkomst in Zwolle over 

toekomstige afvalverwerking. 

 

4.  Samenstelling SRA per 1 september 2013  

De nieuwe lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Rapportage halfjaarlijks overleg DB-SRA met SBSA (samenwerkende 

bonden van senioren Amersfoort) 

De heer Hooijer vertelt dat het een plezierige bijeenkomst was waarbij het grootste deel 

van de tijd aandacht besteed is aan de STIP’s. Bij de SBSA blijkt een hoge mate van zorg 

te bestaan over de inzet van de vrijwilligers en hoe de privacy is geregeld. Het zal nog 

enige tijd vergen voordat alle vrijwilligers zijn opgeleid, en dan nog zullen de STIP’s hun 

eigen erkenning moeten gaan verdienen; ook dat zal nog enige tijd kosten. De SBSA 

vindt het bovendien onduidelijk dat de wijkteams, bestaande uit professionals uit de 

zorg, naast deze STIP’s staan. Zij vragen zich af of men weet dat men rechtstreeks naar 

de wijkteams kan gaan, alhoewel de STIP het ‘doorverwijsorgaan’ is. Ook rijst de vraag 

of zes wijkteams voldoende zijn. Voor de commissie Welzijn & Zorg is hier een 

behoorlijke taak weggelegd. Daarom is het goed dat er in 2014 een evaluatie over het 

functioneren van de vrijwilligers en de STIP’s zal plaatsvinden. 

Tijdens het overleg is ook gesproken over de VOA’s, waarover wij richting de gemeente 

het initiatief hebben genomen om te zeggen hiervan gebruik te maken na het afschaffen 

van de seniorenwegwijzers. SBSA staat daar wel voor open. Als tegenprestatie zullen de 

VOA’s een opleiding krijg in gemeentelijke regelingen. De gemeente heeft hierop nog 

geen actie genomen. 

Terzijde wordt gemeld dat de eerste STIP (Kruiskamp) is geopend en dat de opening van 

het tweede punt (Liendert) op 29 november zal plaatsvinden.  

 

6. Zorgenbrief fietsveiligheid 

Er is een aantal zorgpunten naar voren gebracht en aan de wethouder gestuurd (zie 

hiervoor de brief van mevrouw Van Aert aan wethouder Buytelaar). De voorzitter stelt 

voor om namens de SRA een dergelijke zorgenbrief aan het college te zenden en daarbij 

nadrukkelijk te vragen in haar fietsveiligheid-plannen voldoende aandacht te besteden 

aan de veiligheid van de senioren. Bovendien zullen we aanbieden dat de commissie 

Mobiliteit graag wil meedenken. Deze commissie vraagt zich af in hoeverre de gemeente 

Amersfoort al dan niet afwijkt van het landelijke beeld en verzoekt de gemeente dan ook 

haar opmerkingen over het nieuwe verkeers-/vervoersplan in ruimte mate in deze 

plannen te verwerken, juist omdat we weten dat senioren een kwetsbare groep vormen. 

De voorzitter zal deze laatste twee zinnen in de brief verwoorden.  
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7. Concept persbericht en Evaluatie website seniorenraad 

a. Persbericht: 

Nu de website in de lucht is leek het ons goed hieraan aandacht te besteden in een 

persbericht. De adviezen die we dit jaar hebben uitgebracht gingen over mobiliteit en 

vandaar de combinatie website/vacature in dit persbericht, legt de heer Hooijer uit. In de 

tekst zal bij de vacature ‘kennis en ervaring’ worden vervangen door ‘affiniteit met’. 

