Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort
op 27 augustus 2014
Aanwezig:

Afwezig:
Notulist:

de dames Van Aert, Van Hensbergen, Jonk, Van der Laan, Van Mourik
(gemeente) en Visser; de heren Asbreuk, Van Baggum, Van den Breul,
Hooijer, Lokhorst, Okur, Van der Pol en Van Rooijen; gaste mevrouw Kadrye
Vizir
de dames Van Es en Lammers, de heer Dorgelo
mevrouw Ladiges

1 en 2. Opening en vaststelling agenda
De heer Hooijer opent om 13.40 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom bij de
eerste vergadering na het zomerreces. Hij richt een speciaal woord van welkom tot de
nieuwe leden mevrouw Van Hensbergen (voorgedragen door SBSA) en mevrouw Vizir
(opvolgster van de heer Okur). Onder toevoeging van het onderwerp “rapport en ongevraagd
advies toegankelijkheid stembureaus” bij agendapunt 8, wordt de agenda vastgesteld.
3.
Mededelingen
Mevrouw Van Mourik meldt dat er op donderdag 11 september a.s. een bijeenkomst zal zijn
voor advies- en cliëntenraden in Connexionpoint aan de Natriumweg (van 19.00 – 21.00 uur)
om met de wethouders Imming en Tichelaar het Wmo beleidskader en de verordening te
bespreken. Tevens is er gelegenheid te informeren naar de achtergronden hiervan en
vragen te stellen. Zij benadrukt dat het een strak tijdschema zal zijn en dat men uiterlijk 13
september de reacties met adviezen wil ontvangen. Mevrouw Van Mourik heeft de collega’s
erop gewezen dat deze tijdspanne niet gebruikelijk en zeer krap is. Uiterlijk 5 september a.s.
zal zij het concept beleidskader onder embargo toezenden.
Hierna volgt ten behoeve van de nieuwe leden een korte voorstelronde.
4.
Begroting 2015
Deze wordt ongewijzigd akkoord bevonden en vastgesteld.
5.
Themaonderwerpen 2014
Zoals op de agenda vermeld zijn de onderwerpen die nog in 2014 aan bod komen:
September
Scheiding kosten wonen en zorg: Marlijn Lenselink, Beweging 3.0 –
mogelijkheden toekomst verzorgings- en verpleeghuizen.
November
kennismaking en stand van zaken Wmo: Fleur Imming, wethouder;
afwegingen die worden/zijn gemaakt bij de verordening Wmo.
Voor 2015 zijn nog geen onderwerpen vastgesteld, maar de heer Hooijer vraagt de
aanwezigen die te melden, indien men suggesties heeft.
6.
Samenstelling SRA
Kascommissie: door het vertrek van de heer Okur is een vacature ontstaan; de heer Asbreuk
zal deze invullen. Daarna zal de heer Van den Breul zijn plaats volgens plan innemen.
Commissiecarrousel: het is mogelijk om in augustus/september van commissie te wisselen,
meldt de heer Hooijer. In dit kader heeft mevrouw Lammers aangegeven te willen
overstappen naar de commissie Wonen, die daar zeer content mee is. Aan de commissie
W&Z zijn de dames Van Hensbergen en Vizir toegevoegd.
Voorzittersfunctie: aangezien de heer Hooijer in de zomer 2015 aftredend is, meldt hij op
voorhand het ontstaan van de vacature van voorzitter, zodat ieder kan nadenken over de
invulling daarvan. Ervan uitgaande dat voor eind 2014 duidelijk is wat de toekomst van de
SRA zal zijn, is er voldoende tijd om daarop in te spelen, door bijvoorbeeld het college te
vragen de heer Hooijer te laten aanblijven tot 1 januari 2017 in het geval de SRA per die
datum wordt opgeheven. In andere gevallen moet worden bepaald of er al dan niet een
nieuw bestuurslid benoemd moet worden.
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7.
Ontwikkelingen Wmo / Movisie
Naast de bijeenkomst op 11 september, waarbij de ontwikkelingen in de Wmo aan de orde
komen, zal er in oktober een door Movisie georganiseerde conferentie over de
adviesstructuur plaatsvinden. Voor die tijd wil Movisie met verschillende adviesorganen
brainstormen over de adviesstructuur in het sociale domein. De commissie W&Z heeft
hiertoe een uitnodiging ontvangen. Ook de andere commissies zijn hierbij welkom. Ter
vergadering wordt hiervoor de datum 17 september, van 14.30 – 16.30 uur gekozen. De
documenten hiervoor zullen door Movisie worden aangereikt.
Op de vraag welke zes aandachtspunten voor de inkoop van kwaliteit genoemd zijn tijdens
de brainstorm met gebruikers, noemt de heer Hooijer:
1) Continuïteit
2) Éen ingang voor cliënten
3) Bereikbaarheid en bekendheid
4) Eigen regie
5) De professionaliteit/kwaliteit van de begeleiders en hulpverleners
6) Cliënten willen gehoord worden in de adviezen
Naar aanleiding van de hierop volgende discussie over het klachtrecht melden zowel
mevrouw Vizir als de heer Hooijer dat het klachtrecht vernieuwd zal worden, m.n. door de
verbreding naar het sociale domein (incl. jeugd). Er komt een nieuwe, nationale wetgeving
hiervoor, die per 1 januari 2015 van kracht moet worden. Mevrouw Van Mourik benadrukt dat
de klachtenregeling voor 1 januari duidelijk moet zijn, waarbij vanzelfsprekend de
onafhankelijkheid van het orgaan uitgangspunt is.
8.
a)

