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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 25 november 2015 
 

Aanwezig:  de dames Van Es, Van Hensbergen, Jonk, Van der Laan, Lammers, Van 
Mourik (gemeente - aanwezig t/m punt 3) en Vizir; de heren Asbreuk, Van 
Baggum, Van den Breul Dorgelo, Hooijer, Lokhorst, Van der Pol en Van 
Rooijen.  

Afwezig: de dames Van Aert (SRA), Arts (KBO) en Verschuur (KBO) 
SBSA: de heer R. Blaauw, voorz. 
Notulist: mevrouw Ladiges 

 
 
1 en 2. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter de heer Hooijer opent om 13.40 uur de vergadering, waarna de agenda wordt 
vastgesteld onder toevoeging van agendapunt 6c – verslag commissie W&Z –, alsmede een 
toevoeging aan punt 9, t.w. plenaire vergadering op 16 december. 
 
3. Mededelingen 
Hoewel er een nieuwsbrief is ontvangen over het feit dat KBO en PCOB landelijk gaan 
samenwerken, zal dit lokaal niet het geval zijn, laat de heer Hooijer weten.  
 

4. Ontwikkelingen Wmo/Sociaal Domein 
Ter vergadering distribueert de heer Hooijer de verslagen van het gesprek met mevrouw 
Imming d.d. 11 november, het verslag van de kerngroep bijeenkomst d.d. 23 november, 
alsmede de reactie van de heer Van Essen (GPPA) hierop. 

A. Na een korte leespauze doet de heer Hooijer verslag van de raadsvergadering van 
dinsdag 17 november; op de agenda stond o.a. de RIB 101 over de nieuwe adviesstructuur 
waarover SRA een ongevraagd advies heeft gegeven en dat ook ter beschikking was gesteld 
aan de raadsleden. De motie over het voortbestaan van het GPPA heeft het een week 
eerder niet gehaald. De gemeenteraad had een zeer kritische houding t.o.v. het college en 
het college was stom verbaasd dat er zo’n weerwerk kwam, terwijl het in de veronderstelling 
verkeerde dat alles wel goed geregeld was. Het college heeft het z.i. zelf over zich 
afgeroepen, stelt de heer Hooijer. Daarom zal het college nog een keer met de kerngroep 
praten en wordt het nog een keer geagendeerd bij de raadsvergadering (waarschijnlijk 
dinsdag 1 december) waarbij het college dan ook met het verslag van het gesprek met de 
kerngroep zal komen, aldus de heer Hooijer. Omdat deze raadsvergadering voor het college 
niet naar verwachting verliep, werd het DB uitgenodigd voor een gesprek met de wethouder 
op maandagavond 23 november. Ook de onduidelijkheid over de functie van de blauwe 
driehoek, waarin het college is geplaatst, schept bij de raadsleden verwarring.  

De heer Hooijer heeft in de bijeenkomst van 23 november gezegd dat SRA n.a.v. het 
gesprek met wethouder Imming van harte bereid is een voorstel te doen over een adviesraad 
die gemeentebreed werkt, dus niet alleen binnen het sociaal domein, maar dat dit niet gratis 
zal zijn. Ook GPPA zag dat wel zitten. Hierna was het de beurt aan de heer Van Essen, die 
enige verwarring schiep doordat hij van zijn oorspronkelijke standpunt afweek. Hij meldde 
dat GPPA ook een belangenbehartigende taak heeft binnen het sociaal domein en dat GPPA 
deze taak graag wil vervullen. Daarom zal de heer Hooijer eerst weer met de heer Van 
Essen in gesprek gaan om te horen wat GPPA uiteindelijk wil.  

Afhankelijk van de uitkomsten van dat gesprek zal SRA:  

a) samen met GPPA een nieuw adviesorgaan vormen met specialisten voor de 
adviesraad sociaal domein, maar met financiële ondersteuning, bestaande uit bijv. max 
12 leden.  

b) samen met SBSA als belangenbehartiger naar voren treden in de oranje driehoek, of 
wellicht in een andere vorm van participatie.  

c) een combinatie van a) en b). 
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Wel is er enige zekerheid voor de eerste helft van 2016 na de financiële toezegging van de 
wethouder hiertoe. Als SRA nog meer wil dan hangt het ervan af hoe de gemeente gaat 
reageren op het voorstel dat gaat komen, aldus de heer Hooijer. Hij gaat echter eerst de 
mogelijkheid met GPPA exploreren, dan kan het tot een kleinere SRA komen, 
gemeentebreed, en daarna zal hij het idee om SBSA te versterken uitwerken.  

De heer Van Rooijen pleit voor het behoud van belangenbehartiging voor senioren, 
aangezien z.i. adviezen steeds minder belangrijk zijn en de publieke discussie bepalend is 
voor de richting van het beleid. Daarom acht hij een rol bij de belangenbehartigers een 
goede manier om invloed uit te oefenen. Aangezien onze nieuwe adviesraad een orgaan is 
dat ook aan de raad adviseert en niet meer alleen aan het college, biedt dat mogelijkheden 
om het publieke domein op te zoeken, reageert de heer Hooijer. Daarnaast wordt er door het 
college veel van de gele driehoek verwacht, maar hierin zou onze nieuwe adviesraad wel 
passen.  

Mevrouw Jonk stelt in dit kader voor een half jaar begroting 2016 te maken en in te dienen, 
nu is toegezegd om voor 2016 gedurende een half jaar financiële ondersteuning te leveren. 
De vergadering gaat hiermee akkoord.  

