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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort  

op 26 februari 2014 

 
Aanwezig:  de dames Van Aert, Jonk, Van der Laan, Lammers, Van Mourik (gemeente) 

en Visser; de heren Asbreuk, Van Baggum, Van Beek, Van den Breul, 

Dorgelo, Hooijer, Lokhorst, Okur, Van der Pol en Van Rooijen; 

Afwezig: met kennisgeving: mevrouw Van Es 

Notulist: mevr. Ladiges  

 
 

1 en 2  Opening en vaststelling agenda 

Na de fotosessie voor het jaarverslag opent voorzitter Hooijer de vergadering om 

13.50 uur met een speciaal woord van welkom tot mevrouw Visser, die tot en met de 

zomer van 2014 mevrouw Van der Laan in de commissie Welzijn & Zorg vervangt.  

Als eerste wordt opgemerkt dat de bijlagen bij de agenda, die door de secretaris worden 

verzonden, door een aantal personen onmogelijk zijn te openen. De oorzaak zou kunnen 

liggen bij de providers of de verzender; de heer Dorgelo zal daarom aan diegenen die 

problemen hadden een proefbestand sturen om het probleem op te lossen. De agenda 

wordt hierna ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt het volgende mee: 

1) Op 7 februari heeft de heer Hooijer de bijeenkomst over de nieuwe ontwikkelingen 

in het Sociaal Domein en de gevolgen voor de gemeenten (Wmo – participatiewet 

– inkomensregelingen - jeugdwet) bijgewoond; deze bijeenkomst was geïnitieerd 

door mevrouw Van Mourik en de heer Hooijer prijst dit initiatief zeer, omdat op 

deze manier in een vroeg stadium overleg met de adviesorganen is gehouden. Het 

is afwachten wat er in de Eerste en Tweede Kamer al dan niet gewijzigd wordt. De 

sheets van de bijeenkomst zijn naar de commissie W&Z gestuurd. 

2) Op verzoek van de voorzitter GGPA heeft hij op 11 februari in de vergadering van 

de Ronde over de peilpunten van de Wmo gesproken. Zijn notitie hiervan wordt 

ter vergadering uitgereikt. Hij stelde vast dat de gemeenteraadsleden in het zicht 

van de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk geen uitspraken deden over dit 

onderwerp, terwijl de drie verschillende wetten al per 1 januari 2015 ingevoerd 

worden. Hij heeft duidelijk gemaakt dat de SRA bereid is om in een vroeg stadium 

mee te denken. 

3) Voor het overleg met SBSA op 12 maart a.s. is SBSA benaderd voor het inbrengen 

van onderwerpen; het DB heeft de ontwikkelingen Wmo en de wijkteams als 

agendapunten genoemd. De vergadering vraagt aandacht voor het onderwerp 

‘verkeer en vervoer’, aangezien dit naar de achtergrond dreigt te raken. De heer 

Hooijer zal het onderwerp mobiliteit agenderen voor het overleg met SBSA in 

combinatie met het ongevraagd advies fietsparkeren.  

4) Geconstateerd wordt dat er nog steeds geen officiële reactie van de gemeente is 

ontvangen op het advies matrixborden. Desgevraagd zal mevrouw Van Mourik een 

e-mail sturen naar het betreffende afdelingshoofd om te vragen naar een reactie 

op het ongevraagd advies.  

5) Op vrijdag 28 maart organiseert het Lois in Driebergen de landelijke themadag 

“Ouderen in de toekomst”. Gezien het algemene onderwerp staat het de leden vrij 

zich hiervoor in te schrijven. Om de registratie en betalingen centraal te regelen 

zal mevrouw Jonk dit coördineren. Zowel leden als commissies dienen zich 

derhalve via mevrouw Jonk aan te melden. 

6) Mevrouw Van Mourik meldt dat er een tijdelijke extra werknemer op de afdeling is 

aangesteld, die een voorstel schrijft over hoe we omgaan met huishoudelijke hulp 

vanaf 2015. De deadlines hiervoor zijn op zeer korte termijn, te weten:  

i) Op 14 maart is een eerste concept gereed, dat ter informatie aan de 

adviesraden zal worden gezonden; 

ii) Vóór 26 maart dienen de adviesraden hierop te reageren; 
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iii) Op 1 april zal het naar het college worden gestuurd, zodat het op 22 april in 

de (nieuwe) gemeenteraad besproken kan worden. 

Mevrouw Van Mourik zorgt voor toezending aan de commissie W&Z, GPPA en 

cliëntenraad Wmo, en op verzoek van de heer Hooijer ook naar het DB, dat op 

12 maart vergadert. De commissie W&Z zal tijdig vóór 24 maart een reactie 

geven aan het DB. 

 

4.  Samenstelling SRA 

De leden worden verzocht eventuele wijzigingen in de ledenlijst door te geven aan de 

heer Dorgelo, secretaris SRA. 

