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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort  

op 22 januari 2014 

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

de heren Asbreuk, Van Beek, Van den Breul, Dorgelo, Hooijer, Lokhorst, 

Okur, en Van Rooijen; 

Afwezig: met kennisgeving: de dames Van der Laan en Visser, de heren Van 

Baggum en Van der Pol. 

Notulist: mevr. Ladiges  

 
 

1 en 2  Opening en vaststelling agenda 

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

welkom. Onder toevoeging van de verslagen van 13 januari 2014 van de commissies 

Mobiliteit en Wonen aan agendapunt 7 en onder opschorting van punt 7c (jaarverslag) 

naar de volgende plenaire vergadering (26 februari) wordt de agenda vastgesteld. Naar 

aanleiding van de benoeming van de heer Van den Breul tot lid van de SRA en de 

commissie Mobiliteit volgt een korte kennismakingsronde. 

 

3. Mededelingen 

Jaarverslag: alle coördinatoren worden verzocht het jaarverslag 2013 van hun commissie 

voor het eind van januari in te leveren bij de secretaris, de heer Dorgelo. Deze zal de 

stukken samenvoegen en completeren tot een volledig concept jaarverslag (incl. 

financieel jaarverslag), dat tijdens de plenaire vergadering van 26 februari zal worden 

geagendeerd ter bespreking en vaststelling. De bedoeling is om voor het einde van de 

maand maart de gedrukte versie voor iedereen (incl. de gemeente) beschikbaar te 

hebben. 

De voorzitter deelt verder het volgende mee: 

a) Inzake de Wmo zijn wij gewezen op een raadsinformatiebrief (MO4557713) over 

het toekennen van huishoudelijke zorg aan senioren om deze niet meer af te wijzen op 

basis van financiële zelfredzaamheid. De voorzitter vraagt de commissie Welzijn & Zorg 

hieraan aandacht te besteden, zodat de mensen die dit betreft deze opnieuw kunnen 

aanvragen.  

b) De heer Hooijer wijst op de uitnodiging van de gemeente om op 13 februari het 

landelijk congres Burger- en cliëntenparticipatie Wmo 2015 bij te wonen in De 

Observant. De commissie W&Z en de heer Hooijer zullen aanwezig zijn.  

c) Betreft uitgebrachte adviezen: het DB stelt voor om – wanneer de datum 

waarvóór de gemeente een reactie zou geven is verstreken – in plaats van het bestuur 

de coördinator van de betreffende commissie contact te laten opnemen met de 

ambtenaar die dit onderwerp behandelt. Hierdoor is de kans groot dat de goede relatie in 

stand blijft en een reactie te verwachten is, stelt het DB. Als voorbeeld worden genoemd 

het advies matrixborden en sociaal domein.  

 

4.  Samenstelling SRA/vergaderschema 2014 

Binnenkort verschijnt de nieuwe lijst met adresgegevens van de SRA-leden, incl. die van 

de heer Van den Breul. De voorzitter wijst nogmaals op het verzoek, vermeld op het 

vergaderschema, om zelf veranderingen in de vergaderdata door te geven aan mevrouw 

Meyvogel. 

 

5. Brainstorming: themaonderwerpen, opleidingen 

Er staat nog een thema over armoede open, maar de leden worden verzocht nieuwe 

onderwerpen aan het bestuur door te geven, wanneer er ontwikkelingen op welk gebied 

dan ook te gebeuren staan, zodat de desbetreffende wethouder daarvoor ter bespreking 

met de SRA kan worden uitgenodigd. 

Opleidingen: in het verleden is hieraan aandacht besteed (o.a. Lois en Stavoor); de 

commissies worden verzocht na te denken of, en zo ja, welke behoefte er aan is. Er 

bestaat nu de mogelijkheid tot het volgen van een basiscursus Excel. Belangstellenden 

kunnen zich via de heer Dorgelo aanmelden.  
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6. Presentatie commissie Mobiliteit – incl. ongevraagd advies fietsparkeren 

Als eerste meldt de heer Van Rooijen namens de commissie Mobiliteit, dat deze met het 

aantreden van de heer Van den Breul compleet is. De heer De Haan blijft nog als 

betrokkene aangesloten voor het aanwenden van zijn kennis, indien nodig.  

De commissie wil graag kennis vergaren over onderwerpen waarover zij advies kan 

geven of kennis kan aanwenden. Zo worden de volgende onderwerpen genoemd:  

a) Ongevallen: slachtoffers van ongelukken in het verkeer, m.n. bij gladheid. Men 

vraagt zich af of in het ziekenhuis een ongevallenregistratie plaatsvindt. De 

commissie wil hierin graag inzicht hebben; dit vormt onderdeel van het werkplan 

voor 2014.  

b) Openbaar vervoer, incl. regiotaxi: dit blijft een aandachtspunt voor de commissie 

en zal hierover vooral in overleg met Rocov blijven treden. 

c) Deelname in het verkeer als automobilist: hieraan is tot op heden geen aandacht 

besteed. Op sommige punten vraagt het verkeersbeleid meer aandacht voor de 

senioren, meent de heer Van Rooijen. De vraag is of dementerende ouderen in de 

ongevallenregistratie voorkomen en of dementie aanleiding is voor ongelukken. 

De commissie zal in het najaar aan dit onderwerp aandacht geven.  

 

Fietsveiligheidsplan: de commissie zal binnenkort een uitnodiging ontvangen voor een 

bijeenkomst over fietsveiligheid; de burgemeester is hiervan VNG portefeuillehouder. Het 

is de bedoeling om een plan te maken op basis van vooraf geïnventariseerde knelpunten. 

