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JAARVERSLAG 2016 
 
 
 
1) Algemeen 

In dit jaarverslag willen we een beeld schetsen van de werkzaamheden en ontwikkelingen in het 
afgelopen jaar en een blik werpen in de toekomst.   

 
Nota Ouderen 
Het afgelopen jaar is gereed gekomen en in de gemeenteraad aangenomen de Nota Ouderen.  
Door het uitbrengen van deze nota wordt erkend dat er integrale aandacht nodig is voor de positie 
van ouderen op alle beleidsterreinen. Dit is een punt waar we als Seniorenraad Stichtse Vecht 
steeds aandacht voor hebben gevraagd; er is nu tenminste een samenhangend gemeentelijk beleid 
voor ouderen uitgestippeld.  
 
De Nota legt accent op de zorg voor mantelzorgers, op dementie en op het leggen van 
verbindingen tussen initiatieven. De Nota bestrijkt een beperkte periode (2016 - 2018) en beschrijft 
een groot aantal actiepunten. Het ligt op de weg van de Seniorenraad om de aanpak van de 
actiepunten goed te volgen; na afloop van de genoemde periode zal immers moeten worden 
geëvalueerd of er voldoende is bereikt. 
 
 De betrokkenheid van de gemeenteraad is van belang omdat op die manier onderwerpen meer 
publieke aandacht krijgen. Door deelname aan de totstandkoming van de Nota zijn veel zaken 
ingebracht die binnen de Seniorenraad als belangrijk en urgent worden beschouwd. 

 
Mantelzorgcompliment 
De Seniorenraad adviseerde in  2016 over het Mantelzorgcompliment; we zien met instemming dat 
het de gemeente ernst is met de ondersteuning van mantelzorgers, ook door een uitbreiding van 
de mantelzorgondersteuning van de Stichting Welzijn. 
 
Dementievriendelijke gemeente 
Daarnaast was er sprake van de opstelling van een “Intentieverklaring voor het tot stand brengen 
van een dementievriendelijke gemeente”, die door vele instellingen, waaronder de Seniorenraad, is 
ondertekend. Ons is gevraagd om een actieve rol te vervullen bij de realisatie.  
 
Huishoudelijke hulp 
Verder valt te noemen de betrokkenheid van de Seniorenraad bij het opstellen van een nieuwe 
regeling voor huishoudelijke hulp in het kader van de WMO.  

 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
Daarnaast leverde de Seniorenraad een inbreng bij het opstellen van voorwaarden voor 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De Seniorenraad vindt het belangrijk dat iedereen daarvan  
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gebruik kan maken en bepleit ruime bekendmaking van deze vorm van ondersteuning. Bij de 
opstelling van de Nota bleek al hoe uitgebreid het aanbod van voorzieningen en instanties is hoe 
groot de kans is dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Daarom is de recent 
uitgekomen Gids voor 55+ een uitkomst.  
 
De Seniorenraad houdt de vinger aan de pols waar het gaat om de dagopvang en de vraag of de 
Sociale Wijkteams wel voldoende effectief zijn voor thuiswonende ouderen.  
 
Valcursus 
In 2016 was de Seniorenraad  betrokken bij initiatieven met betrekking tot valcursussen en 
voorlichting over veiligheid, wat zeker in 2017 een vervolg zal krijgen. 

 
Dorpsraden en wijkcommissies 
De Seniorenraad streeft regelmatige contacten na met de aanwezige dorpsraden en 
wijkcommissies en zou het toejuichen als deze organisaties aandacht gaan geven aan de 
problematiek van ouderen en de gevolgen van de vergrijzing in de betreffende kernen. De 
Seniorenraad beschouwt de dorpsraden en wijkcommissies als een bron van praktische informatie 
en probeert op die manier in de komende tijd zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn.  
In 2016 heeft de Seniorenraad gericht aandacht besteed aan het opbouwen van een relatie met 
wijkcommissies en dorpsraden  
 
Huisvesting en ruimtelijke ordening 
De Seniorenraad stelde zich verder op de hoogte van de gang van zaken bij de woningcorporaties 
en stelde vast dat de beschikbaarheid van bouwterreinen een beperkende factor is. Desondanks 
zijn er nieuwbouwinitiatieven. De Seniorenraad zal zich in de komende tijd bezig houden met de 
vraag of er voldoende prioriteit wordt gegeven aan de huisvesting van onze doelgroep en aan het 
realiseren van complexen waarin wonen met zorg wordt geboden.  

