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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 26 augustus 2015 
 

Aanwezig:  de dames Van Aert, Van Hensbergen, Jonk, Van der Laan, Lammers, en Van 
Mourik (gemeente); de heren Asbreuk, Van Baggum, Van den Breul, Dorgelo, 
Hooijer, Lokhorst, Van der Pol en Van Rooijen.  

Afwezig: dames Van Es en Vizir 
Notulist: mevrouw Ladiges 
Gast : SBSA: John Biesaart (KBO) 

 
 
1 en 2. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter de heer Hooijer opent om 13.40 uur de vergadering met het melden van de 
verhinderingen, waarna de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.  
 
3. Mededelingen – geen 
 
4.  Ontwikkelingen Wmo/Sociaal domein. 
Uit het gesprek dat het DB op 19 augustus over de nieuwe adviesstructuur had met de 
dames Michels en Van Mourik van de gemeente Amersfoort bleek, dat financiën een 
belangrijk onderwerp hierbij is. Door de oude adviesorganen (als SRO, CR Wmo, etc.) op te 
heffen wordt er geld vrijgemaakt voor de financiering van deze nieuwe structuur. Tijdens het 
gesprek bleek ook dat de ambtenaren niet weten hoe de nieuwe adviesstructuur er uit zal 
zien. Mede daardoor is de vraag of de SRA in de groene of in de gele driehoek thuishoort 
nog niet te beantwoorden. De nieuwe structuur heeft betrekking op het sociaal domein, maar 
de gemeente is veel breder dan dit gebied, stelt de heer Hooijer. Dat geldt ook voor de 
seniorenraad.  
Na het gesprek met SRA volgen nog gesprekken met de andere adviesraden. Tijdens de 
volgende vergadering over de nieuwe structuur in september zullen de ambtenaren dan ook 
nog veel antwoorden op vragen nodig hebben voordat er duidelijkheid komt. Daarna volgt de 
benoeming van de nieuwe adviesraad, waarvoor profielen opgesteld moeten worden en een 
verordening. Of hiervoor september en dus ook 1 januari 2016 haalbaar is, is een groot 
vraagteken, stelt de heer Hooijer.  
 
5. Themaonderwerp LHBT Regiovisie Veilig Thuis door Arieke van Andel, senior 

beleidsadviseur gemeente Amersfoort 
Onderdeel van het Veilig Thuis beleid is de aanpak huiselijk geweld en ouderen-
mishandeling, aldus mevrouw Van Andel. Om tot een goede aanpak te kunnen komen is een 
inventarisatie van de verschillende vormen van ouderenmishandelingen nodig. Zij noemt: 

- Psychisch geweld 
- Lichamelijk geweld  
- Verwaarlozing  
- Financieel misbruik en  
- Seksueel geweld of misbruik 