De insteek van de commissie Mobiliteit is om te komen tot een meer structurele en 

diepgaande aanpak. Het lijkt zinvol om met een fietsersbond en/of mevrouw Van 

Commenée contact op te nemen voor overleg over dit onderwerp.  

Fietsparkeren: voor dit onderwerp heeft de commissie een concept ongevraagd advies 

opgesteld, waarin zij om aandacht voor de doelgroep senioren vraagt en enkele 

specifieke onderwerpen benoemt. Na bespreking in het DB zal dit onderwerp apart in de 

plenaire vergadering van 26 februari worden geagendeerd en besproken.  

 

De heer Van Rooijen sluit af met de mededeling, dat de commissie haar netwerk graag 

zou willen uitbreiden en intensiveren. De commissie wordt geadviseerd bij mevrouw Van 

Commenée en/of de heer De Haan te rade te gaan.  

 

7. Verslagen DB en commissies  

a) DB verslagen 13 november en 4 december 2013 

De verslagen worden (zonder op-/aanmerkingen) voor kennisgeving aangenomen; 

 

b) Verslagen commissie Wonen 9/12/13 en 13/1/14 

Verslag d.d. 9 december 2013: punt 2: de heer Hooijer wijst erop dat de opmerking 

“Daarvoor in de plaats” niet helemaal correct is, aangezien het totaal verschillende 

concepten zijn (woonservice gebieden waren niet specifiek voor senioren). Desgevraagd 

laat mevrouw Van Mourik weten dat het wijkgericht werken wel bij de gemeente leeft.  

Een taalkundige opmerking: verwijder het woord “is” bij punt 2/scheiding woon en zorg.  

Verslag d.d.13 januari 2014: desgevraagd zal mevrouw Jonk nagaan of het verslag van 

het Rondetafelgesprek naar de commissie W&Z is gestuurd en zo niet, dan zal zij alsnog 

voor doorzending zorg dragen.  

 

c) Jaarverslag commissie Wonen wordt naar volgende SRA-vergadering 

doorgeschoven. 

 

d) Verslagen commissie Mobiliteit 9/12/13 en 13/1/14 

Verslag d.d. 9 december 2013:  

Tekstueel bij punt 1: toevoegen “advies” en bij punt 3, laatste zin: ”...., maar dat zij juist 

een samenhangend geheel vormen”; bij punt 4, 3e regel: “zo zoen” moet zijn “zou doen”.  

Verslag d.d.13 januari 2014:  

Tekstueel bij punt 1/eerste aandachtspunt: toevoegen “zich”. 
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Inhoudelijk bij punt 4: de heer Hooijer licht toe dat de commissie Mobiliteit deelneemt 

aan het beleidsproces terwijl de adviesfunctie bij de SRA ligt. Met betrekking tot het 

verkrijgen van inzicht in het onderwerp ‘ongevallen’ wordt de commissie aangeraden 

eens bij de gemeente en het ziekenhuis navraag te doen.  

De verslagen zijn met dank voor kennisgeving aangenomen. 

 

e) Kort verslag selectie commissie 4-12-13 

Op basis van het in voornoemd verslag uitgebrachte advies besluit de SRA vergadering 

unaniem tot herbenoeming van de heer Van Baggum.  

 

8. In- en uitgaande post 

Inmiddels is een brief van de gemeente ontvangen (16 januari) waarin de heer Van den 

Breul formeel tot SRA-lid is benoemd. 

 

9. Verslagen SRA  

a. Verslag SRA 27-11-13 met aanhangsel besluit d.d. 11-12-13 nieuw lid SRA 

Het verslag met aanhangsel wordt zonder wijzigingen, op- en aanmerkingen 

goedgekeurd en vastgesteld, evenals de actielijst.  

 

10.  Rondvraag 

 Binnenkort komt er een schriftelijke reactie van de gemeente op het ongevraagd 

advies sociaal domein, weet mevrouw Van Mourik te melden.  

 Mevrouw Van Mourik meldt dat er vanuit de armoedecluster geld is vrijgemaakt 

voor een project Sociaal Vitaal voor senioren van 65-75 jaar, die niet aan sport 

doen, met de bedoeling hen uit te nodigen om met sportende senioren mee te 

doen. Het gaat hierbij in eerste instantie om “mee bewegen”. Op 25 februari a.s. 

is er een informatiebijeenkomst over dit project. Zij nodigt SRA uit hierbij 

aanwezig te zijn. De namen van de heren Hooijer en Okur staan vooralsnog 

genoteerd.  

 De suggestie om de website op ons briefhoofd te vermelden, zal door de 

secretaris worden overgenomen.  

 Aangezien bij de leden zelf onduidelijkheid bestaat over de samenstelling van de 

kascommissie, zal mevrouw Jonk dit nogmaals onderzoeken. 

 Wmo-raad: desgevraagd laat mevrouw Van Mourik weten dat aan de vorming 

hiervan nog wordt gewerkt. Hoewel de heer Lubbinge had toegezegd in januari 

weer bijeen te zullen komen, zal dat niet haalbaar zijn. Het is nog te onduidelijk 

wat de Tweede Kamer m.n. met de jeugdwet gaat doen (wordt deze wel/niet 

overgeheveld naar de gemeenten?). Verwacht wordt dat die onderhandelingen 

nog even op zich laten wachten. Dit neemt niet weg, aldus mevrouw Van Mourik, 

dat wij kunnen nadenken over wat wij willen en in welke vorm. Zij komt erop 

terug.  

 

11. Sluiting 

Om 15.15 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor 

zijn/haar inbreng.  