 
Ketenzorg NU 
Verder was de Seniorenraad betrokken bij de activiteiten van Ketenzorg NU, een coöperatie die 
voor de 1e lijn en de ziekenhuizen protocollen ontwikkelt voor ouderen en bepaalde ziektebeelden. 
Het is de wens van de Seniorenraad dat deze activiteit nog beter gaat aansluiten bij het werk van 
de zorginstellingen en van de gemeente.  
 
Zorg algemeen 
De laatste maanden in 2016 bereiken de Seniorenraad berichten over het tekortschieten van de 
crisisopvang van thuiswonende ouderen. Dat uit zich door onwenselijke ziekenhuisopnames, terwijl 
er in de verzorgings- en verpleeghuizen te weinig plaatsen zijn voor crisisopvang onder regie van de 
huisarts. De Seniorenraad heeft aangedrongen op het opnieuw opstarten van het overleg van de 
lokale zorginstellingen en de gemeente. Dit om knelpunten in de capaciteit zichtbaar te maken en 
daarvoor oplossingen te vinden.  
 
Daarnaast gaat alle aandacht uit naar de samenwerking die nodig is tussen alle zorginstellingen, de 
1e lijnen zorg en de gemeente. Die samenwerking is nodig om ervoor te zorgen dat de groeiende  
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groep thuiswonende kwetsbare ouderen goed wordt opgevangen wanneer 
 

Netwerk 
De Seniorenraad gaat uit van goede en open contacten met de gemeente, de Stichting Welzijn en 
de zorgaanbieders en werkt bij de advisering aan de gemeente samen met de WMO-raad Sociaal 
Domein.  De Seniorenraad participeert daarnaast in het platform van cliëntenraden van 
Zorginstellingen.  
 

2) Seniorenraad, Samenstelling en Werkwijze  
De samenstelling van de Seniorenraad heeft in de loop van 2016 een verandering ondergaan. Van 2 
leden werd in de maand februari afscheid genomen. In mei is een nieuw Seniorenraadlid 
aangetreden. In september 2016 legde de heer B. van Dobbenburgh zijn bestuursfunctie neer, 
waarna in december in een bijzondere vergadering van de Seniorenraad afscheid werd genomen.  
 
Bij de samenstelling van Seniorenraad wordt rekening gehouden met de woonplaats van de leden, 
zodat er een vertegenwoordiging uit verschillende dorpskernen in Stichtse Vecht aanwezig is. Dit 
sluit aan bij het Seniorenraad beleid dat de eigen problematiek van de wijk en dorpskern, de 
situatie waar ouderen wonen, tot uitgangspunt neemt. In de bijlage is de samenstelling van de SR 
voor 2017 aangegeven. 
 
De Seniorenraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van B&W van de gemeente Stichtse 
Vecht en de organisaties die diensten verlenen aan ouderen; dat betreft alle beleidsterreinen die 
voor ouderen van belang zijn. 
 
De Seniorenraad onderhoudt contacten met cliëntenraden, ouderenbonden, wethouders, 
ambtenaren, huisartsen en ouderen. De Seniorenraad werkt samen met de WMO –raad bij de 
advisering aan de gemeente. 