De definitieve versie van het persbericht zal naar zowel naar Stad Amersfoort, 

Amersfoort Nu als het AD en de Amersfoortse courant worden gezonden, en op onze 

website worden geplaatst.  

b. Evaluatie website:  

De foto op de homepage zal nog worden vervangen door een technisch beter exemplaar, 

deelt mevrouw Jonk mede, en de heer Dorgelo zal de tekst nog nader bestuderen en 

bijschaven waar nodig. Het persoonlijk inloggen op de website en het gebruik maken van 

daar geplaatste bestanden laat nog even op zich wachten. Zodra dit functioneert 

ontvangt iedereen een e-mail hierover. Er zal nog een link geplaatst worden naar de 

(meest recente versie van) verordening, de organisatie en de werkwijze van de 

seniorenraad, laat de voorzitter weten. Het document moet daartoe eerst op de server 

geplaatst worden. Bij de gemeentesite is de omschrijving van eenzelfde link onjuist 

(verkeerd jaartal); zowel mevrouw Jonk als mevrouw Van Mourik zal de gemeente 

daarop wijzen. 

c) Commissie W&Z:  

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de heer Hooijer om mevrouw 

T. Visser, die in het verleden deel uitmaakte van deze commissie, te vragen mevrouw 

Van der Laan gedurende haar absentie te vervangen. Ook zal haar gevraagd worden 

zonodig deel uit te maken van de selectiecommissie.  

 

8. Verslagen SRA en commissies 

a. Verslag DB-SRA 11 september 2013 

Het verslag wordt ter kennisneming aangenomen, zonder op- of aanmerkingen.  

b. WTCG - wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. 

De WTCG zal worden opgeheven en indien de Tweede kamer ermee akkoord gaat, zal het 

budget dan aan de gemeenten toekomen, die dan inkomensmaatwerk moeten gaan 

leveren. Het budget is echter behoorlijk ingekrompen. Mevrouw Van Mourik wijst de 

seniorenraad op dit onderwerp, in de mening dat dit een aandachtspunt voor de SRA zou 

kunnen zijn. Vooral omdat de gemeente hiervoor beleid moet opstellen. Wordt het een 

collectieve verstrekking of individueel, die vraag moet worden beantwoord. Omdat er ook 

tegenbewegingen zijn vernomen, lijkt het nog wel enige tijd te zullen duren eer het 

besluit in de Tweede Kamer is genomen. Echter, het is wel een aangelegenheid waarover 

we ons te gelegener tijd met de bonden kunnen buigen, meent de heer Hooijer. Zodra 

het besluit om naar de gemeente te decentraliseren is genomen, zal mevrouw Van 

Mourik de SRA hiervan in kennis stellen. 

c. Verslag commissie Mobiliteit  

Het verslag van 7 oktober roept de vraag op wie de heer K. de Haan na 31 december 

2013 kan vervangen. Wellicht een beroep op mevrouw T. Visser? 

d. Toelichting commissie Welzijn & Zorg 

De heer Lokhorst geeft namens de commissie W&Z een toelichting op de activiteiten van 

de laatste maanden. De overlegverslagen van 26 augustus en 23 september zullen 

alsnog toegezonden en tijdens de volgende vergadering geagendeerd worden. Ter 

vergadering wordt de notitie “Commentaar op de STIP’s” uitgereikt en zijn toelichting 

gaat vooral hierover.  

Allereerst meldt hij dat de BOA’s van MEE niet meer bestaan. De haast waarmee de 

STIP’s worden ingevoerd heeft de commissie erg verbaasd en het inzetten van 

vrijwilligers wordt als een soort ‘Haarlemmer olie’ gebruikt, meent hij, waardoor er veel 

twijfels bestaan over de continuïteit van de STIP’s. De onderwerpen privacy en 

rapportage zijn nog niet aan de orde geweest. Voor de leden van de wijkteams geldt er 

meestal de BIG-registratie, maar als vrijwilliger heb je een dergelijke registratie niet. Er 
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zijn dan ook geen sancties mogelijk. Dit betekent dat vrijwilligers geen handelingen 

mogen doen, die mensen met een BIG registratie wel mogen doen. Het toezicht hierop is 

niet geregeld en daarom een punt van bijzondere aandacht. Rapportage is vastleggen 

van gevoelens en ervaringen – en als het in verkeerde handen terecht komt is het 

vervelend voor de betrokkenen; bij beroepskrachten heb je sancties; op een vrijwilliger 

heb je geen sanctiemogelijkheid, alleen als het strafrechterlijk is, en dat is zorgelijk; 

daarom is terecht door de commissie W&Z opgemerkt, dat er naar gekeken moet 

worden, meent de heer Hooijer.  

