Concept notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 23 maart 2016
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

de dames Van Aert, Van Hensbergen, Jonk, Van der Laan, Lammers, Van
Mourik (gemeente) en Vizir; de heren Asbreuk, Van Baggum, Dorgelo,
Hooijer, Lokhorst, Van der Pol en Van Rooijen.
mevrouw Van Es en de heer Van den Breul
mevrouw Ladiges

1 en 2. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter de heer Hooijer opent om 13.40 uur de vergadering. De agenda wordt onder
toevoeging van het verslag van de cie. W&Z d.d. 22 februari aan punt 5 vastgesteld.
3.
a)

b)

c)
d)

Mededelingen
Laatste plenaire bijeenkomst: Betreft de poging om een andere datum, met een hoger
percentage aanwezigen voor de plenaire bijeenkomst in juni te vinden meldt de heer
Hooijer dat dit geen andere datum dan 22 juni heeft opgeleverd. De leden worden om
die reden verzocht de middag van woensdag 22 juni vrij te houden. Hij zal intussen de
rondvaart en gids regelen en binnen het DB de middagindeling bespreken.
De lunch met de heren Hartsteen en De Faber (vertegenwoordiger van Het
Koppelhuis) heeft inmiddels plaats gehad, meldt de heer Hooijer. Zij toonden interesse
in SRA en de toekomstontwikkelingen. Beide heren zijn actief binnen de Seniorenpartij.
Omdat hij van mening is dat de SRA aan geen enkele politieke partij gekoppeld moet
zijn, c.q. mag worden, beschouwt hij dit gesprek als een eenmalige gebeurtenis.
Het verslag van het overleg met SBSA d.d. 9 maart jl. zal na vaststelling door het DB,
aan alle leden worden toegezonden, laat de heer Hooijer weten.
Via via ontving de heer Hooijer een kopie van de brief die GPPA onlangs aan de
gemeenteraad en het college heeft gezonden met daarin hun voorstel om na 1 juli in
nieuwe stijl door te gaan. Daarin wordt verwezen naar het VN verdrag aangaande
mensen met een beperking. Dit verdrag is reeds door de Tweede Kamer aangenomen.
1 juli wordt als datum genoemd voor een beslissing door de Eerste Kamer hierover. De
heer Hooijer meldt dat SRA steeds de mogelijkheid heeft opengelaten om na 1 juli
samen met de GPPA als nieuw adviesorgaan te gaan opereren.

4.
Adviesstructuur Sociaal Domein
Er is nog geen bericht van het college ontvangen op de ingezonden brief over het
voortbestaan van SRA, hoewel dit rond 5 maart was toegezegd. In dit kader meldt mevrouw
Van Mourik dat het Participatie Team (hierna PT) reeds enkele keren bijeen is geweest en
besloten heeft de naam te wijzigen in “Signaleringsteam”. Hierop rijst de vraag of een door
de gemeente ingesteld team zijn naam ongevraagd mag wijzigen. Dat is toegestaan,
reageert mevrouw Van Mourik, omdat het doel niet anders wordt. Gekscherend zal het PT
dus SSD worden ... 
Op het door SRA ingediend ongevraagd advies over HH d.d. 10 maart jl. heeft B&W de
ontvangst bevestigd en laten weten het voorstel van SRA om de regels aan te vullen met
rechten en plichten te zullen overwegen, nadat de ervaringen met het toepassen van de
regels is geïnventariseerd.
5.
a)
b)

c)

Verslagen DB en commissies
DB verslag van 10 februari 2016: het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
De acties hiervan zijn op één na allemaal uitgevoerd.
Verslag cie Welzijn en Zorg d.d. 22 februari 2016; het verslag is voor kennisgeving
aangenomen na enkele tekstuele wijzigingen (pag. 2: “Alle... beschreven worden” > “...
geschreven” en op pag. 3 “.. de PGB” > “het PGB”.
De vergadering is zeer tevreden over het financieel overzicht van het symposium dat
een positief saldo van ca. € 1.500 laat zien.

Verslag Plenaire vergadering d.d. 23 maart 2016 ~ SRA Amersfoort

1/2

d)

Op de ingezonden begroting 2016 is op 4 maart de beschikking ontvangen dat de helft
van het 2016 budget is toegekend. De helft daarvan is inmiddels ontvangen, aldus
mevrouw Jonk.

6.

In- en uitgaande post. Gemeld wordt dat de leesmap weer rondgaat.

7.
Conceptverslag SRA 24-02-2016
Het conceptverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Bij het doornemen van de actielijst vertelt de heer Hooijer dat actie 160224-06
(themaonderwerp wijkteams) nog open staat en verzoekt de cie. W&Z de organisatie van dit
onderwerp voor de plenaire vergadering in april of mei op zich te willen nemen. Ondanks dat
er een nieuwe sociale basisinfrastructuur (SBI) komt, is het belangrijk om van de wijkteams
zelf te vernemen wat hun mening over de ontwikkelingen en het functioneren van de teams
is. De cie. W&Z zegt toe dit onderwerp voor de meibijeenkomst te zullen voorbereiden.
De actielijst wordt doorgenomen en zal worden aangepast.
11. Jaarverslag 2015
Het jaarverslag wordt – vers van de pers – aan alle aanwezigen verstrekt door de heer
Dorgelo. Hij zal het jaarverslag met begeleidend schrijven aan het College toezenden en de
gebruikelijke adreslijst met daarop o.a. de raadsleden afwerken. Ook wordt het op de
website geplaatst. De heer Dorgelo ontvangt complimenten voor de prachtige vormgeving en
voor de metaforen die de heren Hooijer en Dorgelo hebben gebruikt.
12. Rondvraag
Mevrouw Van der Laan uit namens de cie. W&Z haar bezorgdheid over het gerucht dat
DementieD (dat onder Welzin viel) wordt opgeheven en vraagt ter vergadering of hierover
meer bekend is, want het zou zonde zijn om zoveel expertise verloren te laten gaan. De heer
Lokhorst zal nader onderzoek doen en mevrouw Van Mourik zal mevrouw Hooijschuur
polsen over de waarheid achter het verhaal. De heer Hooijer stelt voor dit onderwerp met de
wijkteams te bespreken.
Indien dit op waarheid berust zou SRA een zorgenbrief moeten schrijven, stelt mevrouw Van
der Laan.
13.
Sluiting
Om 14.40 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun
inbreng.
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