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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort  
op 27 mei 2015 

 
Aanwezig:  de dames, Van Hensbergen, Jonk, Van der Laan, Lammers, Van Mourik 

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

Afwezig: de dames Van Aert, Van Es en Vizir; de heer Lokhorst 
Notulist: mevrouw Ladiges 

 
 
1 en 2. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter de heer Hooijer opent om 13.35 uur de vergadering waarna de agenda 
ongewijzigd wordt vastgesteld.  
 
3. Mededelingen  

De heer Hooijer meldt dat hij een week geleden bij een regionale vergadering van Wmo-
raden aanwezig was. Daarbij werd de zin van deze regionale bijeenkomst ter discussie 
gesteld. Vermoed wordt dat dit per 1 januari 2016 niet meer zal worden voortgezet. Hierop 
vraagt mevrouw Lammers of het daarom niet beter zou zijn wanneer er een landelijk 
formulier komt voor het aanvragen van PGB bij de SVB. Zij noemt het geldverspilling zoals er 
nu mee omgegaan wordt. De heer Hooijer bevestigt dat het huidige systeem een gedrocht is, 
dat te snel is ingevoerd en nog steeds niet werkt.  
Mevrouw Van Mourik meldt in dit kader dat de gemeente Amersfoort er zo’n 1500-2000 
PGB-aanvragers bij heeft gekregen. Het is inderdaad een ingewikkelde constructie, beaamt 
zij.  
De heer Van Rooijen meldt zijn pas verworven nevenfunctie als ad interim voorzitter van de 
cie Wonen binnen de PvdA.  
Mevrouw Van Mourik doet vanuit de gemeente de volgende mededelingen:  

- Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor de inkoop van zorg 
vanaf 2016. Het ligt in de bedoeling om hierover in juni een informatiebijeenkomst te 
houden met de CR’s en adviesraden op regionaal niveau.   

- Er komt een tevredenheidonderzoek naar HH waartoe bij drie bureaus een offerte is 
aangevraagd. Op korte termijn (waarschijnlijk juli/augustus) zal dit worden uitgevoerd. 
Doel is te inventariseren wat de ervaringen vanaf 1 januari 2015 zijn.  

- Er was sprake van om de wijkteams per 1 januari 2016 te verzelfstandigen, zoals uit 
een RIB hierover blijkt. Nu vallen de wijkteams onder een ambtelijke afdeling van de 
gemeente. Vastgesteld is dat 2016 niet haalbaar is. Voorlopig blijft het dus zo. 

 
4.  Ontwikkelingen Wmo/Sociaal domein/concept ongevraagd advies 

Machtsongelijkheid 

Na ontvangst van de brief over de Van Rijngelden inzake huishoudelijk hulp (hierna HH) 
heeft de heer Hooijer op verzoek van de cie. W&Z een concept ongevraagd advies 
opgesteld, dat nu ter bespreking voorligt.  
Op pagina één wordt een tekstuele wijziging doorgevoerd (de keukentafelgesprek> het 
keukentafelgesprek). Aangezien er verschillende definities van het keukentafelgesprek 
denkbaar zijn, zal het tweede gesprek als ‘uitvoeringsgesprek’ betiteld worden (pag. 1, 
laatste alinea). Na deze aanpassingen zal de brief verzonden worden. 
 
5. Conceptadvies fietsparkeren binnenstad 
Namens de cie. Mobiliteit licht de heer Van Rooijen het conceptadvies toe. Nu de gemeente 
heeft besloten het fietsverkeer/parkeerplekken te veranderen met het doel de 
capaciteitsbehoefte zo veel mogelijk te faciliteren, heeft de commissie bekeken welke 
faciliteiten er voor senioren overblijven. Vanuit die invalshoek is het advies geformuleerd. Het 
valt op basis van de plattegronden moeilijk te beoordelen of nieuwe parkeerplekken goed 
toegankelijk zijn voor senioren en e-bikes. Aangezien er zoveel verschillende soorten fietsen 
zijn, zal de maatvoering voor de fietsstalling breder moeten worden, maar dat gaat 
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mondjesmaat, aldus de heer Van Rooijen. Daarom worden de volgende tekstuele wijzigingen 
opgenoemd. 
a) Pagina 1, derde alinea, toegankelijkheid: “Dat lijkt op “ wijzigen in “Dat moet ook het 

geval ... “ 
b) Pagina 1, laatste alinea: toevoegen “.. , dat buitenmodel fietsen aparte oplossingen 

vergen”. 
c) Pagina 2, bij Adviezen, tweede punt: “de toegankelijkheid van .... ondermaats” wijzigen 

in “onvoldoende (te stijl en donker)”. 
Uit de hierop volgende discussie wordt gesteld dat in er in het advies duidelijk een lans 
gebroken moet worden voor het stallen van ‘voertuigen’ van senioren omdat de huidige 
voorstellen ten koste gaan van de ruimte voor senioren. Dit zal in de tekst worden verwerkt. 

