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JAARVERSLAG 2017 

 
 
 
Inleiding 
De Seniorenraad (SR) heeft zich in 2017 bezig gehouden met onderwerpen die, op korte en langere 
termijn, voor senioren van belang zijn. 
 
Naast het uitbrengen van een gevraagd of ongevraagd advies aan het college van B&W van de 
gemeente Stichtse Vecht (SV) en de organisaties die diensten verlenen aan ouderen wil de SR ook 
steeds meer in praktische zin betrokken zijn bij het wel en wee van de ouderen. Wanneer wij beogen 
de senioren te vertegenwoordigen dan zal intensiever dan tot nu toe met hen contact gemaakt moeten 
worden.  
 
Een eerste stap was het mede- organiseren van voorlichting over een veilige thuissituatie 
(brandveiligheid, financiële veiligheid, een veilig huis, persoonlijke veiligheid en tips om ongewenste 
indringers aan de deur te weren). Zo heeft een eerste voorlichtingscyclus over veiligheid dit jaar 
plaatsgevonden i.s.m. Veilig Thuis Utrecht, Stichting Welzijn en de gemeente SV.   
 
Het jaar eindigde met een middagsymposium in WoonZorgcentrum de Aa, “ Ouder worden in Stichtse 
Vecht” in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen i.s.m. de cliëntenraad van de Aa en 
de Pauluskerk. 
 
Het werkterrein 
Het werkterrein van de SR richt zich op de onderwerpen zorg en welzijn, bouwen en wonen, verkeer, 
vervoer, veiligheid, minimabeleid en zelfredzaamheid/sociale cohesie. 
Deze onderwerpen zijn ondergebracht in 4 werkgroepen: 
- Zorg en Welzijn 
- Minimabeleid (w.o. schuldhulpverlening) 
- Bouwen en Wonen  
- Wijken en Kernen (w.o. veiligheid, verkeer, vervoer, sociale cohesie)    
 
Vergaderingen 
In 2017 heeft de SR 9 keer plenair vergaderd en werden er gasten uitgenodigd om over een specifiek 
onderwerp te praten en onze vragen te beantwoorden ( dhr. Piet Mosch, voorzitter Stichting Spel en 
Sport Ronde Venen en dhr. Hans Slaats senior beleidsmedewerker gemeente SV).  
 
Tijdens de vergadering van 8 mei werd gememoreerd dat de SR sedert haar oprichting in 1999 zijn 100-
ste advies had uitgebracht. 
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De belangrijkste activiteiten per onderwerp/werkgroep. 
 
Algemeen 
De WMO raad is overgegaan in een adviesraad Sociaal Domein, die uit een aantal netwerkgroepen 
bestaat (w.o.  de Seniorenraad). De SR wil graag meewerken aan een efficiënte en kwalitatief goede 
vorm van advisering, maar behoudt zich het recht voor om event. ook zelfstandig naar B&W te 
adviseren. De praktische uitwerking moet in 2018 gestalte krijgen. Over de eerste versie van de Nota 
Brede Basis heeft de SR een advies uitgebracht en erover ingesproken tijdens de commissie 
vergadering. 
 
Werkgroep Zorg en Welzijn 
Participeert in de klankbordgroep Dementie Vriendelijke Gemeente, is betrokken bij de Alzheimercafé’ 
s, adviseert bij het 75+ project( informatief huisbezoek) van Stichting Welzijn en de adviesraad 
Ouderen van Ketenzorg-NU. Er is in het kader van het project demenTalent met een inwoner van 
Maarssen contact gelegd.  
 
N.a.v. een 1ste lijn’s café dat over voeding en mondzorg ging, hebben diverse gesprekken plaats 
gevonden met huisartsen, tandartsen en mondhygiënisten en de toenmalige wethouder Jacqueline 
Koops waarbij de SR heeft aangegeven dat regulier overleg tussen Zorgaanbieders noodzakelijk is om 
een onderwerp zoals goede mondzorg voor intra-en extramuraal wonende senioren te realiseren.  
 
Hetzelfde geldt voor valpreventie, goede voeding, veiligheid, en tal van andere onderwerpen, zoals het 
voldoende aanwezig zijn van crisisbedden/plaatsen van ELV’s (eerste lijnsverblijf). 
 