Verslagen DB en commissies
Het DB verslag van 11-06-2014 wordt zonder op/aanmerkingen voor kennisgeving
aangenomen.
b1)
Verslag commissie Wonen d.d. 14-06-2014 - idem
b2)
Rapport en ongevraagd advies toegankelijkheid stembureaus
De voorzitter legt uit hoe dit rapport tot stand is gekomen. Het concept advies heeft hij op
verzoek van de commissie geschreven, echter met de opmerking dat dit eigenlijk een
kwestie is die bij SBSA als belangenbehartiger thuishoort. Hij heeft inmiddels met de GGPA
gesproken, die zegt zich in de tekst te kunnen vinden. SBSA is nog niet benaderd, maar dat
zal de voorzitter spoedig na de vergadering doen om te vragen het advies over te nemen.
Opmerkingen over de derde alinea die de oorzaak van de lagere opkomst zou verklaren,
leiden tot een aanpassing van de concept tekst, waardoor de tekst als volgt wordt: “Het
GPPA en de SBSA zijn van mening dat het gevoel van eigenwaarde en de onafhankelijkheid
van kiezers negatief worden beïnvloed door de gebrekkige toegankelijkheid van een elftal
stembureaus.”
In de laatste alinea zal na ‘aanbevelingen’ toegevoegd worden “op pagina 10 en 11”.
De vergadering vindt het een waardevol rapport en een goed initiatief van mevrouw Van
Aert.
c:
Presentatie door alle coördinatoren
Mevrouw Van der Laan geeft namens de commissie W&Z een korte uitleg over de
onderwerpen die de commissie heeft behandeld; dit betrof de laatste anderhalf jaar in grote
lijnen de Wmo, waartoe de commissie zich zo breed mogelijk heeft georiënteerd. Zij noemt
o.a. de samenstelling van de wijkteams, de Stip’s, sluiting van de locaties en het uitnodigen
van gasten met kennis van zaken, zoals ook op maandag 1 september a.s. om 10.00 uur op
de agenda staat (spreker wijkteams).
Namens de commissie Mobiliteit legt de heer Van Rooijen uit waar de aandacht van deze
commissie zich op richt en noemt o.a. de toegankelijkheid gebouwen, gebruik openbaar
vervoer, snelheidstoezicht in woonwijken, fietsparkeren, etc.. Mobiliteit is belangrijk voor
senioren om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen, stelt hij. Actueel is het
recent verschenen rapport over ongevallen van senioren bij het zich verplaatsen buiten de
deur; de commissie zal dit de rapport binnenkort intern bespreken.
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Namens de commissie Wonen geeft de heer Van Baggum aan dat de commissie zich de
laatste jaren concentreert op het de huisvesting van senioren en de beschikbaarheid
daarvan. Hij noemt de bijeenkomst van de Raadsacademie over de ontwikkeling van de
woningmarkt (met nadruk op de sociale sector) op dinsdag 2 september, van19.00- 21.00
uur in het stadhuis. Wat de commissie zorgen baart is het feit dat de afspraken tussen de
gemeente en de corporaties verouderd zijn en dus vernieuwd moeten worden, hetgeen tot