 

De Seniorenraad in Stichtse Vecht beschikt aldus over een uitgebreid netwerk waardoor, samen 
met anderen, de problematiek waarmee ouderen worden geconfronteerd kan worden besproken 
en naar oplossingen worden gezocht. Een voorbeeld: eind 2016 is de problematiek rond 
“Crisisopname van kwetsbare ouderen “ aan de orde gesteld. De Seniorenraad is van mening dat er 
een tussenvoorziening nodig is voor ouderen die in een crisissituatie verkeren en niet naar huis 
kunnen. De gemeente heeft een zorgplicht voor alle inwoners en daarom acht de Seniorenraad het 
van het grootste belang dat er een structurele samenwerking wordt ingesteld tussen de Gemeente, 
de lokale Zorginstellingen en de 1e lijnszorg. In dat overleg kan een goed beeld ontstaan van 
lacunes en kan gezamenlijk worden gewerkt aan oplossingen. Daarbij is de Zorgverzekeraar ook 
partij.  

 
Het werkterrein, werkgroepen en voltallige vergadering 
Het werkterrein van de Seniorenraad richt zich op de onderwerpen zorg en welzijn, wonen en 
bouwen, verkeer en vervoer, veiligheid en minima.  
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Rond deze onderwerpen zijn een viertal werkgroepen actief: 
o Zorg en Welzijn.  
o Minimabeleid ( schuldhulpverlening) 
o Bouwen en Wonen ( inclusief veiligheid) 
o Wijken en kernen ( Verkeer en Vervoer) 

 
De leden van de Seniorenraad nemen op basis van hun bestuurlijke of beroepsmatige achtergrond 
deel aan een werkgroep. Elke werkgroep stelt een jaarplan op wat ter bespreking voorgelegd 
wordt aan de voltallige Seniorenraad vergadering. Rapportage van de werkgroepen vindt tevens in 
de voltallige SR vergadering plaats.  
 
De vergaderingen van de volledige Seniorenraad vinden gemiddeld eens in de zes of zeven weken 
plaats. Gedurende het verslag jaar is totaal 10 keer vergaderd.  
 
Gedurende het afgelopen jaar is in de voltallige vergadering van Seniorenraad een aantal thema’s 
besproken. Bij themabesprekingen wordt een deskundige of gesprekspartner buiten de 
Seniorenraad kring gevraagd. 

            

` In het kort noemen we de thema’s: 

o Woonbehoefte- en huisvesting voor ouderen, dhr. B v. Rossum, WBV   

Vecht en Omstreken  

o Ouderenhuisvesting, dhr. J. Spits, WBV Portaal 

o Dagopvang voor ouderen, A. Capel, Zorggroep Vechtstreek 

o Sociale Wijkteams nader bekeken, K. Rijks en A.v.d.Wijk 

Ontwikkelingen in 2016, Overleg en Adviezen 
Zoals hierboven aangegeven vragen veel landelijke en plaatselijke ontwikkelingen de aandacht van 
de Seniorenraad en haar leden. Dit komt tot uitdrukking in besprekingen met betreffende partijen.  
 
Namelijk: 
a. Gemeente 

Met wethouders, beleidsmedewerkers van te onderscheiden afdelingen als Wmo, sociale 
zaken, minima, woningbouw en werk en inkomen vindt gedurende het jaar regelmatig contact 
plaats. 
In 2016 zijn er afspraken gemaakt met gebiedsregisseurs. 
Begin 2016 is afgesproken – vervolg Nota Ouderenbeleid - de gesprekken tussen Seniorenraad 
en Wethouder WMO en Zorg te continueren en een structureel karakter te geven. Met de 
nieuw aangestelde beleidsmedewerker Ouderenbeleid vinden in 2016 regulier 
afstemmingsgesprekken plaats.  
 

b. WMO-Raad 
Op vele terreinen vindt samenwerking plaats tussen Seniorenraad en WMO- raad. En  

gezamenlijk wordt er deelgenomen aan verschillende overleggen, zoals over het Inkoop beleid 

en WMO- en Jeugd en Subsidie beleid.  
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o Voorzitters Cliënten raden  

o Consulenten Sociaal Wijkteam 

 

 c.  Zorg- en Welzijnsinstellingen 

o Welzijnsconsulenten, ouderenadviseurs in de kernen/wijken Stichtse vecht 

o Kennismaking, samenwerking met Mw. S. Baidjoe, directeur Stichting Welzijn, 

o Wijkverpleging in Stichtse Vecht 

o Alzheimer Stichting 

o Zorggroep de Vechtstreek 

o Verpleeg -en Verzorgingshuizen in Stichtse Vecht  

o Huisartsen Coöperatie Zorg OW-Utrecht  

o Eerstelijns café Maarssen 

d.  Overleg Ouderenbonden  
Met afzonderlijke bonden is gesproken en 7 april vond een gezamenlijk overleg plaats met PCOB 
en KABO.  

