Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 25 mei 2016
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

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

1 en 2. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter de heer Hooijer opent de vergadering om 13.30 uur waarna de agenda onder
toevoeging van punt 9a – dankwoord aan enkele SRA-leden – wordt vastgesteld.
3.
Mededelingen
De heer Hooijer meldt dat het concept DB-verslag van 11 mei alleen is toegezonden voor
nadere informatie en niet ter behandeling is geagendeerd.
Mevrouw Van Mourik laat weten dat het college heeft besloten het verstrekken van vouchers
HH ook in het tweede halfjaar 2016 te zullen voortzetten.
4.
Voortbestaan Seniorenraad.
De heer Hooijer doet kort verslag van het gesprek met GPPA dat 11 mei heeft
plaatsgevonden en waarvan in het hiervoor genoemde DB-verslag wordt gerapporteerd.
Zowel GPPA als SRA heeft geen formeel bericht ontvangen van de gemeente. Ook is er nog
geen formele reactie ontvangen op ons voorstel om een doorstart te maken. Voor beide
partijen stopt de financiële ondersteuning per 30 juni a.s., waarvan wel schriftelijk bericht is
ontvangen.
De gemeente houdt zich dus niet aan de gebruikelijke opzegtermijn van een halfjaar. Mocht
er geen formele brief komen, dan zou de gemeente kunnen zeggen “gebruik het banksaldo
als startkapitaal voor de nieuwe SRA” en, in het geval dat er wel een brief met de toezegging
voor doorstart komt, dan is er een nieuwe seniorenraad nodig, laat de heer Hooijer
desgevraagd weten.
Er zijn twee stappen te ondernemen bij beëindiging van SRA per 1 juli a.s:
1)
het besluit tot beëindiging
2)
het liquideren van de seniorenraad door de relaties met o.a. de bank te
beëindigen. Dit zullen de penningmeester en de voorzitter dan op zich nemen.
Het wachten is ook nog op de antwoorden op de schriftelijke vragen die de VVD aan de
gemeenteraad heeft gesteld.
5.
Themaonderwerp Wijkteams
Namens de wijkteams geven Wendy van Loenen en Martha Derksen een presentatie met
uitleg over het functioneren van de wijkteams. Mevrouw Van Loenen heeft expertise in
Wmo/Hbo verzorging en mevrouw Derksen is casemanager dementie.
Aan de hand van de presentie (die naderhand aan alle leden is toegezonden) beschrijven zij
de basisprincipes van waaruit wordt gewerkt (basisstructuur en sociaal wijkteam).
Er wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht van de burger. Leidende principes daarbij zijn:
 veiligheid van de burger
 één huishouden – één plan
 versterken eigen kracht
 interventie en preventie
In de praktijk betekent dit:
 klant staat centraal
 praten met de klant (niet over)
 coachen van de cliënt
 kracht van het gezin en het netwerk (activeren)
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Het wijkteam werkt op alle leefgebieden. Bij de inzet van huishoudelijke ondersteuning voert
het wijkteam het keukentafelgesprek, maakt daarna een opdracht voor de zorgaanbieder en
een verslag van het gesprek dat vervolgens aan de cliënt wordt gestuurd. Daarna wordt het
aantal uren ondersteuning bepaald. Er zijn verschillende zorgaanbieders waaruit de cliënt
zelf mag kiezen.
De cliënten hebben zelf inzage in het dossier – ook digitaal. Alles wat in het dossier vermeld
wordt, is met toestemming van de cliënt gedaan.
Bij de groep senioren wordt vermeld:
 welzin en activiteiten in de wijk (zonder beschikking)
 case management dementie
 activiteiten voor kwetsbare ouderen en dementie (met beschikking)
 dagbesteding en ontmoetingscentrum
 wat mist u als senioren in uw wijk?
Inzake het onderwerp veiligheid meldt mevrouw Derksen dat dit door iedereen anders
geïnterpreteerd wordt. Dementerenden hebben een andere omschrijving van wat veilig is. Er
is verschil in veiligheid voor de cliënt en veiligheid voor de omgeving. Dit zijn moeilijk te
voeren gesprekken. Daarom is het goed vanaf het begin een vertrouwensband met de cliënt
op te bouwen waardoor je sneller tot de kern van het probleem komt. Ook proberen zij
stappen vooruit te denken bij mensen met dementie: hoe lang kunnen zij nog thuis wonen,
etc. De partner krijgt ook aandacht en zal aan het wijkteam en sociale wijkteam worden
overgedragen. Deze vorm van ‘nazorg’ is een hulpvraag en zal worden behandeld. Dat is
een zware klus omdat de partner vaak heel verdrietig is en tijd nodig heeft om te ‘rouwen’.
Terugkijkend op de anderhalf jaar van het bestaan van de wijkteams melden de dames dat
ze na een jaar duidelijk hadden wat er in de wijk nodig is (bijv. aandacht voor dementie,
eenzaamheid e.d.) waardoor de focus kon worden bepaald. Zij hopen dat andere
zorgverleners als de huisarts hun signalerende functie oppakken.
De zelfredzaamheidmatrix wordt door de teammedewerkers gebruikt als checklist op alle
leefgebieden en binnen het team besproken. De wijkteams zijn (nog) niet 24/7 inzetbaar. In
het weekend is het ziekenhuis voor ‘lijfzorg’ verantwoordelijk met transfer verpleegkundigen.
De bekendheid en bereikbaarheid van de wijkteams zou beter kunnen, menen zij, ondanks
dat het regelmatig in de plaatselijke kranten staat. Ravelijn is met verbetering hiervan bezig,
aldus de dames. Hierop meldt mevrouw Van Mourik dat zij dit binnen de gemeente zal
aankaarten.
De vergadering verzoekt de wijkteams om nog duidelijker te maken aan cliënten dat er
iemand bij het keukentafelgesprek kan en mag zijn, en aandacht te schenken aan de drukke
wachtlijsten.
Tenslotte bedankt de heer Hooijer de dames Van Loenen en Derksen zeer hartelijk voor hun
inbreng.
6.
a)
b)