 

6. Voorbereiding werkconferentie 11 juni (Movisie) 

Hoewel er inmiddels een uitnodiging voor de conferentie is ontvangen, zijn er nog geen 
bijbehorende stukken, c.q. voorstellen binnen. Het voorstel van de gemeente in de vorm van 
een driehoek is duidelijk, meldt de heer Hooijer, en licht in het kort deze driehoek toe. Hij 
verwacht zelf dat er in het voorstel, dat overigens erg veel weg heeft van het oorspronkelijke 
trechtervoorstel van de SRA, niet veel zal veranderen.  
Toch blijft het lastig om te begrijpen wat de inzet van SRA is bij deze conferentie over de 
nieuwe adviesstructuur: SRA heeft een grote mate van deskundigheid ontwikkeld die zijn 
doorwerking in onze adviezen heeft en daarom zou SRA behouden moeten blijven, aldus de 
heer Van Rooijen. Daarnaast heeft de SRA ook zwakke punten, waarin we verbeteringen 
kunnen brengen stelt hij, zoals het publieke debat en samenwerking met belangen-
behartigers. SRA is een constante factor, wat niet van andere gezegd kan worden. Dat het 
college naar de publieke opinie wil luisteren is haar goed recht, maar verwacht wordt dat de 
gemeente zoveel mogelijk wil behouden wat er is, meent de heer Hooijer. Hij wil dan ook 
bespreken hoe we in de toekomst in samenwerking met anderen kunnen functioneren.  
De heer Van Baggum sluit zich aan bij de heer Van Rooijen dat het belangrijk is om synergie 
te hebben met andere organen, maar nog belangrijker is te weten dat de bonden voor een 
deel de wortels van de seniorenraad zijn. Ook hij vindt het heel belangrijk dat de waarde en 
kracht van SRA niet zomaar op het schroot gegooid wordt. De gemeente moet hiervoor met 
belangrijke argumenten komen, stelt hij. Investeren in samenwerking met de SBSA is z.i. erg 
belangrijk.  
Onduidelijk is de rol van belangenbehartigers in het algemeen: is het een ‘sociëteitfunctie’ 
voor collectieve activiteiten, een ‘gezelligheidclub’ of staan zij ook voor individuele 
belangenbehartiging? En hoe verhoudt zich dat tot SRA? 
Kortom, in de nieuwe structuur moet de lacune worden gevuld, zodat er op een moderne 
manier kan worden geparticipeerd. Als we de senioren in collectieve aanwezigheid in het 
bestuur een stevige stem wilt geven, dan moeten we zichtbaarder zijn in het publieke domein 
en hoe doe je dat? Hoe word je manifest, vraagt de heer Van Rooijen zich af. De heer 
Hooijer stelt voor hierover verder na te denken, want het is goed om meer met SBSA samen 
te doen, zonder de eigenheid van ieder te verliezen. 
Over samenwerking met SBSA gesproken meldt de heer Hooijer dat hij de heer Blaauw 
(voorz. SBSA) gevraagd heeft op 11 juni aanwezig te zijn, omdat het een belangrijke 
conferentie is. Tijdens het eerstvolgende overleg met SBSA (oktober 2015) worden ook die 
mensen uitgenodigd die op voordracht van de bonden in SRA zitting hebben.  
De discussie over waarin we elkaar zouden kunnen versterken met behoud van eigen 
identiteit en hoe, wordt vervolgd, sluit de heer Hooijer af.   
De heer Dorgelo zal de dames Jonk en Van der Laan, alsmede de heren Hooijer en Van der 
Pol voor de conferentie aanmelden. 
 
7.  Verslagen DB en commissies 
a) Het DB verslag van 8 april 2015; het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
b) Verslag cie. W&Z d.d. 20 april: 

 over punt 2 op pagina 1, derde aandachtspunt wordt opgemerkt dat als de focus 
verlegd zou worden, een groot deel van de senoren buiten de boot gaat vallen; de 
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tekst moet derhalve zijn “.. geeft aan dat SRA meer aandacht dan voorheen moet 
hebben voor: “ 

 bij respijtzorg, op pagina 2 wordt de term ‘schuldgevoel’ bij de mantelzorger gemist; 

 punt 11, pagina 4: aan de nieuwe klachtenprocedure wordt nog gewerkt, meldt 
mevrouw Van Mourik, maar iedereen kan een klacht indienen die normaal volgens 
de regels wordt behandeld. Na de reorganisatie (april 2015) wordt onderzocht bij 
welke afdeling de klachten ondergebracht zullen worden; vermoedelijk wordt dit 
juridische zaken.  

