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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort  
op 23 april 2014 

 
Aanwezig:  de dames Van Aert, Van Es, Jonk, Van der Laan, Lammers, Van Mourik 

(gemeente) en Visser; de heren Asbreuk, Van Baggum, Van Beek, Van den 
Breul, Dorgelo, Hooijer, Okur en Van Rooijen. 

Afwezig: met kennisgeving: mevrouw Ladiges en de heren Van der Pol en Lokhorst 
Notulist: de heer Dorgelo  

 
 
1 en 2  Opening en vaststelling agenda 
Om 13.45 uur opent de heer Hooijer de vergadering in de Vermeerzaal van het stadhuis.  
De heer Okur trakteert vanwege zijn verjaardag en wordt van harte gefeliciteerd.  
Gemeld wordt dat de heer Okur binnenkort terugkeert naar Turkije. Er komt dus een 
vacature in de SRA. Vastgesteld wordt dat het goed is dat een medelander zitting neemt in 
de SRA. In zijn plaats heeft de heer Okur op verzoek van de heer Hooijer een gesprek 
gevoerd met een, bij de heer Hooijer bekende, kandidaat met niet Nederlandse afkomst die 
zijn plaats kan innemen. Voor deze medelander gaat nu de normale procedure volgen via de 
selectiecommissie. 
Agenda wordt volgens concept vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De voorzitter is dinsdag 22 april aanwezig geweest bij de raadsvergadering met het afscheid 
van de wethouders van het oude college. Hij constateert dat wethouder Lubbinge in de 
afgelopen anderhalf jaar goed werk heeft verzet en heeft hem dat ook bilateraal 
meegedeeld. Hij constateert tevens een trendbreuk in het coalitieakkoord doordat er nu een 
paragraaf is opgenomen over ouderen. 
De heer Van Beek is aanwezig geweest bij de bewonersconferentie ‘Bewoners aan zet’ van 
BewonersWeb, waar zorg werd uitgesproken over de ontwikkeling van de komende 
participatiemaatschappij. Op 7 mei houdt dezelfde organisatie een conferentie over Werk en 
inkomen. 
Mevrouw Van Aert deelt mee dat de heer Van Emmerik, bestuurder Haarlemse zorginstelling 
SHDH (voorheen bekend als Stichting Hervormde Diaconale Huizen), de volgende keer de 
vergadering van de SRA zal bijwonen.  
 
4.  Samenstelling SRA 
De nieuwe aangepaste lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
5. Themaonderwerpen 2014 
Op basis van de lijst met themaonderwerpen worden de volgende aan-, c.q. invullingen 
gemaakt op de prioriteitenlijst.  
Bij punt 1, Transitie Rijk > Gemeente): In SRA-vergadering van mei worden hiervoor 
uitgenodigd mevrouw I. Hooijschuur en mevrouw N. Dijkstra. Hopelijk is dan ook de 
meicirculaire van het Rijk gepubliceerd.  
Bij punt 2, Scheiding van de kosten van Wonen en Zorg: Hiervoor wordt uitgenodigd 
mevrouw Marlijn Lenselink, directievoorzitter bij Beweging 3.0 en tevens voormalig directeur 
thuiszorg en maatschappelijke zorg Beweging 3.0 
Bij punt 4, ouderen vitaal: Boek “Oud worden zonder het te zijn”, geschreven door Rudi 
Westendorp, is door penningmeester aangeschaft en wordt ter vergadering uitgedeeld. 
 
6. Opzet Huishoudelijke Hulp 
In het overleg met de gemeente over de opzet van huishoudelijke hulp in 2015 maakt GPPA 
bezwaar tegen de korte termijn om een advies uit te brengen op de presentatiesheets van de 
gemeente. De SRA heeft voorgesteld nu geen advies uit te brengen, maar via vraagstelling 
te reageren. Vragen worden ingewacht voor 12 mei om 12.00 uur. De conceptnotitie zal nu 
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op 25 april verstuurd worden door mevrouw Van Mourik, waarna rondsturen wordt geregeld 
door de secretaris.  
 
