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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 28 oktober 2015 
 

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

Afwezig: dames Van Hensbergen en Vizir; de heren Van den Breul en Lokhorst; 
Notulist: mevrouw Ladiges 

 
 
1 en 2. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter de heer Hooijer opent de vergadering om 13.35 uur met het vermelden van de 
verhinderingen, waarna hij kort stilstaat bij het overlijden van mevrouw T. Visser, voormalig 
lid SRA. Ter herdenking wordt een ogenblik stilte in acht genomen. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Mededelingen - geen 

4. Voorgenomen adviesstructuur Sociaal Domein 
De heer Hooijer verwijst allereerst naar het ongevraagd advies dat door het DB aan het 
college is verzonden, na ontvangst van diverse reacties en zwaarwegende argumenten. 
Hierop is nog geen reactie van de gemeente ontvangen. Daarna wijst hij op de inleiding die 
was toegezonden met de bedoeling om die op 14 oktober tijdens het overleg met de 
kerngroep te behandelen. De bijeenkomst is niet doorgegaan omdat bijna alle deelnemers 
zich hadden afgemeld. De heer Hooijer heeft – nadat hij met mevrouw H. Michels contact 
had gehad – een schriftelijke reactie op deze inleiding geschreven en verstuurd. Er wordt 
nergens gerept over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, stelt hij, maar hij vermoedt 
dat dit pas aan de orde komt op het moment dat de nieuw te installeren adviesraad het 
reglement gaat opstellen.  
De vergadering laat weten zeer tevreden te zijn met de door het DB verzonden adviezen.  
Aangezien SRA zich ook bezig houdt met zaken die niet specifiek behoren tot het sociaal 
domein, vraagt de heer Van Rooijen zich af hoe het daarmee verder gaat. Hoewel dit reeds 
in augustus aan de orde is geweest, is dit ook in het ongevraagd advies opgenomen, 
reageert de heer Hooijer. SRA zou m.n. vanwege deze totale problematiek en structuur 
verder willen voortbestaan – wellicht in afgeslankte vorm – om het gemeentebeleid te 
kunnen beoordelen op doelmatigheid en seniorengeschiktheid.  

5. Verslagen DB en commissies 

a) Het DB verslag van 9 september 2015; het verslag wordt voor kennisgeving 
aangenomen.  

b) Verslag overleg DB met SBSA d.d. 19 oktober jl. (mondeling) 
De heer Hooijer doet uitgebreid verslag van het overleg dat het DB op 19 oktober met SBSA 
heeft gehad. Omdat SBSA niet op de hoogte was van het rapport van de gemeente 
Amersfoort over de nieuwe adviesstructuur en het ongevraagd advies van SRA is dit aan 
SBSA toegezonden en tijdens het overleg uitgebreid behandeld. De nieuwe adviesstructuur 
in de vorm van de driehoek leidde ook bij SBSA tot enige verwarring, omdat onduidelijk is 
hoe er vanuit het participatieteam zal worden opgetreden en hoe SBSA daarbij als 
belangenbehartiger kan opereren. 
Het document met de inleiding van 14 oktober kwam eveneens ter sprake. De functie-
profielen van het participatieteam en van de adviesraad hebben niet tot enige verduidelijking 
bijgedragen. M.a.w. als je niet weet wie er in het participatieteam zitting krijgen en hoe dat 
gaat functioneren, wordt het heel moeilijk een eigen weg uit te stippelen. De discussie leidde 
ertoe dat SBSA voorstelde om te gaan solliciteren naar een functie in het participatieteam 
om invloed veilig te stelen. De heer Hooijer verwacht geen stormloop op de advertenties, 
want z.i. is het geen aantrekkelijk profiel. 
Met de inschatting dat SRA eventueel in afgeslankte vorm gaat voortbestaan, heeft de heer 
Hooijer aan SBSA voorgesteld om gebruik te maken van de deskundigheid en ervaring van 
die SRA-leden, die in 2016 aftreden. Hij is redelijk optimistisch over de toekomst van SBSA. 
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De wijze waarop belangenbehartigers in de toekomst hun invloed kunnen uitoefenen en in 
de politiek hun stem kunnen laten horen leidt tot enige discussie, vooral omdat het nu over 
lokale belangen gaat en niet (vanuit de landelijke bonden geredeneerd) om landelijk beleid. 
Op dit moment wordt uitsluitend aan het college geadviseerd, maar het valt te overwegen om 
te bewerkstelligen dat dit wordt verbreed naar de gemeenteraad, meent de heer Van 
Rooijen. De gemeenteraad krijgt binnenkort slechts een RIB over de nieuwe adviesstructuur, 
maar heeft er niets over te vertellen, reageert de heer Hooijer. Alleen B&W hebben hier 
invloed op. Tot op heden is er steeds aan het college verzocht om de informatie aan de 
gemeenteraad ter beschikking te stellen op momenten dat er een onderwerp aan de orde 
was, waarover de raad nog moest beslissen. Dit is ook altijd gebeurd.  
Het was een plezierige bijeenkomst waarbij er met de blik naar de toekomst is afgesproken 
om meer samen te werken. Ook al komt SBSA in de driehoek van belangenbehartigers 
terecht, het is de bedoeling om de relatie tussen SBSA en SRA te behouden. Echter, de 
reactie van de gemeente zal eerst worden afgewacht en pas nadat de adviesstructuur en de 
bevoegdheden van het participatieteam definitief bekend zijn, wordt er verder gesproken.  
 
c) Verslag cie. W&Z d.d. 21 september 2015 
Het verslag (waarvoor mevrouw Van Hensbergen complimenten krijgt) is voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
6. Lustrumcommissie SRA 
Mevrouw Lammers informeert de vergadering over de vorderingen van de 
lustrumcommissie. De heer Hooijer bekijkt op dit moment de namen en adressen van 
voormalige SRA-leden.  
 
7. In- en uitgaande post  
Inzake de uitnodiging van het LOIS (nr. 65) voor de bijeenkomst op 18 november hebben de 
heren Van Rooijen en Lokhorst laten weten hierin geïnteresseerd te zijn. Ze worden verzocht 
zichzelf rechtstreeks aan te melden; de eventuele deelnamekosten kunnen bij mevrouw Jonk 
gedeclareerd worden.  
De bijeenkomst over het Wmo-beleid (nr. 64) die op 9 november zal plaatsvinden, zal 
worden bijgewoond door mevrouw Van der Laan en de heer Hooijer. De heer Dorgelo zal 
beide personen aanmelden.  
 
8.  Conceptverslag SRA 23-09-2015 
Het conceptverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
Bij de bespreking van de actielijst (nummer 150923-02) meldt mevrouw Van Mourik dat het 
betreffende rapport aan mevrouw Imming is doorgegeven, maar dat de gemeente het stuk 
niet zal ondertekenen. 
 
10. Rondvraag 
Mevrouw Lammers laat weten dat de plenaire vergadering van 16 december in andere vorm 
zal plaatshebben, nl. als eindejaarsbijeenkomst. De aanvangstijd (2e helft namiddag) en 
verdere details zullen nog nader bekend worden gemaakt. Mevrouw Van Aert meldt haar 
verhindering voor 25 november.  
 
11. Sluiting 
Om 15.10 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun 
inbreng.  
 
12. Concept verslag besloten deel vergadering SRA 23-09-2015 
Na heropening van de vergadering in besloten kring wordt het conceptverslag ongewijzigd 
vastgesteld. 