 

e. Woningbouwverenigingen 

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en  Woningbouwvereniging Portaal  

  

f. Wijkcommissies en Dorpsraden  

In 2016 is met verschillen Wijkcommissie en Dorpsraden contact gelegd. Er is, informatie                

uitgewisseld en er zijn  afstemmingsafspraken  gemaakt. 

Bezochte Bijeenkomsten  
o Invitational Conference` Programma Kwetsbare Ouderen`, 4 februari  

o Participatiewet Veranderingen en gevolgen 16 februari 

o Gesprek Platform Solidariteit, 6 maart 

o Conferentie Onafhankelijke Cliëntenondersteuning 31 maart/ 6 oktober 

o Afscheid, Mw. F. Miltenburg, directeur Stichting Welzijn 

o Subsidieregeling Stichtse Vecht 2016 – 2018, 9 mei 

o Conferentie Inkoop WMO en Jeugd. 2017 Utrecht West, 16 maart  

o Werkconferentie “Mantelzorg Compliment “, 5 juni  

o  Gesprek “Vallen is verleden tijd “, centrum Fysiotherapie Maarssen,  6 juni 

o Dementie vriendelijke Gemeente Stichtse Vecht, Ondertekening  

o Intentieverklaring. 22 september  

o “Wonen met Zorg in de Buurt” Utrecht, 28 oktober 

o `Wonen voor verwarde mensen`, woerden 16 oktober  

o Kom Erbij, bijeenkomsten in Maarssenbroek, Maarssen, Breukleren en Loenen, 

Nigtevecht ( Omzien naar elkaar) 
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o Bijeenkomst Presentatie 55-Plusgids Stichtse Vecht, 1 november  

o Klankbordgroep Rijksstraatweg, 11 november 

o Klankbordgroep huishoudelijke hulp 24 november  

o Sociaal Domein: Positie Adviesraden, 14 december 

 

De Seniorenraad is lid van het Voorzittersoverleg. Hieraan wordt deelgenomen door de voorzitters 

van de cliëntenraden van Zorginstellingen in Stichtse Vecht  

Uitgebrachte adviezen  
o Advies Seniorenraad Participatie in het Sociaal Domein, over Ontwikkeling 

Participatie-overleg, 15 januari 2016 
o Seniorenraad Inspraakadvies Minimabeleid,20 januari 2016 
o Advies Huishoudelijke hulp Hospitiums 6 januari 2016 
o Presentatie Seniorenraad Nota Integraal Ouderenbeleid in Gemeenteraad, 31 mei 

2016 
o Advies Seniorenraad over Onafhankelijke Cliëntenondersteuning 10 mei 2016  
o Mantelzorg Advies Seniorenraad, 1 augustus 2016  
o Crisisopvang van Kwetsbare Ouderen / Eerstelijnsverblijf onder de 

Zorgverzekeringswet, 3 november 2016 
      
Een exemplaar van de adviezen, voor zover deze betrekking hebben op de gemeente, wordt via de 
griffier gezonden naar de gemeenteraad. 
 