Mevrouw Van Mourik wijst in dit kader op het artikel “De mens centraal” dat aan ieder is 

gestuurd. Dit gaat over de wijkteams en zou veel vragen over de STIP’s kunnen 

opleveren, die wij tijdens de Wmo-Spil bijeenkomst van 2 december a.s. aan wethouder 

Lubbinge kunnen voorleggen, meent zij.  

Tenslotte pleit de heer Lokhorst ervoor de SRA niet in een Wmo raad te laten opgaan, 

maar zelfstandig te laten voortbestaan, omdat de SRA meer is dan maatschappelijke 

ondersteuning. 

 

9.  Rondvraag 

De heer Van der Pol maakt de volgende opmerkingen (commissie W&Z) 

a) Bus 7 verdwijnt in 2014, omdat er ‘te weinig passagiers’ gebruik van maken. 

Omdat de route voor 70% gelijk aan bus 6 loopt, zal bus 6 de route van bus 7 

compenseren (van 4x per uur naar 6x per uur). Dit betekent echter voor de passagiers 

dat ze verder naar een halte moeten lopen. De commissie Mobiliteit laat hierop weten dat 

er geen bezwaar in deze wijziging werd gezien bij het Rocov. De commissie Mobiliteit zal 

nog eens bekijken of het op onoverkomelijke bezwaren stuit, nu de bus niet bij het 

winkelcentrum stopt. 

b) Hij vraagt hier aandacht voor ouderenmishandeling, omdat dit z.i. bij 20% van de 

ouderen speelt. Aangezien eerst bewezen moet worden dat de gemeente 

verantwoordelijk is voor het percentage ouderenmishandeling, lijkt het ons beter dat de 

bonden dit onderwerp oppakken, voordat de commissie W&Z hiermee aan de slag gaat. 

De bestaande organisaties hebben hiermee ook te maken, stelt mevrouw Van Mourik, en 

de inspectie ziet hierop toe. Op het moment dat de gemeente de zorg regelt, is deze 

hiervoor verantwoordelijk. De heer Hooijer wijst erop dat dit onderwerp enkele jaren 

geleden door die commissie W&Z is behandeld. Belangrijk is vast te stellen wat de 

definitie van ‘ouderenmishandeling’ en ‘oudere’ is. Voor meer informatie over dit 

onderwerp verwijzen we naar de website: www.huiselijkgeweld.nl. 

c) Keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen; hij merkt op dat het verslag van 

het bezoek van de ‘mistery guest’ aan Meander nog niet is ontvangen. Achmea zou het 

ziekenhuis een PLUS-certificaat hebben verstrekt. Wat dit betekent is niet duidelijk. 

 

10. In- en uitgaande post 

086; het gesprek over sociale maatregelen armoede is door mevrouw Lammers 

bijgewoond. Zij heeft kopiesheets van de presentatie “Invulling collegeprogramma 

sociale maatregelen”beschikbaar. Er is zeer veel onduidelijkheid over de opzet en 

inrichting van een stichting met vrijwilliger en uitvoerders, die 2,5 miljoen €uro ter 

beschikking krijgt. Welke sociale maatregelen en voor wie, hoe en wat? Ook is niet 

duidelijk of er jaarlijks of vijfjaarlijks eenzelfde bedrag beschikbaar wordt gesteld.  

097; bijeenkomst over zorgbestendige woningmarkt op initiatief van de Kamer van 

Koophandel, zal worden bijgewoond door de commissie Wonen. 

 

11. Bespreken en vaststellen conceptverslag SRA vergadering 25 september 

2013 en actiepunten 

Na enkele kleine tekstuele wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd. De actiepunten 

worden besproken. 

 

11  Sluiting 

Om 16.30 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor 

zijn/haar inbreng.  

http://www.huiselijkgeweld.nl/