nu toe niet is gelukt. Wel is op 8 juli een motie aangenomen om het Acropolis-concept nieuw
leven in te blazen. Ter vergadering deelt hij een nieuwsbrief over gemeentelijke afval- en
reinigingsdiensten van de NVRD uit. De folder “Bestuurlijke aandachtspunten voor een
duurzame, sociale en schone gemeente is te downloaden via:
http://www.nvrd.nl/cms/showpage.aspx?id=1892
9.
In- en uitgaande post - geen opmerkingen en/of vragen
Zodra de heer Dorgelo weer is hersteld zal er een nieuwe route worden opgesteld en de
leesmap rondgaan, belooft de heer Hooijer.
10.
Conceptverslag SRA 25-06-2014
Het concept wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. De actielijst wordt
doorgenomen en zal worden aangepast.
10.
Afscheid van Tineke Visser en Hikmet Okur
In zijn dankwoord blikt de heer Hooijer terug op de beide periodes waarin mevrouw Visser
binnen SRA actief was en bedankt haar daarvoor met een boeket bloemen.
Omdat de heer Okur met zijn vrouw “remigreert” naar Turkije verlaat hij SRA, de commissie
W&Z en de kascommissie. Voor deze functies is een vervanger gevonden. Hij bedankt hem
voor zijn inzet met de gebruikelijke geste.
Zowel mevrouw Visser als de heer Okur spreken een woord van dank uit en wensen de SRA
veel wijsheid en sterkte voor de toekomst.
11.
Rondvraag
Op speciaal verzoek is er een datum gekozen voor de eindejaarsbijeenkomst
(middagactiviteit plus aansluitend diner), te weten woensdag 10 december 2014.
Op de vraag welk kosten binnen de AWBZ blijven vallen laat mevrouw Van Mourik weten dat
de dagbesteding en begeleiding naar Wmo overgaan, en dat verpleeghuizen onder de wet
langdurige zorg komen te vallen.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de fiets-informatiebijeenkomst, die de gemeente in
samenwerking met ROV en de Fietsersbond organiseert. Voor de uitgenodigden zijn het
selectiecriterium, waaronder leeftijd, en het gevoel van eigenwaarde hierbij belangrijke
aandachtspunten, die niet bij iedereen goed vallen.
12.
Sluiting
Om 16.10 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor
zijn/haar inbreng.

Samenvatting genoemde bijeenkomsten
1.
maandag 1 september a.s. om 10.00 uur (SVVC-gebouw/voormalige SNS, Stadsring) commissie W&Z
met gastsprekers wijkteams
2.
dinsdag 2 september, van19.00- 21.00 uur, Raadsacademie bijeenkomst in stadhuis, over ontwikkeling
van de woningmarkt
3.
donderdag 11 september – 19.00 – 21.00 uur; bijeenkomst voor advies- en cliëntenraden in
Connexionpoint aan de Natriumweg; Wmo beleidskader en de verordening
4.
oktober: conferentie over de adviesstructuur, georganiseerd door Movisie.
5.
17 september, van 14.30 – 16.30 uur, locatie Stadhuis, brainstorm adviesstructuur sociale domein
Movisie
6.
Woensdag 10 december: jaarafsluiting SRA met activiteit en aansluitend diner
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