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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 16 december 2015 
 

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

Afwezig: dames Van Es en Van Hensbergen; de heer Asbreuk  
Notulist: mevrouw Ladiges 

 
 
1 en 2. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter de heer Hooijer opent om 13.40 uur de vergadering waarna de agenda 
ongewijzigd wordt vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 
Bij de bijeenkomst in de Ronde op 15 december over werkgelegenheid voor 50plussers 
waren zowel mevrouw Van Aert als de heer Hooijer aanwezig. Deze bijeenkomst vond plaats 
naar aanleiding van een motie die door het CDA werd ingediend bij de behandeling van de 
begroting in november. Daarbij uitte het CDA zijn bezorgdheid over de werkgelegenheid. 
Door het grote aantal concurrenten worden 50plussers niet eens voor een sollicitatiegesprek 
uitgenodigd, omdat zij niet ‘aan het profiel’ zouden voldoen. Dit probleem is alleen op te 
lossen door mensen persoonlijke begeleiding te geven. De heer Hooijer heeft aandacht 
gevraagd voor om- her- en bijscholing. Volgende keer zullen werkgevers worden 
uitgenodigd. Het is een goed initiatief van de CDA en CU om dit te organiseren, aldus de 
heer Hooijer. 
 

4. Advies-/Participatiestructuur Sociaal Domein en notitie HH over SRA 

De voorliggende notitie die de heer Hooijer heeft opgesteld na de uitvoerige besprekingen 
tijdens de vorige vergadering, is onderwerp van de discussie. De heer Hooijer heeft GPPA 
gemeld dat de definitieve versie van deze notitie ook aan hen toegestuurd zal worden. 
De heer Van Rooijen plaatst een kanttekening bij de tekst over de gevraagde en 
ongevraagde adviezen. De SRA heeft méér gedaan dan het uitbrengen daarvan, stelt hij. Hij 
noemt ter toelichting het feit dat de commissie mobiliteit m.n. het laatste jaar regulier overleg 
heeft gevoerd met het hoofd van de afdeling verkeer van de gemeente Amersfoort. SRA 
heeft z.i. dan ook geparticipeerd in de overlegstructuur. Dit geldt ook voor andere 
commissies. De heer Hooijer zal de toevoeging aan de notitie doen. 
Door de opmerking van mevrouw Van Aert dat zij uit de tekst concludeert dat de toekomstige 
SRA wordt samengesteld uit leden van vrije plaatsen, legt de heer Hooijer uit dat dit niet het 
geval is. Zodra er een nieuwe SRA ontstaat, moet er opnieuw geworven worden volgens 
art. 84. De oude SRA wordt dan afgebouwd en een nieuwe opgebouwd die door een 
selectiecommissie benoemd wordt. Dit geeft aanleiding om de alinea op pagina 1 opnieuw te 
bekijken, aldus de heer Hooijer. Ook wordt gevraagd het woord ‘daarbij’ in de tweede zin van 
deze alinea te schrappen. Vervolgens geeft de heer Dorgelo zijn opmerkingen over de tekst 
op pagina 2, laatste alinea, eerste zin:’gecreëerd’ vervangen door ‘ingesteld’ en de zin “Deze 
Seniorenraad ... “ wijzigen. De heer Hooijer zal de notities van de heer Dorgelo doorvoeren. 
Tenslotte verzoekt de heer Van Rooijen toe te voegen dat in de toekomst met de SBSA 
samenwerking gezocht zal worden. Gezien de druk op advies en belangenbehartiging is het 
een goede zaak met elkaar te operen. De heer Hooijer zegt toe aan het eerste deel van de 
notitie “hierbij zal de SRA eigentijdse samenwerking hebben met SBSA” te zullen toevoegen. 
De notitie wordt overeenkomstig het besprokene aangepast en zal worden verzonden. 
 
5. Verslagen DB en commissies 

a) Het DB verslag van 14 oktober 2015; wordt zonder op-/aanmerkingen voor 
kennisgeving aangenomen. 

b) Het DB verslag van 11 november 2015; wordt zonder op-/aanmerkingen voor 
kennisgeving aangenomen. 
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c) Verslag overleg met SBSA 19 oktober; wordt zonder op-/aanmerkingen voor 
kennisgeving aangenomen. 

d) Verslagen cie. mobiliteit van 11-09-2015, 05-10-2015 en 2-11-2015; deze worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

e)  Verslag cie. W&Z van 23-11-2015; wordt eveneens voor kennisgeving aangenomen. 
 
6. Lustrumviering 
Mevrouw Lammers toont ter vergadering de uitnodigingsfolder voor het lustrum; de 
uitnodigingen zijn dinsdag 15 december verzonden aan ca. 266 adressen. De folder wordt 
enthousiast ontvangen. De einddatum voor inschrijving is bepaald op 10 januari 2016. Op 
28 december komt de lustrumcommissie weer bijeen om vervolgacties te bespreken. 
Mevrouw Jonk zal onderzoeken wat wel/niet mogelijk is om over het lustrum op de website te 
plaatsen. Mochten er hand- en spandiensten nodig zijn dan zullen we een beroep doen op 
SRA leden; zonodig wordt dat tijdens de plenaire vergadering op 27 januari gedaan. Dan is 
ook het aantal deelnemers bekend. De heer Dorgelo geeft het advies om alle SRA leden een 
eigen badge te laten dragen voor de herkenbaarheid. Tenslotte meldt de heer Hooijer dat het 
jubileumboekje dezelfde cover krijgt als de uitnodigingsfolder, maar dan met aangepaste 
tekst (“Uitnodiging” wordt “Samenvatting”). 
 
7. In- en uitgaande post  
De heer Dorgelo zal desgevraagd onderzoeken waar de leesmap zich bevindt, want hij is 
door verschillende leden een jaar niet gezien. 
 
8  Conceptverslag SRA 25-11-2015 
Het conceptverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
9. Subsidieaanvraag SRA 2016 
Aangezien er geen vragen en opmerkingen zijn zal mevrouw Jonk deze op de gebruikelijke 
wijze aan de gemeente toezenden.  
 
10. Vergaderschema 2016 
Er zal een aangepast schema worden toegezonden. 
 
11. Rondvraag 

 Inzake het voortbestaan van de afdeling Amersfoort van de ANBO meldt de heer Van 
Rooijen dat de afdeling na het indienen van de meerjarenbegroting toestemming heeft 
om op de gebruikelijke manier door te gaan. Er verandert niets naar buiten toe. De 
heer Van Rooijen wordt geadviseerd hierover een persbericht uit te doen. 

 Door de heer Van der Pol wordt gewezen op de actie van Albert Heijn, die in Den Haag 
twee pilots opzet om ouderen die verward of gebrekkig zijn te helpen middels een 
gesprek met een welzijnswerker of iemand uit het wijkteam. De raad vindt dit een goed 
signaal, maar AH is wel een commerciële onderneming, dus het zou een ander belang 
kunnen dienen. SRA zal de resultaten op de voet volgen. Als het goed uitpakt is SRA 
er blij mee. 

 
12. Sluiting 
Om 14.55 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun 
inbreng.  
 

 

 