Een lijst van alle adviezen die de Seniorenraad heeft uitgebracht sinds het ontstaan van Stichtse 
Vecht, is aan dit verslag toegevoegd 

 
 
 

Bijlage 1. Samenstelling Seniorenraad 31-12-2016  
Bijlage 2. Adviezen Seniorenraad vanaf december 2011 
 
Secretariaat, april 2017 
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Bijlage I 
 

Overzicht adviezen Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht (2012 t/m 2016) 
 

Datum Advies inzake  Advies aan Gevraagd/ 
ongevraagd 

    

24-04-12 Advies inzake Woonvisie Stichtse Vecht Gemeente SV Gevraagd 

14-06-12 Advies inzake Meerjarenvisie op subsidies Gemeente SV Gevraagd 

06.10.12 Advies inzake de Gemeentelijke Verkeersvisie Gemeente SV Gevraagd 

    

11.03.13 Advies inzake Participatienota Stichtse Vecht Gemeente SV Ongevraagd 

22.05.13 Advies inzake Huisartsenpost Stichtse Vecht Gemeente SV Ongevraagd 

05.07. 13 Advies inzake Woonvisie Stichtse Vecht Gemeente SV Ongevraagd 

24-08-13 Advies voor Gemeenteprogramma’s Fractie voorzitters aan 
politieke partijen Stichtse Vecht         

Gemeenteraadsleden 
 

Ongevraagd 

18-11-13 Commentaar Visie Sociaal Domein en Houtskoolschets  
Toegang  Stichtse Vecht       

Gemeente SV Ongevraagd 

14-12-13 Advies voor ouderenbeleid met betrekking Tot publieke 
preventieve gezondheidszorg 

Gemeente  SV   Ongevraagd 

    

11-05-14 Advies Hoofdlijnen Akkoord 2014 Gemeente SV Gemeente  SV Ongevraagd 

25-06-14 Advies Seniorenraad inzake vormgeving Sociale Wijkteams Gemeente  SV Ongevraagd 

11-09-14 Positie Seniorenraad in Stichtse Vecht Gemeente  SV Ongevraagd 

17-09-14 Totstandkoming van nota Ouderenbeleid, eerste schets Gemeente  SV gevraagd 

31-10-14 De Inrichting van Sociale Wijkteams in Stichtse Vecht Gemeente  SV Ongevraagd 

05-12-14 Reactie op Peil nota ` Visie en participatie en Advisering Gemeente  SV Ongevraagd 

24-11-14 Continuering Huisbezoek75 Advies + Gemeente  SV Ongevraagd 

  Gemeente  SV Ongevraagd 

20-01-15 Advies Nota Ouderenbeleid Gemeente  SV gevraagd 

01-04-15 Advies Ouderenhuisvesting. Ouderenbeleid    Gemeente  SV gevraagd 

02-06-15 Advies Preventie/Vroeg signalering   Gemeente  SV gevraagd 

08-06-15 Advies Eenzaamheid           Gemeente  SV gevraagd 

12-07-15 Advies Ouderenmishandeling/Verwaarlozing Gemeente  SV gevraagd 

02-12-15 Inspraakbijdrage Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente  SV ongevraagd 

    

06-01-16 Advies Huishoudelijke hulp Hospitium Gemeente  SV ongevraagd 

15-01-16 Advies Participatie Sociaal Domein Gemeente  SV ongevraagd 

20-01-16 Inspreekadvies Minimabeleid Gemeente  SV ongevraagd 

10-05-16 Advies SR Onafhankelijke Cliëntenondersteuning         Gemeente  SV ongevraagd 

31-05-16 Presentatie Nota Integraal  Ouderenbeleid                    Gemeente  SV Ongevraagd 

31-05-16 Presentatie Nota Integraal  Ouderenbeleid                    Gemeente  SV Op verzoek 

01-08-16 Mantelzorg Advies Gemeente  SV Ongevraagd 

03-11-16 Crisisopvang van Kwetsbare Ouderen Gemeente  SV Ongevraagd 
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Bijlage II 
 
 

Leden Seniorenraad per 31-12-2016 
 
 

 
De heer T.A. Boon 

 
De heer C. Boonacker. 

 
Mevrouw M. Kampfraath-Beekhuijsen 

 
De heer W.M.A. Linnemans  

 
De heer J.J. Onnes 

 
De heer  F.E.  Poncia 

 
Mevrouw J.B.C. van Schoot 

 
De heer G. J. Valewink 
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