Afhankelijk van waar zich dit afspeelt, in huiselijke kring of in een professionele, c.q. 
vrijwillige omgeving, wordt de signalering beïnvloed en daarom is het goed om verschillende 
achtergronden uit elkaar te halen, zodat duidelijk wordt wat er aan de hand is en wat voor 
soort hulp nodig is. Dit is complex als er een afhankelijkheidsrelatie is (familie of 
zorgverleners bijv.). Zij verwijst hiertoe naar de toolkit voor hulpverleners op de website: 
www.samen-veilig.nl/veilig-thuis-utrecht/ouderenmishandeling/ 
Zij benadrukt dat melden bij het meldpunt ‘Veilig Thuis’ anoniem gedaan kan worden. Dit zou 
drempelverlagend moeten werken. Bij Veilig Thuis kun je ook vragen stellen en het is 24/7 
bereikbaar. Er werken professionals op dit meldpunt en er wordt serieus mee omgegaan. 
Zodra er sprake is van vragen op juridisch vlak kan de politie stappen ondernemen. 
Over het aantal meldingen zegt zij dat – hoewel er in 2015 nieuw onderzoek is gedaan – niet 
geconstateerd kan worden dat het aantal mishandelingen is toegenomen, wel is het aantal 
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meldingen toegenomen. Maar omdat er veel niet gemeld, c.q. niet gezien wordt is dit niet 
exact te meten.  
“Je ziet het pas als je het gelooft” is een zin die veel mensen heeft geschokt. De landelijke 
campagne die over ouderenmishandeling wordt gevoerd is m.n. bedoeld om de bewust-
wording te vergroten en duidelijk te maken wat je ermee kunt doen. De bewijsbaarheid van 
geweld is lastig. Mensen kennen nu het onderwerp, signaleren het eerder en weten het te 
melden, aldus mevrouw Van Andel. 
Tot nu toe is bekend dat er weinig bij de politie gemeld wordt, laat mevrouw Van Andel 
desgevraagd weten; de reden hiervoor zou kunnen zijn dat je jouw familie of vrienden niet 
wilt aangeven, maar hulpverlening is nodig. Ook in zo’n geval moet het signaal naar de 
hulpverlening. Begeleiding bij gedragsverandering is dan nodig en beschikbaar. De aanpak 
ligt in de samenwerking tussen de ene zorgketen met de andere én met de 
veiligheidpartners, benadrukt zij.  
Er zijn altijd argumenten om geen hulp te vragen, stelt mevrouw Van Aert en noemt gene en 
de consequenties voor andere familieleden. Geweld is vaak een symptoom van een ander 
probleem. Er zijn ook hulpverleners die daarbij helpen, zonder iemand aan te zetten tot het 
doen van aangifte, vult mevrouw Van Andel aan, daarom is het nodig de weg naar de 
hulpverlening te vinden. Het vergroot de kans op een leven na het incident, voegt de heer 
Hooijer toe.  
In het actieplan voor 2015-2017 zijn de speerpunten: 

- Taboe doorbreken 
- Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig 
- Voorkoming van ontspoorde mantelzorg 
- Veilig financieel ouder worden en 
- Versterking justitiële inzet. 

Bij een ontspoorde mantelzorg kan een mantelzorger het niet meer aan, alleen is dit moeilijk 
door de persoon zelf te erkennen, als het om een relatie gaat. Ook hier is het van belang het 
taboe te doorbreken. De deskundigheid van de hulpverleners is in deze situatie belangrijk; 
want zien zij door het antwoord “Er is niets aan de hand, het gaat goed met mij” heen? 
Daarom worden de hulpverleners gestimuleerd het gesprek met ons aan te gaan, zegt 
Alrieke, wij hebben veel meer bevoegdheden om in te grijpen. Een goed gesprek – ook met 
de huisarts – kan al veel duidelijkheid bieden. 
In grote lijnen sluiten we aan bij het landelijk beleid aan, aldus mevrouw Van Andel, wel 
hebben we voor Utrecht speerpunten benoemd: 

- Stimulering van het gebruik van de meldcode 
- Aanpak ouderenmishandeling 
- Nazorg na uitstroom uit de opvang 
- Werkwijzen voor kinderen en volwassenen in Veilig Thuis verder geïntegreerd.  

De wijkteams spelen hierbij een cruciale rol, want de wijkteams komen veel bij mensen thuis 
en kunnen de situatie beter beoordelen. Hun rol als hulpverleners is in dit geval signalering. 
In feite zijn er twee routes te bewandelen: 

1) Melding bij Veilig Thuis (de meeste signalen zullen worden doorgeleid naar het 
wijkteam) 

2) Het wijkteam merkt zelf iets op en meldt zich bij Veilig Thuis.  

Het landelijke meldpunt is: 0800- 2000, waarna men wordt doorverbonden naar iemand in de 
regio, en is 24/7 bereikbaar.  
Het bestand met de presentatie zal zo spoedig mogelijk door haar aan de secretaris worden 
toegestuurd. Met een woord van dank aan mevrouw Van Andel sluit de heer Hooijer dit 
onderwerp af.  
 

