Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort
op 27 november 2013
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

de dames Van Aert, Van Es, Jonk, Lammers en Van Mourik (gemeente); de
heren Asbreuk, Van Baggum, Van Beek, Hooijer, Lokhorst, Okur, Van der
Pol en Van Rooijen;
met kennisgeving: de dames Van der Laan en Visser; de heer R. Dorgelo;
mevr. Ladiges

1 en 2 Opening en vaststelling agenda
De heer Hooijer, voorzitter, opent de vergadering om 13.40 uur. Aan agendapunt 9
worden de verslagen van de commissie Welzijn & Zorg d.d. 26 augustus en
23 september toegevoegd. Daarmee is de agenda vastgesteld.
3.
Mededelingen
De uitnodiging voor de ingebruikneming van de STIP in Liendert, vrijdag 29 november
om 16.00 uur, zal door de heer Hooijer worden geaccepteerd.
De bijeenkomst Wmo-spil (2 december) zal zowel door de heer Hooijer als de heer
Lokhorst worden bijgewoond. Hierna wordt kort stilgestaan bij het nieuws dat het
Burgemeester Van Randwijckhuis gaat sluiten, dat vermoedelijk veel impact op alle
betrokkenen zal hebben.
4.
Samenstelling SRA/persbericht
De nieuwe lijst is voor kennisgeving aangenomen. Op het persbericht in Amersfoort Nu
en De Stad Amersfoort zijn vier reacties ontvangen, meldt de heer Hooijer. Dat is een
goed resultaat, m.n. voor de commissie Mobiliteit. De selectiecommissie zal met drie
kandidaten een gesprek voeren, waarna één kandidaat aan de plenaire vergadering zal
worden voorgedragen, zo mogelijk op 11 december. Deze keer zal i.p.v. de heer Van
Baggum de heer Van Rooijen namens de commissie Mobiliteit bij het selectiegesprek
aanwezig zijn. De overige kandidaten zullen bij gebleken geschiktheid (en indien men
hiertoe bereid is) op de wachtlijst komen.
Nadat er enkele bedenkingen zijn geuit over de wijze waarop de benoeming van
vervanging van de heer Van Baggum tot stand is gekomen, erkent de voorzitter, dat dit
niet geheel volgens de regels is gegaan. De kritiek neemt hij ter harte en zegt toe dat hij
zich in het vervolg meer principieel zal opstellen.
5.
Activiteit SRA-leden 11 december
Mevrouw Lammers duidt op de uitnodiging en verzoekt om inlevering van de
antwoordstroken.
6.
Zorgenbrief fietsveiligheid
Na een korte discussie over de veronderstelling dat elektrische fietsen meer bij
ongevallen zouden zijn betrokken en het feit dat er meer ouderen zijn dan voorheen, die
bovendien mobieler zijn geworden, wordt tot de volgende wijzigingen (cursief
weergegeven) besloten:
Tweede alinea:
 De oorzaak kan worden gezocht bij het toenemende aantal 55-plussers en hun
fietsgebruik als gevolg van...
 Daarnaast gaat het ook om de voortschrijdende fietstechniek, zoals met
trapondersteuning ...
Derde alinea: geheel wissen, met name op verzoek van de commissie Mobiliteit, omdat
de stallingmogelijkheden geen deel uitmaken van de fietsveiligheid en de commissie
hierover in een volgende vergadering meer wil zeggen.
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7.
Ongevraagd advies over STIP’s
De heer Hooijer heeft een concept opgesteld en legt uit hoe hij heeft geprobeerd dit in
het totale beleid te plaatsen. Aanleiding is de decentralisatie van de bestaande regelingen
met daarbij een forse vermindering van het budget.
Een belangrijk punt van zorg is de bewaking van de privacy in de STIP’s en de wijze
waarop met de opgevraagde gegevens zal worden omgegaan. Het voorstel om
gesprekverslagen aan de cliënten mee te geven zal in het advies worden opgenomen.
De wijzigingen luiden als volgt:
Tweede tekstalinea:
 “Mensen zorgen ook voor preventie” wijzigingen in “Mensen zorgen gemeenlijk
ook voor preventie”.
 “In de te decentraliseren beleidsvelden gaat het om mensen... “; toevoegen “....
gaat het om 5% van de mensen ... “
Bij STIP’s:
 Aan het einde van de alinea zal een tekst worden toegevoegd over het meegeven
van gesprekverslagen aan de cliënt.
Bij Wijkteams:
 Toevoegen de keuzemogelijkheden.
Algemeen: toevoegen het onderwerp dat de cliënt centraal moet staan.
Zodra het ongevraagd advies aan de gemeente is verzonden wordt de brief op de website
geplaatst.
8.