 

5. Brainstorming: themaonderwerpen  

Voor het nog steeds openstaande onderwerp “armoede” zal de dan verantwoordelijke 

wethouder worden uitgenodigd op het moment dat de nieuwe maatregelen duidelijker 

zijn, stelt de heer Hooijer. 

Op zijn vraag welke thema’s nog meer aan de orde zouden moeten komen, worden de 

volgende onderwerpen genoemd: 

 Stand van zaken binnen de gemeente in het kader van de transitie Rijk naar de 

gemeente, en onderwerpen waarvoor de SRA kan meedenken; de heer Hooijer 

stelt voor om in overleg met mevrouw Van Mourik een keer ambtenaar mevrouw 

Hooijschuur uit te nodigen;  

 De rol van senioren in de vernieuwde samenleving; en daar zelf een visie op 

ontwikkelen; wellicht hiervoor de heer Knipscheer, Baas of ander persoon 

uitnodigen;  

 Ouderen vitaal: wat is daarvoor nodig en wat kun je zelf doen? Wat wordt 

hieronder verstaan, etc. De heer Hooijer wijst op het feit dat de gemeente 

verplicht is eens in de vier jaar een nota gezondheidsbeleid te maken; wellicht kan 

de seniorenraad met een deskundige van buitenaf daarover nieuwe input voor de 

nota gezondheidsbeleid leveren.  

 ‘Uitbuiting’ wordt weer een belangrijk thema, stelt de vergadering. Wanneer de 

burgerkracht van mensen versterkt gaat worden, dan is dit een bijverschijnsel dat 

wordt opgeroepen, meent de heer Hooijer. Hoewel dit privé terrein is, kunnen 

wellicht condities geschapen worden om dit te voorkomen en bespreekbaar te 

maken op basis van kennis over uitbuiting. Een meldpunt of vertrouwenspersoon 

hiervoor zou een mogelijkheid zijn.  

 Huisvesting; dit onderwerp vraagt om aandacht voor de huisvestingsproblemen 

van senioren die zorg nodig hebben, m.n. nu de kosten van huisvesting en zorg 

worden gescheiden. Ontstaan er wachtlijsten? Wat gebeurt er met mensen die 

niet de juiste indicatie hebben? Hoe betaalbaar zijn de woonkosten van 

seniorenflats, etc. M.a.w. hoe krijg je de zorg bij de mensen die ze nodig hebben? 

Waar liggen de aandachtspunten voor de SRA? Zodra de nieuwe 

portefeuillehouders bekend zijn, zullen deze uitgenodigd worden, bij voorbeeld in 

juni. 

 Het genoemde thema ‘sociale woningbouw’ en krapte op de woningmarkt voor 

ouderen zal eerst door de commissie Wonen worden besproken. 

 Een deskundige uitnodigen over de gevolgen van splitsing kosten wonen en zorg, 

voordat het gesprek met de wethouder wordt aangegaan.  

Het DB zal tijdens de vergadering van 12 maart een prioriteitenlijst opstellen van 

voornoemde onderwerpen.  

 

6. Verslagen DB en commissies  

a) DB verslag 8 januari 2014 

Opgemerkt wordt dat het bij punt 4, derde aandachtspunt, gaat om de opening van de 

zorgresidentie en niet om een open dag. Met deze opmerking wordt het verslag voor 

kennisgeving aangenomen. 

b) Het verslag van de commissie Wonen d.d. november 2013 wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 
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7. In- en uitgaande post – akkoord 

 

8. Verslagen SRA  

a. Verslag SRA 22-01-14 met actielijst 

Tekstueel: op pagina 2, punt 6 – fietsveiligheidsplan: “de burgemeester is hiervan 

portefeuillehouder” moet zijn: “de ..... VNG-portefeuillehouder”. 

Inhoudelijk: naar aanleiding van de opmerking bij agendapunt 3a over het toekennen, 

c.q. afwijzen van huishoudelijke zorg stelt de vergadering uitdrukkelijk vast, dat het via 

de krant publiceren van afwijzingen geen nette, maar onpersoonlijke manier van 

handelen is. Bovendien bestaat de kans dat de betrokkenen dit bericht niet vernemen. 

Omdat het hier om een persoonlijke aangelegenheid gaat, is de vergadering stellig van 

mening dat de personen in kwestie persoonlijk en schriftelijk geïnformeerd dienen te 

worden. Bovendien hoort men bericht te krijgen, dat men het verzoek opnieuw kan 

indienen. Dat de gemeente verplicht is zaken via de bladen te communiceren is bekend, 

maar wanneer je geen huis-aan-huisbladen of andere kranten in je brievenbus krijgt, 

dien je persoonlijk bericht te kunnen ontvangen. De heer Hooijer zal over dit onderwerp 

contact opnemen met mevrouw Peltenburg. Hiermee is het verslag goedgekeurd en 

vastgesteld. 

