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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort  
op 22 april 2015 

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

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

Afwezig: mevrouw Jonk; de heren Van Baggum en Lokhorst 
Notulist: mevrouw Ladiges 
Aanwezig namens SBSA: de dames C. Boon en Th. Verschuur, de heer R. Blaauw  
(bij agendapunt 6) 

 
 
1 en 2. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter de heer Hooijer opent om 13.30 uur de vergadering onder vermelding van de 
verhinderingen en onder toevoeging van het punt 5a “Advies aan Movisie over mantelzorg-
ondersteuning” aan de agenda, waarna deze wordt vastgesteld.  
 
3. Mededelingen  
Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de onlangs overleden 
secretaris van het GPPA, heer Joost van der Zwart.  
 
4.  Ontwikkelingen Wmo/Sociaal domein 
Op dit moment zijn er niet veel nieuwe ontwikkelingen te melden, aldus de heer Hooijer, 
aangezien de gemeente z.i. druk bezig is met het verbeteren van de financiële positie. De 
ontwikkeling van de nieuwe adviesstructuur lijkt naar een vorm te gaan van vier driehoeken 
(gemeente, belangenbehartigers, deskundigen en een groep voor participatie), waarvan 
verwacht wordt dat deze gaan samenwerken. Het is geen erg duidelijk model, stelt de heer 
Hooijer. De eerder geplande, maar geannuleerde miniconferentie staat nu voor de maand 
juni op de agenda en de verwachting is dat Movisie dan met een nieuw adviesmodel komt, 
dat na twee jaar geëvalueerd zal worden. Met belangstelling wordt naar de uitnodiging met 
voorstellen voor de conferentie uitgekeken.  
 
Voor de bijeenkomst met B&W en adviesorganen van 7 april jl. heeft de seniorenraad een 
voorstel ingediend, dat de wethouder ter sprake bracht. Hoewel men ervan uitging dat er 
alleen adviesorganen waren uitgenodigd, bleken ook belangenbehartigers en cliëntenraden 
aanwezig te zijn. Het was dan ook een verwarrende bijeenkomst, stelt de heer Hooijer. Wel 
kwam het keukentafelgesprek aan de orde en werd op de machtsongelijkheid gewezen. De 
gemeente zou de cliënt kunnen adviseren om iemand mee te nemen, maar in de praktijk 
gebeurt dit laatste niet.  
Voorgesteld en besloten wordt om een ongevraagd advies uit te brengen en te wijzen op de 
machtsongelijkheid, de consequenties van de vermindering van HH, de rol van het wijkteam 
hierbij en te wijzen op het risico van vervuiling, verslechtering van de volksgezondheid en de 
brandveiligheid. De heer Hooijer zal uit naam van de cie. W&Z een concepttekst opstellen en 
tijdens de volgende plenaire vergadering van 27 mei ter bespreking agenderen. 
Over de wijkteams zal nog een evaluatie volgen, zoals eerder door mevrouw Van Mourik 
toegezegd. 
 
5. Proces Meerjarenbegroting gemeente Amersfoort 
Naar aanleiding van de bijeenkomst over bezuinigingen die de gemeente had georganiseerd 
en waarbij de burgerij was betrokken zal een reactie worden opgesteld zodra het voorstel tot 
de bezuinigingen is ontvangen.  
 
5.a.  Advies aan Movisie over mantelzorgondersteuning 
Het door de heer Hooijer opgestelde artikel gericht aan mevrouw K. Van de Hoek als reactie 
op het rapport “Amersfoortse mantelzorgers in beeld”, wordt besproken. Enkele tekstuele 
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opmerkingen zullen door hem worden doorgevoerd. Bij het onderwerp ‘Dagopvang’ zal in de 
laatste regel toegevoegd worden: “het moet commercieel wel aantrekkelijk zijn”.  
Aangezien de vergadering stelt dat het onduidelijk is dat het om een advies gaat, zal de heer 
Hooijer een puntsgewijze samenvatting van het advies aan het artikel toevoegen. 
 

6. Themaonderwerpen 2015 – Geschiktheid sociale woningbestand door Adriaan 
Sleeuwenhoek.  

In zijn presentatie vergelijkt de heer Sleeuwenhoek de koopmarkt met de huurmarkt en laat 
hij een inventarisatie van woonwensen zien. Ook spreekt hij van jonge kopers/huurders, 
starters (voor het eerst zelfstandig wonenden zowel huur als koop) en senioren. De 
afgelopen 14 jaar is het inwoneraantal van Amersfoort verdubbeld, laat hij weten, terwijl de 
sociale huur constant is gebleven. Belangrijk bij het bepalen van het woningaanbod is wat de 
woonwensen van de mensen zijn. Naast de koopsector bestaan er een particuliere en een 
sociale huursector. In die laatste sector is het aantal woningen gelijk gebleven doordat de 
woningen ‘op’ zijn, d.w.z. gerenoveerd of gesloopt moeten worden. In het laatste geval moet 
er echter een woning voor in de plaats komen, stelt hij. Hoewel de gemeente wil dat er meer 
sociale huurwoningen gebouwd worden, hebben de corporaties het lastig, o.a. omdat deze 
verplicht zijn geld af te dragen aan de overheid. Als de corporaties geen geld hebben, kan de 
gemeente ze niet dwingen. Er gelden nog steeds prestatieafspraken, maar door 
veranderende wetgeving zullen er vanaf 2016 nieuwe afspraken komen, waardoor de 
mogelijkheden van de gemeente worden vergroot. De statistieken over de starters, de 
doorstromers en jongeren, gelabelde woningen, etc. zal de heer Sleeuwenhoek aan de cie. 
Wonen toezenden. 
De slaagkans bij 65plussers is 30% als je reageert op een vrijgekomen woning. Hij wijst erop 
dat de inschrijftermijn de plek op de ranglijst (c.q. wachtlijst) bepaalt. De wachttijd is 
toegenomen tot ruim vijf jaar!  
Als woonwensen van de doelgroep senioren noemt hij dat 15% kiest voor een flat of 
appartement, speciaal bestemd voor ouderen, en dat 30% kiest voor een flat, etagewoning, 
maisonnette, appartement of bovenwoning. Hij zal het onderzoek naar woonwensen en 
beschikbaarheid daarvan via mevrouw Van Mourik aan SBSA en SRA beschikbaar stellen. 
De rol van de gemeente staat in de woonvisie, terwijl de woonadviescommissie de 
basiseisen voor de woningbouw en woonomgeving binnen de gemeente vaststelt. 
Onduidelijk is of deze commissie na de bezuinigingsronde blijft bestaan. 
 
