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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort  
op 22 oktober 2014 

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

Van Mourik (gemeente) en Vizir; de heren Asbreuk, Van Baggum, Van den 
Breul, Dorgelo, Hooijer, Lokhorst en Van der Pol 

Afwezig: de heer Van Rooijen 
Notulist: mevrouw Ladiges 

 
 
1 en 2. Opening en vaststelling agenda 
De heer Hooijer opent om 13.40 uur de vergadering, waarna de agenda onder toevoeging 
van het onderwerp “rapport onderzoek toegankelijkheid stembureaus” wordt vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 
Namens de commissie Mobiliteit deelt de heer Van den Breul mee verheugd te zijn over de 
nieuwe dienstregeling OV die 15 december ingaat. In Amersfoort centrum zal alleen bij lijn 2, 
buiten de spits, een minder frequente dienst zijn.  
 
4.  Vergaderschema SRA 2015 
Wanneer een commissie een wijziging in het schema wil aanbrengen die invloed heeft op het 
gebruik van de vergaderlocatie, dan wordt de commissie verzocht deze wijziging zelf aan 
mevrouw Meyvogel – beheerder SVCC, door te geven. Incidentele wijzigingen hoeven niet 
aan de secretaris DB te worden gemeld.  
 
4a.  Toegankelijkheid stembureaus 
Onduidelijk is of SBSA de aanbiedingsbrief met het rapport – al dan niet samen met GPPA – 
heeft ondertekend en verzonden, reden waarom mevrouw Van Aert dit onderwerp inbrengt. 
Het rapport over het onderzoek naar de toegankelijkheid van de stembureaus is, samen met 
de concept aanbiedingsbrief, aan de SBSA aangeboden, meldt de heer Hooijer. Op 
8 oktober heeft SRA er tijdens het overleg met SBSA voor gepleit om dit advies samen met 
GPPA uit te brengen. SBSA deed hierop de toezegging dit onderwerp tijdens hun 
eerstvolgende overleg te bespreken, hierover een besluit te nemen én om GPPA te 
berichten dat zij dit rapport ondersteunen. Ook heeft SBSA toegezegd mevrouw Van Aert 
een bedankbrief met motivatie te zullen toezenden. De heer Hooijer benadrukt nogmaals dat 
dit rapport over belangenbehartiging gaat en dus een onderwerp is voor de SBSA.  
 
5. Themaonderwerpen 2014-2015 

Voor 26 november staat de kennismaking met wethouder Fleur Imming op de agenda. Zij zal 
dan de afwegingen die bij de verordening Wmo worden/zijn gemaakt toelichten. 
Tijdens de vergadering worden de volgende onderwerpen voor 2015 voorgesteld: 
a) Dementie D; aangezien de leden bezorgd zijn over de zorg voor dementerenden in 

2015, lijkt het een goed idee om de heer Ruud Dirksen (Hilversum) volgend jaar uit te 
nodigen om de stand van zaken in 2015 toe te lichten. De heer Hooijer zal dit noteren. 

b) Situatie Wmo met allochtonen; aangezien deze groep allochtone Nederlanders niet 
goed weet waarop zij recht heeft en hoe zij binnen dit kader in de maatschappij kan 
functioneren, wordt geopperd iemand uit het netwerk van mevrouw Vizir uit te nodigen. 
De reden die hieraan vooral ten grondslag ligt is onduidelijke communicatie. 

c) Roze loper: voorgesteld wordt om Arieke van Andel een keer uit te nodigen om de 
instellingen voor en behandeling van ‘roze’ ouderen toe te lichten. 

 
6. Ontwikkelingen Wmo/Sociaal Domein 
Doordat overlegdata worden vooruitgeschoven en er steeds meer omvangrijke stukken 
beschikbaar komen waarvoor slechts één á twee weken lees/adviestijd beschikbaar is, wordt 
de termijn waarbinnen overleg met DB en commissies, laat staan met de plenaire 
seniorenraad, gepleegd kan worden steeds korter. M.n. bij verordeningen is het hierdoor 
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lastig om een goed advies uit te brengen, want het vraagt tijd om een verordening goed te 
doorgronden. Het is een verzwakking van de kwaliteit van advies en inbreng, stelt de heer 
Hooijer, maar het is helaas niet anders. De vergadering geeft haar fiat om op dezelfde wijze 
door te gaan: de heer Hooijer neemt het initiatief en stuurt vervolgens de stukken met 
commentaar naar het DB en de cie W&Z. Pas achteraf zullen de SRA-leden de stukken 
toegestuurd krijgen.  
 
7.  Verslagen DB en commissies 
a) Het DB verslag van 10 september 2014; bij agendapunt 9, eerste zin, dient ‘wethouder 

Lenselink’ te worden gewijzigd in ‘mevrouw Lenselink”. Bij agendapunt 4: mevrouw 
Van Aert betreurt het dat zij de uitnodiging voor 18 september (een voorbereidende 
bijeenkomst voor volgende week) niet ontvangen heeft.  

b)  Namens de commissie Mobiliteit geeft de heer Van den Breul een presentatie over de 
taken, aandachtspunten en onderzoeken van deze commissie, die zich met name richt 
op de (zoals zij het zelf noemt) “actief participerende senior, die zich zelfstandig, veilig 
en comfortabel kan verplaatsen”. Ook geeft hij een overzicht van de gevraagde en 
ongevraagde adviezen die tot nu toe zijn uitgebracht.  

c) Verslag commissie wonen d.d. 13 oktober 2014 
Desgevraagd legt de heer Van Baggum uit dat met 38K€ een bedrag van € 38.000 
wordt bedoeld en dat de definitie van “meergezinswoning’ een gebouw is dat meer 
woningen bevat. De digitale presentatie van Portaal over de woningvoorraad en 
prestatieafspraken is bij mevrouw Jonk verkrijgbaar. Het verslag wordt ter kennisgeving 
aangenomen.  

 
8. In- en uitgaande post 
Onder wijziging van punt 80 (geen leesmap) wordt deze akkoord bevonden. 
 
9. Conceptverslag SRA 24-09-2014  
Het concept verslag wordt ongewijzigd geaccordeerd. De actielijst wordt doorgenomen en 
zal worden aangepast.   
 
10. Rondvraag  

 Op verzoek legt de heer Hooijer de stand van zaken met Movisie uit en laat weten dat 
het wachten is op een voorstel van Movisie, nadat deze de gesprekken met de 
cliëntenraden heeft afgerond. Dan zal de klankbordgroep bijeenkomen om hierover te 
beraadslagen. Tenslotte volgt nog een minicongres met alle betrokkenen waarbij het 
door Movisie gepresenteerde model besproken zal worden. Pas daarna kan het aan 
het college worden uitgebracht. De vraag is of de uiteindelijke adviesstructuur voor 1 
januari 2015 zal zijn vastgesteld. 

 De heer Hooijer zal het verslag van Movisie d.d. 17 september jl. aan alle leden 
toesturen.  

 Tot slot noemt heer Hooijer de uitnodiging van ANBO voor een bijeenkomst op 5 
november over “onbezorgde oude dag”; kosten € 10,00 p.p.  

 Ter vergadering wordt de uitnodiging voor de eindejaarsbijeenkomst van 10 december 
a.s. door mevrouw Lammers uitgedeeld. Degenen die niet aanwezig zijn ontvangen 
deze per e-mail. Een ieder wordt verzocht de antwoordstrook tijdens de plenaire 
vergadering van 26  november a.s., of vóór 1 december bij haar in te leveren.  

 
11. Sluiting 
Om 15.20 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor 
zijn/haar inbreng.  
 