Presentatie commissie Wonen

De heer Van Baggum uit namens de commissie zijn bezorgdheid over de ontwikkelingen
op het gebied van huisvesting voor senioren. In dit kader wijst hij op de sluiting van het
Burgemeester van Randwijckhuis en alternatieven voor senioren. De indruk bestaat dat
de woningbouwverenigingen ouderen meer als een bedreiging zien dan als een kans, en
niet meer bereid zijn in bestaande woningen te investeren. Ook wordt beweerd, dat de
vraag naar seniorenwoningen niet meer zo groot zou zijn. Nu de prestatiecontracten niet
meer bestaan, is de zekerheid voor ouderen verdwenen.
Uit de opmerkingen van mevrouw Sanders (D66) kan men opmaken dat er een tekort
gaat komen aan goede seniorenwoningen. Daarom moet de commissie zich daar zeker
mee bemoeien en de gemeente adviseren, stelt hij. Hoe de commissie dat zal gaan doen,
hangt o.a. af van het overleg met Adriaan Sleeuwenhoek (gemeente), dat voor
9 december gepland staat. Hij en mevrouw N. Dijkstra (gemeente) richten zich op het
scheiden van wonen en zorg. Duidelijk moet zijn dat in de samenwerking tussen
corporaties en de gemeente het bewustzijn ontstaat dat de senioren beter bediend
moeten worden. Hiervoor is inzicht nodig in de wensen van senioren ten aanzien van hun
woonbehoefte, en of daar adequaat in kan worden voorzien (kwaliteit en wachttijden).
Daarbij zal de gemeente een rol moeten kunnen blijven spelen in het toewijzingsbeleid,
aldus de heer Van Baggum.
De vergadering pleit voor het zowel voor de commissie Wonen als de commissie W&Z
krijgen van zicht op de ontwikkeling van de woonmarkt, m.n. aan de vraagkant: welke
behoefte hebben de senioren, wat is daarvoor mogelijk en wat mag dit kosten? Met
andere woorden, ontwikkel een soort kennisbank, die pro-actief is. De commissie zou
hiertoe de gemeente kunnen adviseren voor 2014 een peiling te houden en hiervoor
vragen formuleren, zodat een woonvisie voor senioren kan worden gemaakt. Eventueel is
een overleg met de gemeente, SRA en Beweging 3.0 zinvol om een goede analyse te
maken van de situatie waarom de combinatie van woon- en zorgkosten vervalt.
Met deze laatste suggestie sluiten we dit agendapunt onder dankzegging aan de heer Van
Baggum voor zijn inbreng.
9.

Verslagen SRA en commissies
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a.
Verslag DB-SRA 9 oktober 2013
Het verslag wordt ter kennisneming aangenomen zonder op- of aanmerkingen.
b.
Verslag commissie Wonen (14 okt. en 11 nov.)
Zijn beide in dank ontvangen.
c.
Verslag commissie Mobiliteit (11 nov)
Om misverstanden te voorkomen: bij punt 6 is het onderwerp “Voortgangsbezetting” en
niet “voorgangsbezetting” en bij punt 8 “rode” moet zijn “orde”.
d.
Verslagen commissie Welzijn & Zorg d.d. 26 augustus en 23 september
In het verslag van 23 september wordt bij punt 4 bedoeld 21 oktober (en niet
september). De verslagen worden zonder verdere opmerkingen voor kennisgeving
aangenomen.
10.
Rondvraag
Op de vraag om het onderwerp “structuurnota” te agenderen, zoals was afgesproken,
laat de heer Hooijer weten dat dit in het DB aan de orde is geweest. De moeilijkheid is
echter om een discussie over een nota van ruim 46 pagina’s te houden, stelt hij.
Belangrijk is wel om goed te bekijken welke impact de nota op de ontwikkelingen heeft.
Hij stelt dat iedere commissie dit naar voren kan brengen.
Mevrouw Van Aert laat weten dat een lid van de RvT van een instelling in Haarlem een
vergadering van de SRA wil bijwonen. Aangezien de vergaderingen openbaar zijn is dit
toegestaan. Zij zal vooraf melden wanneer hij/zij komt.
Volgende plenaire vergadering: in principe valt deze samen met de bijeenkomst op
11 december. Mocht er nog een aparte vergadering nodig zijn, dan zal deze 18 december
worden gehouden. De heer Asbreuk laat weten dat hij in dit laatste geval verhinderd is.
Men verzoekt om toezending van het vergaderschema voor 2014. Hierop laat de heer
Hooijer weten dat de 4e woensdag van de maand als vergaderdatum gehandhaafd blijft
en verzoekt de commissies om hun planning voor 2014 aan de heer Dorgelo toe te
zenden. De huidige vergaderlocaties zijn naar tevredenheid en ook deze zullen
gehandhaafd blijven.
11.
In- en uitgaande post
De heer Hooijer wijst erop, dat de notitie over Social Returns (107) door het DB voor
kennisgeving is aangenomen, omdat wij aan de onderkant van de gestelde grens zitten.
Nieuwsbrief KBO (102): de heer Dorgelo wordt verzocht deze per e-mail naar iedereen te
verzenden.
Tenslotte meldt hij, dat op 24 november per brief aan het gemeentebestuur om een
reactie op ons ongevraagd advies over de matrixborden is gevraagd.
12.

Bespreken en vaststellen conceptverslag SRA vergadering 23 oktober
2013 en actiepunten
Bij punt 3, zal het “de vergadering” worden gewijzigd in “een vergadering” en bij punt
7c, laatste zin, ‘tijdelijk’ wijzigen in “zonodig”.
Met deze tekstuele wijzigingen is het verslag goedgekeurd. De actiepunten worden
besproken.
Tenslotte merkt de heer Hooijer in het kader van de komende verkiezingen op dat een
lidmaatschap van de gemeenteraad niet verenigbaar is met een lidmaatschap van de
seniorenraad.
13.
Sluiting
Om 16.00 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor
zijn/haar inbreng.
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