c)

Verslagen DB en commissies
DB-verslag van 6 april 2016: het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
Verslag cie Wonen d.d. 18 april 2016. Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd
naar de wachttijden voor senioren. Door de afschaffing van de urgentieverklaring en de
voorrangspositie van statushouders (10% van het aanbod gaat naar het COA) is er
voor senioren geen voorrangspositie meer. Het verslag wordt voor kennisgeving
aangenomen.
Verslag cie W&Z d.d. 18 april 2016: de verkorte versie van het verslag is al in april
besproken. De heer Lokhorst meldt dat er geen afvaardiging van de AR Soc.domein bij
de laatste vergadering van de cie. W&Z is verschenen, ondanks dat dit was
afgesproken. De commissie is erg verontrust over de wijze waarop de AR de
commissie W&Z zegt te hebben ervaren; hij noemt dit te zot voor woorden. De heer
Hooijer laat in dit kader weten een schriftelijke reactie te hebben gestuurd naar de AR
Soc. domein met advies over het opstellen van statuten en een huishoudelijk
reglement.
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7.
In- en uitgaande post.
Er is nog geen antwoord ontvangen op het verzoek van de SRA om de toelichting op de
plannen rond de E. Meysterweg schriftelijk te ontvangen.
8.
Reactie gemeente op aanvullend ongevraagd advies SRA over HH
Inmiddels is dit onderwerp door de uitspraak van de Centrale raad van Beroep d.d. 18 mei
een juridische aangelegenheid geworden, want door die uitspraak zal ook Amersfoort het
anders moeten doen, aldus de heer Hooijer.
9.
Conceptverslag SRA 20 april 2016
De heer Van den Breul meldt dat hij die vergadering wel aanwezig was, ook al staat hij niet
vermeld. Door de discussie over het taalkundige gedeelte van punt 6b wordt besloten de
tekst aan te passen (adviesteam vervangen door afvaardiging). De heer Hooijer zal die taak
op zich nemen.
Inzake punt 6d (openbaar vervoer, c.q. nieuwe busregeling) wordt op verzoek van de
commissie Mobiliteit besloten een ongevraagd advies uit te brengen. De heer Dorgelo zal het
door de heren Van den Breul en Hooijer geschreven advies naar de gemeente zenden.
10. Rondvraag
Bijeenkomst van 22 juni a.s.: mevrouw Lammers meldt dat de aanvangstijd verschoven is
naar 15.00 uur bij het Stadhuis. Daarna volgt een bezoek aan de O.L.V. toren en een
rondvaart door de stad vanaf de Krommestraat. De middag wordt afgesloten in het S t.
Pieters & Bloklands Gasthuis met een drankje en hapje, rond 17.00 uur. Nadere informatie
volgt schriftelijk.
Met een korte toespraak bedankt de heer Hooijer mevrouw Van Mourik en de heren Van
Rooijen en Dorgelo voor hun bijdragen aan de SRA.
Afronding SRA: mocht het nodig zijn om toch nog een plenaire bijeenkomst te houden, dan
kan dat voorafgaande aan het uitje op woensdag 22 juni a.s., bijvoorbeeld vanaf 13.30 uur.
In dat geval wordt daartoe schriftelijke informatie verstrekt. Ook in geval er eerder een brief
van de gemeente over het voortbestaan van de SRA wordt ontvangen zal dit schriftelijk
bekend gemaakt worden.
Op 8 juni zal tijdens de DB-vergadering worden gesproken over de beëindiging, eventuele
plenaire bijeenkomst en de liquidatie van SRA.
Na 8 juni volgt in ieder geval een rondschrijven met de DB-verslagen, een eventuele
uitnodiging voor een plenaire bijeenkomst en informatie over de 22 e juni. Waar de plenaire
vergadering dan zal plaatshebben (Stadhuis of P&B gasthuis) wordt nog besproken.
Mevrouw Vizir biedt aan om op 22 juni namens enkele jarige SRA-leden iets lekkers te
verzorgen. Zij zal dit apart met mevrouw Lammers bespreken.
11.
Sluiting
De heer Hooijer dankt iedereen voor diens inbreng en sluit de vergadering.
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