De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.  

 

9. Concept jaarverslag SRA 

Met de opmerking dat de foto’s die ter illustratie in het verslag zijn, c.q. worden 

opgenomen door de heer Dorgelo zijn gemaakt, leidt de heer Hooijer de bespreking in. 

Op de vraag of er wel/geen academische titels worden gebruikt, legt de heer Hooijer uit 

dat niet van iedereen de titels bekend zijn; reden waarom gekozen is voor het niet 

vermelden van titels. 

Op de constatering dat behaalde resultaten in het verslag worden gemist, legt de 

voorzitter uit dat de uitgebrachte adviezen in het verslag zijn genoemd en dat het lastig 

is om over langlopende processen tastbare resultaten te melden. Besloten wordt om “het 

centraal stellen van de cliënt” als accent toe te voegen bij de behandeling van de Wmo. 

Bij het verslag van de commissie Wonen worden woonservice gebieden en STIP’s met 

elkaar vergeleken; daarom zal de tekst worden gewijzigd in: “de STIP’s die nu 

wijksgewijs worden opgezet, pogen hieraan tegemoet te komen”. 

Met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen wordt het jaarverslag vastgesteld. 

 

10.  Jaarrekening 2013 

De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en ter vergadering wordt het 

uitgebrachte verslag voorgelezen. Hieruit blijkt dat de heren Van der Pol en Okur de 

administratie in orde hebben bevonden. Voorgesteld wordt de penningmeester decharge 

te verlenen. Dit voorstel wordt door de vergadering unaniem overgenomen. De heer 

Hooijer bedankt de kascommissie en de penningmeester voor hun werk. Nu de heer Van 

der Pol volgens de regels uit de kascommissie treedt, zal mevrouw Van Es hem opvolgen. 

De heer Van den Breul wordt ter vergadering tot reserve benoemd. Tenslotte meldt de 

heer Hooijer dat de gemeente in haar brief van 8 januari 2014 laat weten dat de 

seniorenraad gedechargeerd kan worden voor 2012. 

Aangezien de begroting 2015 voor 1 september moet worden ingediend, zal het concept 

vermoedelijk in de plenaire vergadering van juni voorgelegd worden aan de SRA. 

 

11. Ongevraagd advies fietsparkeren 

Op de concepttekst worden de volgende wijzigingen voorgesteld en aangenomen: 

 Tweede alinea: “Het aandeel senioren .... 20%”.  

Wijzigen in: “Het aandeel senioren zal tot 2040 tot zo’n 30% van de bevolking in 

Amersfoort groeien”. 

 Derde alinea: Toegankelijkheid: “Trappen zijn ... e-bike”.  

Wijzigen in “Trappen zijn voor senioren met de fiets aan de hand lastig op en af te 

komen, vooral met een e-bike”.  

Boodschappen tassen > boodschappentassen 
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Naar aanleiding van dit onderwerp wordt voorgesteld om hieraan publiciteit te geven 

middels een persbericht. Hoewel de verslagen en adviezen op onze website worden 

geplaatst, is de raad van mening dat de SRA meer zichtbaar mag zijn. Nogmaals 

benadrukt de heer Hooijer dat de SRA een adviesraad van het college is en hij vraagt 

zich daarom af of het afgeven van een persbericht de juiste weg is en of de bevolking dit 

op prijs stelt. Hij stelt voor dit onderwerp met SBSA te bespreken, aangezien SBSA 

belangenbehartiger en geen adviesraad is. Eventueel kunnen de openbare vergaderingen 

op de website van de SRA duidelijker gepubliceerd worden. Het onderwerp zal in het DB 

en met SBSA worden besproken.  

 

12. Antwoord B&W sociaal domein 

Het ontvangen antwoord is een duidelijke reactie op onze voorstellen en geeft hoop voor 

andere adviezen, meldt de heer Hooijer. 

 

13. Rondvraag 

De heer Van Baggum vraagt de commissie mobiliteit wat de Plusbus voor ouderen 

inhoudt. Er wordt verwezen naar de nieuwsbrief van Anbo in beweging (Beweging 3.0) 

waarin over de plusbus wordt gesproken. De plusbus is er vooral voor het doen van 

boodschappen en soms ook voor uitstapjes.  

G1000 op 22 maart: desgevraagd meldt de heer Hooijer, dat die bijeenkomst bedoeld is 

voor burgers met de vraag ‘wat verwacht men nu van het nieuwe college in Amersfoort?’. 

Meer dan 16.000 mensen hebben een uitnodiging hiervoor ontvangen. Ab van Beek heeft 

als enige van de SRA-leden een uitnodiging ontvangen. De vraag is of het nieuwe college 

iets met de uitkomst van de bijeenkomst zal doen. 

 

14. Sluiting 

Om 16.00uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor 

zijn/haar inbreng.  

 

 