7. Toekomst Servicebureau|Gemeenten  
Ter tafel ligt een collegebericht van B&W aan de Raad van wethouder Buijtelaar over de 
toekomst van het Servicebureau|Gemeenten. Het voorgenomen besluit van B&W is om 
taken dichtbij huis te laten uitvoeren. Met het wegvallen van verschillende taken stelt B&W 
voor te komen tot afbouw van het huidige Servicebureau|Gemeenten. Een ambtelijke 
regionale werkgroep zal de scenario’s van de afbouw onderzoeken.  
Amersfoort wil per 1 januari 2015 gaan werken via de wijkteams, die zich nu in een proeftuin 
ontwikkelen. Verdere overheveling van taken is nog onzeker. Er wordt binnen de SRA zorg 
uitgesproken over de onduidelijkheid die er momenteel nog lijkt te bestaan over hoe een en 
ander geregeld zal gaan worden als het Servicebureau|Gemeenten ontmanteld wordt. 
Leden zijn van mening dat de gemeente haar burgers hierover moet informeren via huis-aan-
huisbladen, via de gemeentesite en via het telefoonteam van de KlantContactCentrum. 
Mevrouw Lammers stelt dat de gemeente verplicht is haar burgers goede informatie te 
geven. Gemeente zou een duidelijk (doorkies)telefoonnummer moeten presenteren, zodat 
mensen in deze materie makkelijk telefonisch de weg kunnen vinden. Op deze manier 
ontstaat er ook geen overdruk bij het KCC. Mevrouw Van Mourik zegt toe dat zij zal 
voorstellen dat als de gemeente de zaak rond heeft, enkele adviesraden gevraagd zal 
worden mee te kijken naar het communicatiedeel hoe e.e.a. geduid moet worden. Benadrukt 
wordt dat het van essentieel belang is dat de gemeente een goede communicatieafdeling 
heeft die de taal van de burger spreekt.  
 
8. Verslagen DB en commissies  
a) DB verslag 12 maart 2014 wordt voor kennis aangenomen.  
 
b) De conceptverslagen van de commissie Mobiliteit d.d maart en april 2014 worden 

besproken. In het verslag van april legt de cie. een verkennend gesprek vast over het 
idee een workshop Auto en Senior te organiseren. De bedoeling is eventueel een 
rondetafelgesprek over dit thema te houden met andere betrokken partners om in 
kaart te krijgen hoe seniorvriendelijk de Amersfoortse wegen zijn. 

 
c) Rapportage commissie Mobiliteit over het advies Matrixborden en 

fietsparkeervoorzieningen. 
De door de Gemeente opgestelde (en eindelijk ontvangen) reactie op ons 
ongevraagd advies m.b.t. uitbreiding inzet matrixborden is in de commissie 
besproken en teleurstellend bevonden. Voorgesteld wordt in overleg te treden met de 
bonden binnen de SBSA hoe met dit onderwerp verder te gaan. 

 
d) Presentatie cie Welzijn&Zorg 

Cie-voorzitter mevrouw Van der Laan zegt dat de cie. met spanning wacht op de 
gemeentenotitie over de opzet van de huishoudelijke hulp in 2015. De 
gecombineerde vergadering met de cie Wonen over het thema ´Scheiden van kosten 
wonen en zorg´ met als spreker de heer Sluys, was zeer geslaagd te noemen. De cie. 
is tevens benieuwd hoe de wijkteams georganiseerd gaan worden. 

 
9. In- en uitgaande post  
In het overzicht genoemde uitnodiging voor Landelijk congres Multiculturele dementiezorg op 
30 juni wordt door mevrouw Van Es bekeken op relevantie.  
 
10. Verslagen SRA  
a. Verslag SRA 26-03-14 met actielijst 

Actielijst wordt doorgenomen. De voorzitter zal in mei een gesprek hebben met 
mevrouw Peltenburg. Met mevrouw Zuiderwijk is gesproken over de indicatiestelling 
Wmo bij Servicebureau|Gemeenten. ´Transitie´ kan afgevoerd worden. Boek ´Oud 
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worden zonder het te zijn´ is aangeschaft en uitgedeeld. Blijft staan: 140226-5,7,8,10 
en 140326-2,5,10.  
Verslag met actielijst wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
b. Verslag SRA/SBSA 12-03-14.  

Nota van genomen. Kan verstuurd worden naar SBSA 
 
11. Rondvraag 
Volgende vergadering is 28 mei. Hiervoor zeggen reeds af de dames Van Es, Van der Laan 
en de heren Van Rooijen en Van Beek.  
Cie. Mobiliteit ziet graag versterking van haar gelederen. Als straks in juli twee leden moeten 
worden herbenoemd en er een vacature ontstaat door het voortijdig vertrek van de heer Okur 
en het vertrek van de heer Van Beek, kan bezetting van alle commissies mogelijk opnieuw 
bekeken worden. Voor opvolging van de heer Van Beek zal SBSA gevraagd worden een 
voordracht te doen voor een opvolger.  
Mevrouw Van Aert geeft aan benaderd te zijn door de gemeente over haar brief die zij heeft 
gestuurd naar de gemeente over de toegankelijkheid van de stembureaus. Mevrouw Van 
Mourik zegt toe de digitale brochure ‘Handleiding gemeentelijk maatwerk voor personen met 
een chronische ziekte en/of beperking’ toe te sturen. 
 
12. Sluiting 
Om 16.00 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor 
zijn/haar inbreng.  
 
 