B. Van ons wordt dus gevraagd om te laten weten of we het met het verslag d.d. 23 
november van mevrouw H. Michels eens zijn of niet.  
Kijkend naar de opsomming van de onderwerpen adviesraad en het participatieteam sociaal 
domein valt op dat het slechts grote lijnen zijn, terwijl bij de opsomming onder ‘niet’ meer 
onderwerpen dan bijv. alleen vervoer ontbreken. De werkgroepen mobiliteit en wonen 
houden zich veel breder dan met de genoemde voorbeelden bezig, aldus de heer Van 
Rooijen. Het is een opsomming van de vraagstukken, stelt de heer Hooijer, maar er wordt 
tevens gesteld dat SRA met een voorstel voor de advisering aan de gemeente zal komen. 
Resumerend: 

 De heer Hooijer zal mevrouw Michels laten weten dat het onderdeel ‘niet’ door de 
voorbeelden wel smal is uitgevallen en breder gezien moet worden dan 
gesuggereerd wordt. 

 Hij zal op zeer korte termijn een gesprek met de heer Van Essen (GPPA) aangaan. 
Als onze ideëen voor een gezamenlijk adviesorgaan niet doorgaan dan zou er een 
opvolger moeten komen voor de SRA, in afgeslankte vorm en in overleg met SBSA 
bekijken op welke manier beide partijen daar het meeste baat bij hebben. 

Aangaande een aparte raad voor jeugdzorg, laat de heer Hooijer desgevraagd weten dat de 
gemeente dit op eigen manier mag invullen. Hij heeft de wet hierop nagelezen. De 
gemeenteraad zal over verordeningen geadviseerd moeten worden door bijv. inspraak vanuit 
de jeugd, stelt hij. 
 
Vrijdag 27 november vindt er regionaal overleg met de Wmo-raden plaats. Of deze regionale 
overlegvorm nog zinvol is, is maar de vraag, aldus de heer Hooijer, want de gemeenten 
hebben als enige gemeenschappelijke deler de gezamenlijke inkoop van Huishoudelijke hulp 
e.d. De adviesraden sociaal domein hebben geen enkel gemeenschappelijke schakel. 
Voorlopig zal hij de vergaderingen blijven bijwonen.  
 
5. Relatie met SBSA – besproken bij punt 4  
Op de opmerking van mevrouw Van der Laan dat FNV niet bij SBSA mocht aansluiten, 
reageert de heer Blaauw met de mededeling dat na intern overleg de FNV nu wel is 
toegelaten,omdat het FNV het recht heeft een SRA-lid voor te dragen. 
 
6. Verslagen DB en commissies 

a) Het DB verslag van 14 oktober 2015; het verslag wordt nagestuurd en voor volgende 
vergadering geagendeerd.  

b) Verslag gesprek met wethouder over beoogde adviesstructuur d.d. 11 november; in het 
ter vergadering gedistribueerde verslag staan tekstregels die geel, c.q. rood gemerkt 
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zijn. Dit zijn voorstellen die de dames Imming en Michels hebben aangebracht, legt de 
heer Hooijer uit.  

c) Verslag cie. W&Z d.d. 26 oktober 2015; wordt zonder op/aanmerkingen voor 
kennisgeving aangenomen. 

d) Verslag overleg met SBSA 19 oktober; aangezien het niet was toegestuurd, wordt ook 
dit verslag nagezonden. Wel is hierover tijdens de vergadering van 28 oktober door de 
heer Hooijer gerapporteerd. 

 
7. Lustrumcommissie SRA 
Mevrouw Lammers meldt de vorderingen van de commissie inzake de adressenlijst (die nu 
ruim 240 adressen bevat) en de uitnodigingsfolder. Voor dit laatste is er een beroep gedaan 
op de heer Dorgelo voor hulp bij de uitvoering.  
 
8. In- en uitgaande post – geen opmerkingen 
 
9  Conceptverslag SRA 28-10-2015 
Het conceptverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. De actielijst is 
besproken en zal worden aangepast.  
Op 16 december zal de eindejaarsbijeenkomst plaats vinden, maar gezien de lopende zaken 
over het voortbestaan van SRA is het zinvol om toch een plenaire vergadering te houden. 
Afgesproken wordt deze, zoals gebruikelijk om 13.30 uur in het gemeentehuis te houden. 
 
Tenslotte meldt de heer Hooijer dat er tijdens de bijeenkomst van 9 november over het PGB 
gemeld werd dat er een andere leverancier voor rolstoelen is aangesteld, nl. Welzorg, die 
een contract van een jaar krijgt. Als deze zijn dienstverlening verbetert wordt het verlengd, zo 
niet, dan eindigt dit eind 2016.  
 
10. Rondvraag 

 Op de vraag van mevrouw Van der Laan of er iemand van SRA gesolliciteerd heeft 
naar een plaats in de adviesraad reageert één SRA-lid. Mevrouw Jonk zal op 
persoonlijke titel in de sollicitatiecommissie plaats nemen.  

 De heer Van Baggum meldt het initiatief van een aantal personen, waaronder een 
architect, accountant en bankier, tot het oprichten van een projectgroep “wonen, 
werken en zorgen”, die een nieuwe woongroep wil opzetten voor ouderen waar ook 
zorg wordt toegepast. Voor mensen die hierin interesse hebben is een informatiefolder 
bij hem verkrijgbaar. 

 
11. Sluiting 
Om 15.45 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun 
inbreng.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


