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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 27 januari 2016 
 

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

Afwezig: dames Van Aert en Van Es; de heren Van Baggum en Lokhorst 
Notulist: mevrouw Ladiges 

 
 
1 en 2. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter de heer Hooijer opent om 13.40 uur waarna de agenda ongewijzigd wordt 
vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 
a) Via Mevrouw Van Mourik ontving de seniorenraad een uitnodiging voor een 

bijeenkomst in de Ronde op 2 februari a.s. over huishoudelijke hulp (HH) in 2017. De 
bijeenkomst duurt van 19.00 – 20.30 uur. Het is mogelijk om hieraan namens SRA met 
twee personen deel te nemen. Ook zullen de aanbieders van HH aanwezig zijn, 
evenals de nieuwe adviesraad. Uiteraard is de publieke tribune open voor alle 
geïnteresseerden. Zowel de heer Hooijer als de heer Van der Pol zal hieraan 
deelnemen. Nadere gegevens omtrent de bijeenkomst zijn te vinden op de website van 
de gemeente. 

b) Er kwam op 4 januari een bericht binnen over de surseance van betaling aan TSN 
(leverancier HH). Of een doorstart tot de mogelijkheden behoort, is afwachten.  

c) Er is op 5 januari een RIB uitgebracht over het besluit om de leden van de adviesraad 
en het participatieteam te benoemen. 

 

4. Nieuwe adviesstructuur Sociaal Domein  

De heer Hooijer verwijst naar de brief met bijlage die aan het college is verzonden en 
waarvan een kopie aan de leden is toegezonden. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
5. Verslagen DB en commissies 

a) Het DB verslag van 2 december 2015; mevrouw Van Hensbergen merkt op dat zij bij 
punt 5 van dit verslag een belangrijk punt mist, te weten het feit dat de opmerking van 
D’66, dat alle adviesraden akkoord zouden zijn gegaan met de nieuwe adviesstructuur, 
een verkeerde toonzetting tot gevolg had. Aangezien dit een verslag van een DB- 
vergadering betreft en dit volgens de heer Hooijer correct is weergegeven, zal dit 
verslag niet worden aangepast. Wel stemt de vergadering in met haar opmerking. Het 
verslag wordt verder ongewijzigd voor kennisgeving aangenomen. 

b) Verslag cie. W&Z van 14-12-2015: dit verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Mevrouw Van Hensbergen wijst hierbij op de stadscan, c.q. Quickscan die is gedaan 
en naar het verslag van het gesprek met mevrouw Folkertsma dat hier o.a. over gaat. 
Op 19 januari was er in de Ronde een vergadering over de SBI (sociale 
Basisinfrastructuur).  

c)  Verslag cie. Wonen van 14-12-2015; de commissie wordt dringend verzocht bij het 
onderdeel ‘statushouders’ de worden “eigen mensen” te wijzigen in “anderen” en “Van 
Rhijn” in “Van Rijn”. Hiermee wordt het verslag voor kennisgeving aangenomen. 

 
6. Lustrumviering 
Mevrouw Lammers meldt dat er een persbericht met een embargo tot 27 januari is uitgegaan 
naar de lokale pers. Ook RTV Utrecht is geïnformeerd. De heer Dorgelo zal tijdens het 
symposium het aanspreekpunt voor de pers zijn. Daarna vraagt zij de leden of zij gedurende 
de middag een taak willen vervullen en somt de taakverdeling op. Ook geeft zij nadere 
toelichting op het verloop van het programma en de indeling van de foyer en toegang tot het 
auditorium. Er zullen ca. 80 deelnemers aanwezig zijn, laat zij weten. Ten slotte spreekt zij 
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haar complimenten uit aan de lustrumcommissie voor de inzet bij de organisatie van het 
symposium. Ter vergadering wordt het jubileumboekje (ter inzage) rondgestuurd. De heer 
Hooijer bedankt de heer Dorgelo voor de prachtige kwaliteit foto’s en de lay-out. Het 
jubileumboekje zal aan het einde van het symposium aan alle deelnemers worden uitgereikt. 
Mevrouw Imming, die het voorwoord schreef, zal tijdens het symposium persoonlijk een 
exemplaar aangeboden krijgen.  
 
7. In- en uitgaande post – voor kennisgeving aangenomen. 
 
8  Conceptverslag SRA 16-12-2015 
Het conceptverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
9. Financiën 
a) Vaststellen financieel overzicht SRA 2015 
De kascommissie, bestaande uit mevrouw Van Hensbergen (die mevrouw van Es verving) 
en de heer Van den Breul, heeft de administratie gecontroleerd en in orde bevonden. De 
commissie geeft de penningmeester een compliment voor de uitstekende administratie en 
stelt de raad voor om de penningmeester décharge te verlenen. De heer Hooijer verzoekt de 
vergadering hiermee akkoord te gaan, waarna de seniorenraad unaniem met dit voorstel 
instemt en een woord van dank spreekt aan mevrouw Jonk. 
Mevrouw Jonk zal het goedgekeurde verslag met de goedkeuringsbrief van de 
kascommissie aan de gemeente sturen. 
 
b) Benoemen nieuwe kascommissie 
Tot de nieuwe kascommissie worden benoemd, mevrouw Van Es en de heer Van den Breul. 
Als reservelid wordt mevrouw Van Hensbergen aangesteld. 
 
10. Aanlevering commissieverslagen Jaarverslag 2015 
Zoals gebruikelijk zal het jaarverslag in maart verschijnen. Reden waarom de coördinatoren 
van de commissie verzocht worden om uiterlijk medio februari hun aandeel bij de heer 
Dorgelo in te leveren, zodat tijdens de plenaire vergadering van 24 februari het verslag 
geagendeerd kan worden. de heer Hooijer zal een voorwoord schrijven en de heer Dorgelo 
zal de overige teksten en lay-out voor zijn rekening nemen. 
 
11. Vergaderschema 2016 
Er is/wordt een nieuwe versie gemaakt en toegezonden, zodat er geen commissie-
vergaderingen meer na 22 juni zullen plaatsvinden. Mevrouw Lammers wijst erop dat op 
24 maart de opnames van de Passion plaatshebben. Het kan zijn dat dit verkeershinder gaat 
opleveren en vraagt hier aandacht voor.   
 
12. Samenstelling Seniorenraad 
Aangezien per 30 juni de seniorenraad in zijn huidige samenstelling ten einde loopt, zal ook 
per die datum het voorzitterschap van de heer Hooijer eindigen, meldt hij. Hoe het verder 
gaat is nog niet definitief bekend. Wel is de heer Hooijer volgende week samen met de 
GPPA voor een gesprek uitgenodigd.   
 
13. Rondvraag - geen 
 
14. Sluiting 
Om 15.00 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun 
inbreng en met het uitspreken van de wens dat het symposium t.g.v. het vijfentwintigjarig 
bestaan van SRA goed zal verlopen. 
 

 

 


