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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 20 april 2016 

 
Aanwezig:  de dames Van Hensbergen, Van der Laan, Lammers, Van Mourik (gemeente) 

en Vizir; de heren Asbreuk, Van Baggum, Van den Breul, Dorgelo, Hooijer, 
Van der Pol en Van Rooijen.  

Afwezig: de dames Van Es, Van Aert, Jonk, Ladiges en de heer Lokhorst 
Notulist: de heer Dorgelo 

 
 
1 en 2. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter de heer Hooijer opent de vergadering. De agenda wordt onder toevoeging van een 
verslag van de cie. W&Z d.d. 20 april aan punt 6 vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 

Er zijn geen bijzondere mededelingen te doen. 

4. Voortbestaan Seniorenraad  

Op onze brief van januari 2016 aan het college over het voortbestaan van SRA is nog geen 
antwoord ontvangen. Wel is bekend dat er door de VVD-fractie schriftelijke vragen zijn 
gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad over de actuele Adviesstructuur van het 
college van B&W.  
 
5. Themaonderwerp mei. 
 Het onderwerp wordt besproken bij punt 6 met de rapportage van de cie. W&Z. 
 
6. Verslagen DB en commissies 

a) DB verslag van 9 maart 2016: het verslag wordt na een tekstuele correctie voor 

kennisgeving aangenomen. De acties zijn nagelopen 
b)  Verslag cie Welzijn en Zorg d.d. 20 april 2016. Het betreft een driepunten verslag. 
 Het eerste gaat over het bezoek van het adviesteam Sociaal Domein aan de cie. W&Z. 

 Het tweede over de Wmo en het derde over de invulling van het themaonderwerp 
Wijkteams op de meivergadering van de SRA.  

 
 * Het eerste punt levert heel wat discussie op met de afvaardiging (mw. Pielage en hr. 

Hidding) van de Adviesraad Sociaal Domein. Gezien de manier van reageren van deze 
afvaardiging op de cie. W&Z vice versa, kan men vraagtekens zetten bij de 
betrokkenheid van deze afvaardiging bij de bevolking die afhankelijk is van het 
functioneren van het Sociaal Domein. Zo kan er geen sprake zijn van samenwerking 
met de SRA. De SRA zou alleen maar een ‘aanleunfunctie’ kunnen vervullen voor het 
Signaleringsteam, het voormalige Participatieteam. Zorgelijk is ook de opmerking van 
de afvaardiging dat de Adviesraad met portefeuillehouders werkt en er momenteel 
niemand voorhanden is voor de portefeuille ouderen. 
Mevrouw van Mourik meldde dat gemeenteambtenaar mevrouw Michels danig 
geschrokken was van voornoemde rapportage van de cie. W&Z en hierover in gesprek 
zou gaan met de Adviesraad SD. Een voorstel om actie te ondernemen op de 
antwoorden van de afvaardiging haalde het niet, vanwege de argumentatie dat de 
gemeente zelf, en niet de SRA, de problemen met de Adviesraad moet oplossen. 

 De heer Van Rooijen zou liever zien dat senioren een functie als belangenbehartiger 
aannemen dan als ‘aanleuner’ bij het Signaleringsteam. De Heer Hooijer antwoordde 
hierop dat een eventuele nieuwe seniorenraad ook aan belangenbehartiging kan doen, 
maar dat hij in de volle breedte van het gemeentelijk beleid moet gaan werken. Er is 
nog veel onduidelijk. Zo is er nog geen reglement van de Adviesraad SD en geen 
duidelijkheid over een doorstart van de Seniorenraad. 

 
* Het tweede punt van de cie W&Z, de Wmo, behelst de uitspraak van de rechter dat 
de gemeente Amsterdam ten onrechte het aantal uren voor hulp bij HH laat bepalen  
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door de zorgverlener. De cie. stelt voor B&W van Amersfoort te confronteren met deze 
uitspraak van de rechter en tevens haar te verzoeken haar werkwijze in dezen aan te 
passen. Afgesproken wordt dat we over deze zaak een aansluitend advies geven op 
ons eerder ongevraagd advies over de HH. De heer Hooijer komt met een voorstel. 
 
* Het derde punt betreft het themaonderwerp Wijkteams. Voorstel is om de tijdelijk 
bestuurder Sociale Wijkteams, de heer E. Dorscheidt, uit te nodigen op de 
meivergadering van de SRA om ons te informeren over de visie over en de plannen 
met de wijkteams in Amersfoort. Tevens kan dan ter sprake komen de uitspraak van de 
Amsterdamse rechter over de HH. Tevens zouden we graag één wijkteamwerker of 
meerdere uit het veld willen horen over het inhoudelijk functioneren van de wijkteams. 
Mevrouw van Hensbergen gaat e.e.a. overleggen. 
 

c) De cie. praat ons ook bij over DementieD. De organisatie als zodanig schijnt niet meer 
te bestaan. Wel is er een team met expertise die dit onderwerp aanpakt. Er blijft een 
link met de wijkteams en de wijkverpleging. De dementieproblematiek wordt o.a. 
gefinancierd door de Wmo, de Wlz en de zorgverzekeraars. De praktijk zal moeten 
uitwijzen hoe door de ingewikkelde wetgeving sinds 1 januari 2015 e.e.a. definitief 
gefinancierd gaat worden. 

 
d) De andere commissies wordt gevraagd naar hun verdere plannen. De cie. Wonen 

beraadt zich op een verslaggeving. De cie. Mobiliteit is bezig met een advies over het 
openbaar vervoer. In Amersfoort richt zich het vervoer op de grote lijnen, dus zo min 
mogelijk fijnmazigheid. Dat zal niet ten goede komen aan de ouderen. 

 
7. In- en uitgaande post. Aangepast overzicht samenstelling SRA zal per pdf worden 

rondgestuurd. 

8. Conceptverslag SRA 23-03-2016 

 Het conceptverslag wordt met een kleine aanpassing goedgekeurd en vastgesteld.  
 De actielijst wordt doorgenomen en zal worden aangepast.  
 
9. Rondvraag 

Mevrouw Van Mourik meldt dat de informatie over de beloning van de mantelzorgers 
en de RIB over het realisatieplan ondersteuning mantelzorgers te lezen is op de 
website van de gemeente. 
Over het verslag van de bijeenkomst van SBSA met de SRA wordt een tekstuele 
opmerking gemaakt. Zal worden aangepast. 
Afspraak over de botentocht op 22 juni is gemaakt. Dag wordt verder ingevuld door de 
dames Lammers en Jonk. 
Gemeld wordt dat de uitzending van Kruispunt van zondag 17 april ging over het 
onderwerp diagnose Dementie. Kan nog teruggekeken worden via uitzending gemist. 

 
10. Sluiting 

De heer Hooijer dankt iedereen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


