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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort  

op 24 september 2014 

 
Aanwezig:  de dames Van Aert, Van Es, Van Hensbergen, Van der Laan, Lammers, Van 

Mourik (gemeente); de heren Asbreuk, Van Baggum, Van den Breul, 

Dorgelo en Hooijer 

Afwezig: met kennisgeving: mevrouw Jonk, Vizir, Ladiges; de heren Lokhorst, van 

der Pol en Van Rooijen 

Notulen: de heer Dorgelo  

 
 

1 en 2  Opening en vaststelling agenda 

Na een hartelijke felicitatie te hebben uitgesproken aan mevrouw Lammers m.h.o.o haar 

verjaardag opent voorzitter Hooijer de vergadering. Een speciaal woord van welkom richt 

hij tot mevrouw Lenselink, directievoorzitter Raad van Bestuur Beweging 3.0, die een 

presentatie zal houden over de scheiding van kosten wonen en zorg in het kader van de 

op handen zijnde ontwikkeling per 1 januari 2015. 

De agenda wordt vastgesteld nadat de aanvulling bij punt 8, verslag cie. W&Z, is 

toegevoegd.  

 

3. Scheiding van kosten wonen en zorg (zie PowerPointpresentatie) 

Mevrouw Lenselink van Beweging 3.0 geeft een PowerPointpresentatie over de 

ontwikkelingen en visie op zorg en welzijn, waarbij ze inzicht geeft over de scheiding van 

de kosten van wonen en zorg in het kader van de invoering van de Wmo met ingang van 

januari 2015 en hoe de organisatie Beweging 3.0 hier op denkt in te spelen.  

 

Bij sheet 2: Zorg, welzijn en wonen  

Uitleg wordt gegeven over de drie onderdelen van de organisatie, te weten Beweging 

3.0, Welzin en Leef 3.nu. Beweging 3.0 is actief op het gebied van wonen, zorg en 

welzijn in de regio Eemland en heeft ruim 3000 medewerkers en 2000 vrijwilligers. Deze 

zetten zich dagelijks in voor cliënten en inwoners in de thuiszorg, verzorgingshuis- en 

verpleeghuiszorg, revalidatiezorg, dagcentra, maatschappelijke zorg, dienstverlening en 

welzijnswerk (WELZIN) en particuliere diensten en producten (Leef3.nu).  

 

Bij sheet 3: Missie en visie  

Om de ouderenzorg betaalbaar en aantrekkelijk te houden zullen ingrijpende wijzigingen 

plaatsvinden. Dat vraagt ook een grote omslag voor Beweging 3.0. De uitdaging is hoe 

we optimaal gebruik kunnen maken van het netwerk rond de cliënt om zorg en diensten 

te leveren die bijdragen aan het behoud van de zelfredzaamheid van die cliënt. De missie 

en visie van Beweging 3.0 is om ons niet alleen op de zorg te richten maar ook hoe we 

kunnen inspelen op de leefvraagstukken. 

 

Bij sheet 4: Ontwikkelingen in verzorgings- en verpleeghuiszorg  

In Amersfoort heeft Beweging 3.0 een groot aantal tehuizen. Enkele aantekeningen bij de 

verschillende huizen: 

 Het woonzorgcentrum Burgemeester van Randwijckhuis moest gesloten worden, 

omdat er door het nieuwe overheidsbeleid leegstand ontstaat. Doordat er ook te 

weinig voorzieningen zijn in de omgeving van het huis zal Beweging 3.0 hierin 

niet verder gaan investeren om het open te houden. 

 Verpleeghuis Sint Elisabeth, bij het beeld de Stier, zal worden gerenoveerd. 

 Woonzorgcentrum De Liendert wordt ingericht volgens een concept van scheiden 

van wonen en zorg. De essentie hiervan is dat mensen de kosten van verblijf zelf 

betalen, terwijl de zorg gefinancierd is vanuit WMO en Zorgverzekering. 

 St. Jozef in Hooglanderveen is een mooi voorbeeld waar vanuit de dorpsomgeving 

een climaat van saamhorigheid heerst. Ook hier wordt het concept wonen en zorg 

aangeboden. Hetzelfde concept geldt voor woonzorgcentrum Nijenstede. Daar is 

minder verbinding met de wijk, maar vindt men elkaar door de christelijke 

signatuur van het huis. 

http://www.welzin.nl/
http://www.leef3.nu/
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 Woonzorgcentrum De Lichtenberg ligt in een bosrijke omgeving. 3.0 maakt voor 

dit huis eerst een toekomstvisie, alvorens men het zorgaanbod kan voorleggen. 