Dit heeft geleid tot het instellen van het Zorgberaad, waar in 2018 nadere invulling aan moet worden 
gegeven; bij het Zorgberaad komen vertegenwoordigers van de Zorgcentra, een 
huisartsvertegenwoordiger, Welzijn, de gemeente en de SR bijeen om over gemeenschappelijk 
problemen in de zorg en het welzijn van senioren te communiceren en zo mogelijk beleidsafspraken te 
maken. 
De SR was betrokken bij de voortgang van een goede cliëntondersteuning. 
 
Er is een prettig en informatief regulier contact met dhr. Elwin Foppen, beleidsadviseur Ouderenbeleid,  
en er zijn de eerste gesprekken gevoerd met Jody Eijnatten, die de Nota Gezondheidsbeleid (op basis 
van de Wet Publieke Gezondheid) gaat opstellen. De inhoud van deze nota gaat over preventie en 
preventie is een onderwerp waarbij een lange termijnvisie noodzakelijk is. 
 
Contacten met Koen Rijks (Sociale Wijkteams) zijn uitermate informatief en zinvol. 
 
Het zgn. “voorzittersoverleg” waar vertegenwoordigers van de diverse cliëntenraden bij elkaar komen 
met een WMO vertegenwoordiger en twee leden van de SR en informatie uitwisselen, is sedert medio 
2017 niet meer bij elkaar geweest. 
 
Werkgroep Minimabeleid 
De gemeentelijke brochure “Regelingen voor mensen met een laag inkomen” (7 jan. 2017) is een  
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goede start om deze groep mensen mee te kunnen laten doen in onze gemeente. Om de senioren in  
deze groep daadwerkelijk te bereiken is een stap die nog genomen moet worden. 
 
De ontwikkelingen rond de collectieve zorgverzekering voor minima (Menzis) is verruimd en worden op 
de voet gevolgd. De U-pas, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en individuele Bijzondere Bijstand 
blijven mogelijk, evenals schuldhulpverlening. Bij schuldhulpverlening wil de gemeente een meer pro 
actief beleid. 
 
De nadere uitwerking van de consequenties van de Participatie Wet zijn in 2018 te verwachten. 
 
Werkgroep Bouwen en Wonen 
Na het woningbouwonderzoek verricht door INBO, is er een nieuwe woonvisie 2017-2022 opgesteld. 
Daar staan goede beleidsvoornemens in. Het blijft een lastige zaak om dat in SV te realiseren: er is 
nauwelijks grond binnen de rode contouren beschikbaar om te bouwen, hebben nieuwe woonvormen 
in SV een mogelijkheid en is voldoende rekening gehouden met demografische ontwikkelingen 
(bevolkingsopbouw in de komende 20 jaar)).  
Wonen met zorg, voldoende sociale woningen en beschermd wonen (U-16 verband) zijn punten van 
aandacht. Vooralsnog wil de SR zich vooral richten op Maarssenbroek, waar de meeste senioren wonen 
en willen blijven wonen zonder een Zorgcentrum en een op-slot zittende markt in het middensegment. 
 
Werkgroep Wijken en Kernen 
In 2017 is veel tijd en aandacht besteed om met verreweg de meeste wijk- en dorpsraden in contact te 
komen. De SR beschouwd de wijken als een essentieel onderdeel voor de inwoners voor hun 
leefklimaat. Sociale cohesie, veiligheid en welbevinden zal daar geoptimaliseerd moeten worden. Bij 
een wijkgerichte aanpak hoort ook een ontmoetingsplaats voor de inwoners die door de inwoners zelf 
georganiseerd wordt. 
 
De SR is betrokken bij talrijke initiatieven, zoals Kom Erbij. 
 
Adviezen 
De SR heeft formeel adviezen uitgebracht (op verzoek WMO-raad) of een ongevraagd advies, zoals het 
instellen van een Zorgberaad. Ook heeft de SR alle politieke partijen in SV een advies gestuurd 
vanwege de verkiezingen in 2018. Vaak betreft het ook een advies dat tijdens een bijeenkomst tussen 
bewoners, organisaties en de gemeente gegeven wordt, zoals tijdens een sessie van het Sportpunt en 
de Sportraad met als belangrijkste conclusie: er zal meer aandacht gegeven gaan worden aan spel en 
sport voor senioren. 
 
De SR heeft afscheid genomen van Geert Valewink en Monica Beekhuijzen.  
Nieuw lid is Marie-Madeleine Claassen. 
 
 
 
Secretariaat, augustus 2018 
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