Als uitdagingen voor de komende tijd worden genoemd: 

 Scheiden van wonen en zorg en vergrijzing 

 Veranderende wetgeving: 
o Huisvesting (per 1-1-2015) – iedereen mag zich hier vestigen geen 

bindingseisen meer;  
o Woonruimteverdeling 
o Schaarste aantonen en aanpakken 

(Hoe gaan we dat aantonen; woningcorporaties moeten bod uitbrengen. Gemeente 
krijgt meer zeggenschap maar hoe dat in de praktijk gaat werken moet worden 
afgewacht. Het aantal woningzoekenden is in Amersfoort heel hoog, waardoor 
schaarste vooral een kwantitatief probleem is. De urgentiecategorieën moeten 
gehuisvest worden; dat aantal is gigantisch toegenomen. De vraag is hoe dat opgelost 
kan worden?)  

o Verplichte urgentiecategorieën; statushouders, mantelzorg, doorstroming 
tijdelijke opvang. 

 
De demografie wordt in de war gebracht door het enorme aantal vluchtelingen dat hierheen 
komt, dus het is z.i. veel verstandiger te kijken naar de mogelijkheden en te praten met de 
eigenaren over verhuur, dan de eigenaar bij leegstand te dwingen om tot verhuur over te 
gaan.  
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De senioren hadden een tot voor kort redelijk goede slaagkans, maar door het nieuwe beleid 
(‘ontlabeling’) is dat veranderd. Het effect daarvan is nog niet onderzocht. Wellicht is dat in 
het eerste kwartaal van 2016 wel het geval, laat de heer Sleeuwenhoek desgevraagd weten. 
Om de wachttijd te verkorten en de slaagkans te verhogen is het verstandig wanneer een 
senior zich tijdig inschrijft bij Woningnet. Bij de sociale huursector is de keuze beperkt en het 
is zinvol om ook op het woningaanbod in de regio te reageren, adviseert hij. Eerder 
anticiperen op de vraag hoe je er over vijf jaar voorstaat is een goede suggestie, maar door 
het beleid van langer thuis wonen reageert een ‘bejaarde’ pas als hem wat mankeert, wordt 
gesteld. Het belangrijkste is dan ook dat er meer woningen komen en dat het 
verzorgingsgebied daaromheen aantrekkelijk is.  
 

27 mei staat het onderwerp ‘Ouderen vitaal’ op de agenda. Hiervoor is de internist Albert van 
der Wiel, die o.a. onderzoek doet naar osteoporose, bereid gevonden een presentatie te 
geven, maar is 27 mei verhinderd. Om die reden zal zijn presentatie worden verschoven 
naar juni of na de zomervakantie. 
Voorgesteld wordt om Kadezorg uit te nodigen voor 27 mei, een Turkse instelling waarmee 
mevrouw Vizir contact heeft gehad.  
 
7.  Verslagen DB en commissies 
a) Het DB verslag van 11 maart 2015; het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
b) Verslag cie. W&Z d.d. 23-03-2015; punt 9 hiervan (bezuinigingen) zou eveneens 

aanleiding kunnen geven tot een ongevraagd advies over machtsongelijkheid etc. 
merkt de heer Hooijer op. Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Lustrumcommissie SRA 
Namens de lustrumcommissie meldt mevrouw Lammers dat de commissie drie keer heeft 
vergaderd en voor een overkoepelend thema met onderwerpen heeft gekozen. Het wordt 
een symposium dat op donderdagmiddag 28 januari 2016 zal plaatsvinden. Als thema wordt 
genoemd “Krachtig ouder worden” of (‘Vitaal ouder worden”). Te behandelen onderwerpen 
zijn o.a. dementie, krachtig ouder worden en de gevolgen van het overheidsbeleid. Als een 
van de sprekers is o.a. benaderd mevrouw Ineke Hooijschuur.  
 
9. In- en uitgaande post – geen opmerkingen 
 
10. Conceptverslag SRA 25-03-2015  
Naar aanleiding van de locatiewijziging (pagina 2, punt 7) wordt opgemerkt dat de nieuwe 
vergaderruimte in het P&B Gasthuis goed bevalt. Het concept verslag wordt ongewijzigd 
goedgekeurd en vastgesteld. De actielijst is besproken en zal worden aangepast. 
 
11. Rondvraag – geen vragen 
 
12. Sluiting 
Om 16.20 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor 
zijn/haar inbreng.  