 

Bij sheet 5: Ontwikkelingen extramurale zorg 

De thuiszorg gaat van AWBZ naar Zorgverzekeringswet> wijkverpleging. De begeleiding 

gaat naar de Wmo. Dat zorgt ervoor dat ontwikkelingen in deze zorg leiden tot nieuwe 

diensten en samenwerking in en om het huis en in de buurt, echter in een kader waar 15 

– 20% bezuinigd moet worden. 

 

Bij sheet 7: Hier zien we de terugkomst van de wijkverpleegkundige als de zichtbare 

schakel en spin in het web. Zij zal samen gaan werken met o.a. de Specialist Ouderen 

Geneeskunde (SOG), verschillende paramedici, de huisarts en het sociale wijkteam om 

het leven van cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. 

Mevrouw Lenselink concludeert tenslotte dat Beweging 3.0 de plannen helder voor ogen 

heeft, maar hoe het allemaal in de praktijk zal gaan werken is ook voor hen afwachten. 

 

De presentatie roept bij de SRA-leden de volgende vragen op. 

- de heer Hooijer constateert dat in een zorgvraag teveel gevraagd wordt ‘wat kan 

iemand nog’ in plaats van ‘wat wil iemand nog’. Ideaal zou zijn om dit samen te 

pakken, maar hoe bereik je zoiets. Professionele zorg zou dit vanwege de 

financiële middelen niet kunnen organiseren. Als je dan toch 20% moet 

bezuinigen, komt al snel de vraag op tafel wat iemand zelf nog acceptabel vindt 

in de zorgvraag. 

- Mevrouw Van Es maakt zich zorgen om de echte, oude, kwetsbare mensen. Er 

moet bezuinigd worden, maar het liefst niet juist bij deze groep mensen. 

- de heer Dorgelo wil weten of Beweging 3.0 ook concurrentie heeft van andere 

partijen in het veld. Mevr. Lenselink geeft aan dat Beweging 3.0 zo’n 40% van de 

vraag verzorgt. 60% ligt bij andere partijen. Met die partijen is overleg. Hij wijst 

ook op het belang van de Leefvraag, dit n.a.v. een verhaal in Trouw waar gemeld 

wordt dat er een commissie in het leven is geroepen door minister Blok (Wonen) 

en staatssecretaris Van Rijn (VWS) die de problematiek van het langer thuis 

wonen in kaart moet brengen. 

- mevrouw Lammers vraagt hoe het zit als er wondverzorging moet plaatsvinden. 

De wijkverpleegkundige kan in dit geval hulp inroepen van anderen die daarvoor 

beschikbaar zijn in de wijk. Op haar vraag of er ook wachtlijsten verwacht worden 

is het antwoord dat dit wel het geval kan zijn bij wenswachtenden, maar niet bij 

de intramurale zorg. Wat de financiering van Beweging 3.0 betreft kan mevrouw 

Lenselink zeggen dat er geld komt van de Wmo, van zorgverzekeraars en AWBZ-

gelden en dat er enig privaat geld is. Het lidmaatschap van Beweging 3.0 zal gaan 

verdwijnen, omdat men straks gericht zal zijn op dienstverlening. 

- de heer Asbreuk vraagt hoe het met de ontlabeling van woningen staat. Als er 

ontlabeling plaatsvindt, kan er ook weer ruimte komen voor andere groepen.  

Na de vragenronde dankt de voorzitter mevrouw Lenselink hartelijk voor de presentatie 

die zij heeft verzorgd.  

 

4. Mededelingen 

De voorzitter deelt het volgende mee: 

1) Er is een uitnodiging ontvangen voor een rondetafelgesprek in De Ronde op 30 

september over monitor maatregelen minimabeleid en Wmo-beleid. Gaat naar cie. 

W&Z.  

2) De heer Hooijer is op 22 september aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de 

gemeenten in Utrecht over de aanpak van huiselijk geweld & kindermishandeling, 

welke benaming verder gaat onder de naam ‘Veilig Thuis’. SRA constateert dat 

ouderenmishandeling vaak minder in de belangstelling staat. In de uitwerking 

gaat de gemeente Amersfoort daar verder naar kijken. 

3) Mevrouw Van Hensbergen en de heer Hooijer zijn op 19 oktober aanwezig 

geweest bij de themamiddag van de KBO over Wmo en Participatiewet. Ze hebben 

daar een pleidooi gevoerd voor een spreekuur van het Sociaal Wijkteam en om 
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meer aandacht van het sociaal wijkteam voor de ouderen en zwakkeren in de 

Amersfoortse samenleving. 