6.  Verslagen DB en commissies 
a) Het DB verslag van 10 juni 2015; het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
b) Verslag cie. W&Z d.d. 18 mei 2015 idem 
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c)  Commissie Mobiliteit: bij monde van de heer Van Rooijen meldt de commissie dat zij 
ingenomen is met de reactie van mevrouw Meerwaldt op het advies van de cie. 
Mobiliteit over fietsparkeren. Aangezien niet alle onderdelen uit dat advies nu opgepakt 
gaan worden, blijft de commissie een vinger aan de pols houden. Ook mist de 
commissie een vooruitblik met voorspellingen voor de toekomst. Er staat geen 
prognose in. In het verkeer- en vervoersplan 2030 wordt een prognose gegeven over 
het aandeel fietsen in zijn totaliteit voor Amersfoort, m.n. voor het bezoek aan de 
binnenstad. Vandaar het pleidooi voor een visie met toekomstplan. Daarom zal de 
commissie zich beraden om hierop wel of niet terug te komen. In aansluiting hierop 
verzoekt de heer Hooijer om dan ook te vragen naar een visie op de toename van 
snelle fietsen die 45 km/u kunnen en de vraag of deze op de fietspaden mogen blijven 
rijden of dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen fietsen onder de 20 
km/u en daarboven, net als brommers. De heer Van Rooijen verwacht dat de 
snelheden zullen toenemen en dit ook invloed heeft op de voorzieningen in de stad. Hij 
zal dit meenemen. 

 
7. Lustrumcommissie SRA 
In september zullen leden van de lustrumcommissie een bezoek brengen aan de genodigde 
sprekers (en voorzitter) en zullen de adressen voor de uitnodigingen doorgewerkt worden. 
Het Meander is voor 28 januari 2016 gereserveerd, aldus mevrouw Lammers. 
 
8. In- en uitgaande post – geen opmerkingen 
 
9.  Conceptverslag SRA 24-06-2015  
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de behandeling van de 
actielijst meldt de heer Hooijer bij punt 150624-3 (jubileumboekje) dat mevrouw Jonk de 
kosten zal inventariseren en dat dit onderwerp verder uitgewerkt kan worden zodra de 
inhoud bekend is. 
 
10. Rondvraag   

 Mevrouw Van Mourik meldt het volgende: 
- Dinsdag 1 september – aanvang 19.00 uur -  zullen allerlei onderwerpen over het 

sociaal domein aan de orde komen in de Ronde.  
- Op de vragenlijst over de ervaringen met HH die naar ca. 1000 mensen is gestuurd, 

is 63% respons gekomen; het bureau dat hiermee belast is zal hiervan een verslag 
maken. Dat volgt t.z.t.. 

- Op de website van gemeente Amersfoort, onder ‘wonen/zorg/welzijn’ staan bij 
sociaal domein de laatste ontwikkelingen, c.q. informatie. 

- Op de gemeentelijke website is een wegwijzer geplaatst over welzijn en zorg. 
Mevrouw Van Mourik vraagt namens haar collega’s van de afdeling communicatie of 
men de site eens wil bekijken en de ervaringen, opmerkingen en/of fouten aan haar 
wil melden. De wegwijzer is ook via het onderdeel ‘sociaal domein’ te benaderen. 

- In het onderwerp ‘Ouderen Vitaal’ dat op 23 september tijdens de plenaire 
vergadering wordt behandeld is een collega van gezondheid zeer geïnteresseerd en 
zij laat weten hierbij graag aanwezig te willen zijn. Dit is akkoord.  

 De heer Hooijer memoreert tenslotte de uitnodiging van het CDA voor de themavond 
over pensioenen in het Omzicht – op 27 augustus, aanvang 20.00 uur. 

 
14. Sluiting 
Om 15.30 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun 
inbreng.  