c) Verslagen cie Mobiliteit d.d. 9 maart en 20 april; beide zijn voor kennisgeving 

aangenomen. 
d) Presentatie door de heer Van Baggum namens de cie. Wonen:  
Als eerste meldt hij dat de heer Sleeuwenhoek heel wat gras voor zijn voeten heeft 
weggemaaid en dat hij het daarom kort kan houden. Uit het verslag van 22 april maakt hij op 
dat het inwonertal van Amersfoort in 14 jaar zou zijn verdubbeld, maar z.i. gaat het om een 
derde. De cie. Wonen heeft regelmatig contact met de heer Sleeuwenhoek. Na de 
ontlabeling is het er voor de senioren niet gemakkelijker op geworden om een huurwoning te 
bemachtigen. Er is een duidelijke discrepantie, m.n. in de markt van huurwoningen. Een 
wachttijd van 5 jaar is niet florissant te noemen. Dit wordt mede veroorzaakt door het 
veranderende veld en de plannen om het aantal seniorenflats en bejaardenhuizen terug te 
dringen, aldus de heer Van Baggum. Daardoor ook hebben senioren er moeite mee om te 
verhuizen naar een omgeving waar geen verzorging is. Er is ook minder keus om te 
verhuizen naar een aangepaste woning; daarvoor is in de eerste plaats al een indicatie 
nodig.  
 
M.a.w., je kunt je voorstellen dat mensen niet meer willen verhuizen; de sociale sector staat 
zwaar onder druk waarvoor wij ons als cie Wonen om moeten blijven bekommeren, stelt hij. 
Dit probleem heeft de commissie voorgelegd aan mevrouw Sanders (gemeenteraadslid voor 
D’66) die op haar buurt een vijftal vragen aan het college heeft voorgelegd, o.a. over 
ontlabeling en de beschikbaarheid van seniorenwoningen. Zodra daarop antwoord is 
gekomen zal de heer Van Baggum de SRA informeren.  
Hoewel er nog ‘gelabelde’ woningen zijn – zoals bijv. in Vathorst – vraagt men zich af hoe de 
ontlabeling nu plaatsvindt. Uit de discussie blijkt dat de verhuurder een vrijgekomen 
seniorenwoning eerst aan de doelgroep ouderen aanbiedt, waarna 40plussers de kans 
krijgen. Op dat moment is het huis ontlabeld. Voor senioren is dit een negatieve ontwikkeling.  
Tijdens de vergadering in de Ronde over de nieuwe huisvestingsverordening werd 
geconstateerd dat voor de categorie senioren de oude regels van toepassing zijn, omdat er 
op dit moment geen tekorten, c.q. woningnood zou zijn. De wachttijden voldoen derhalve nu 
niet aan de regels voor de verordening, maar de verwachting is wel dat de wachttijden gaan 
toenemen, zodat de nieuwe huisvestingverordening dan aan de orde zal komen, meldt de 
heer Van Rooijen. 
 
8. Lustrumcommissie SRA 

Namens de lustrumcommissie meldt mevrouw Lammers dat de lustrumcommissie de 
volgende dag over de locatie en het budget een besluit zal nemen, waarna het ter 
goedkeuring aan het DB zal worden voorgelegd.  
 
9. In- en uitgaande post – geen opmerkingen 

 
10. Verslag selectiecommissie. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel van de selectiecommissie om zowel 
mevrouw Van der Laan als mevrouw Jonk te herbenoemen. Het DB zal het college 
verzoeken de herbenoeming te doen.  
 
11. Verzoek opschorting aftreden voorzitter SRA 

De vergadering gaat unaniem akkoord met de conceptbrief aan de gemeente waarin om 
opschorting wordt gevraagd. Het DB zal de brief derhalve verzenden. 
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12. Conceptverslag SRA 22-04-2015  

Op verzoek van mevrouw Van Mourik wordt de laatste zin van agendapunt 4 (pagina 1) als 
volgt gewijzigd: “Over de wijkteams zal nog een evaluatie volgen ...”. De actielijst is 
besproken en zal worden aangepast. Inzake actiepunt 150422-03 zal de heer Van Baggum 
contact leggen met de heer Adriaan Sleeuwenhoek. 
 
13. Rondvraag –  
De heer Van der Pol maakt melding van een nieuwe, lokale partij (seniorenpartij) die z.i. veel 

van een signatuur van de VVD heeft.  
De heer Van Rooijen meldt namens de cie. Mobiliteit dat de voorlopige conclusie inzake de 
oversteekbaarheid van straten in de stad Amersfoort is, dat de gemeente de regels toepast 

voor vitale jonge mensen, maar dat de speciale criteria voor senioren niet worden toegepast. 
De commissie zal zich hierover beraden en dit eventueel met het hoofd van de afdeling 
Verkeer bespreken, waarna tijdens een plenaire vergadering een terugkoppeling volgt met 
de afweging of een ongevraagd advies wenselijk is.  
 
14. Sluiting 

Om 16.05 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun 
inbreng.  