4) De heer Hooijer is aanwezig geweest bij een presentatie van patiëntenfederatie 

NPCF. Hij adviseert om het boekje ‘Oud worden in Nederland - Verhalen uit de 

praktijk’ aan te vragen.  

5) De heer Van Baggum vraagt aandacht voor een aantal punten genoemd voor 

ouderen in de kaderbrief. De cie. Wonen heeft binnenkort een afspraak met 

iemand van Portaal en zal deze over de punten bevragen. 

6) De heer Van den Breul geeft aan dat de commissie Mobiliteit zich steeds meer 

zorgen maakt over de mobiliteit van ouderen. De cie. zal dit verder sonderen. Het 

DB zal dit punt ook inbrengen in het oktoberoverleg met SBSA. 

7) Mevrouw Van Mourik geeft het volgende door: 

- Er volgt een uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst over ‘Nadere regels Sociaal 

Domein’, op 9 oktober in Connexion Point.  

- Er komt een extra Raadsinformatiebrief (RIB) over implementatie HH in 2015 (RIB 

2014-093). 

- Op de website van de gemeente Amersfoort kan men zich aanmelden voor 

verschillende nieuwsbrieven van de gemeente.  

 

5. Themaonderwerpen 2014  

Melding novemberonderwerp met wethouder Fleur Imming over de Wmo v.k.a. 

 

6.  Samenstelling SRA – ongewijzigd v.k.a. 

 

7. Ontwikkelingen Sociaal Domein 

Advies SRA over Meerjarig Beleidskader Sociaal Domein 2015 is afgegeven aan college 

van B&W. 

 

8. Verslagen DB en commissies  

a)  DB verslag 8 augustus 2014: dit wordt zonder opmerkingen voor kennisgeving 

aangenomen. 

b)  Verslag commissie Wonen 8 september 2014. Mevrouw Van Aert heeft een vraag 

over de mededeling bij punt 3. Het DB neemt dit mee naar het verslag van zijn 

vergadering van 10 september.  

c) Verslag commissie Mobiliteit 4 aug. 2014. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

d) Verslag commissie Mobiliteit 8 sept. 2014. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

e) Verslag commissie Welzijn&Zorg 22 sept. 2014. Cie spreekt haar zorg uit over 

ondersteuning mantelzorgers en van cliënten met dementie cq psychische 

problematiek en wacht met spanning af wat er uit de monitoring van Movisie 

komt. 

Cie. komt zelf met een amendement op cie-verslag en stuurt dit rond. 

f)  Presentatie commissie Mobiliteit. Door technische problemen wordt dit 

doorgeschoven naar de oktobervergadering. 

 

9. In- en uitgaande post  

Aanvulling: uitnodiging voor 60-jarig bestaan KBO op 14 november a.s. de wordt 

rondgestuurd. 

 

10. Verslagen SRA  

a. conceptverslag SRA 27-08-2014 met actielijst 

Tekstueel: Onder 8 b2, slot 2e zin in 1e alinea moet zijn: “(…) kwestie is die bij SBSA als 

belangenbehartiger thuishoort”.  

Bij Agendapunt 7: Mevrouw van Mourik moet zijn mevrouw Vizir. 

Inhoudelijk: Verslag wordt verder goedgekeurd en vastgesteld. 

De actielijst wordt doorgenomen. Punten 01, 03 en 04 worden als afgewerkt beschouwd.  
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11. Rondvraag 

 Mevrouw Lammers vraagt wanneer we een vergadering van de SRA in St. Pieters 

en Bloklands Gasthuis kunnen inplannen. E.e.a. zal gekoppeld worden aan een 

rondleiding. Inplanning zal door het DB bekeken worden.  

 mevrouw Lammers vraagt ook aandacht voor de officiële datum van het tweede 

lustrum van de Seniorenraad. Gedachte is januari 2016. Voorzitter zal exacte 

datum doorgeven. 

 De heer Asbreuk vraagt om het vergaderschema 2015. Wordt opgevoerd als 

agendapunt voor oktober-overleg DB. In ieder geval zal de SRA-vergadering altijd 

als 4e woensdag van de maand ingepland worden. 

 De heer Van den Breul was bij bijeenkomst over de toekomst van het OV, sprak 

daar oud-SRA-lid Klaas de Haan en geeft van hem de hartelijke groeten door. 

 De heer Hooijer heeft informatief artikel gelezen over Cliëntenparticipatie in het 

nieuwe sociaal domein. Wordt aan ieder rondgestuurd.  

 

12. Sluiting 

De heer Hooijer sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng en 

nodigt iedereen uit voor de aansluitende gebruikelijke kwartaalborrel in de Observant. 

 

 

 


