NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING
D.D. 2 FEBRUARI 2012

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Marianne Westerneng, Rinia Cromwell,
Janny Leenders-Post, Ria van Gerven, Abdeslem el Mahraoui, Nienke de Waal,
Frank Stork, Tine Wiegman, Saar Boerlage, Ankie Koeberg-Telder en Dick
Oosterbaan.
Afwezig met bericht: Carla den Boer-Raes, Ibrahim Görmez, Mohamed el
Yakoubi en Afifa Tadmine.
Toehoorders: Els de Ruiter, Frank Mannes, Dini Eekhuis, Elly v.d.Mortel,
Inge Tramm, A. Bouhkim, G. van Amstel, Hilda Slengard, Marja Stahli, Tjandra
Raghoenathsingh, Riwka Cohen, Jan van Lonkhuyzen en Jan Hangelbroek.
Gasten: Lex Wemer en Heidi Morsman van Verkeersschool Nelen.
Notulen: Marianne Avontuur.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen
• De OAR heeft een gmail adres, waarop alle stukken voor iedereen te lezen
zijn. Adres is: Inloggen op gmail met ouderenadviesraadoost@gmail.com
• Afspraak met notaris voor het wijzigen van de statuten is gemaakt en zij is
ondertussen daarmee bezig, de wijzigingen worden aan de juristen van het
stadsdeel ter toetsing voorgelegd.
• Uitnodiging is ontvangen voor het 55 jaar bestaan van het Dreeshuis, het
openingsfeest is vanaf 5 februari om 14.30 uur.
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• Er is een brief ontvangen van een lezer met een reactie op artikelen in
Dwars door de buurt, Saar Boerlage reageert hierop.
• Opening op 14 februari a.s. van 15.00-17.00 uur Buurthuis Meevaart
de Ontwikkelgroep beheert het gebouw. De OAR is heel benieuwd
naar de voortgang.
3. Notulen van de vergadering van 5 januari 2012.
•

Blz. 3, punt 6 Wijkschakelteams: Aanvulling: Antwoorden op vragen
zijn goed afgetimmerd, onderlinge verbindingen lopen. Op de vraag
hoe het zit met de personeelsbezetting tijdens vakanties, blijkt dat dit
niet goed geregeld is.

•

Blz. 3: Punt 7 Ingehouszhof: Men laat de architecten onderzoeken of
het tussenstuk behouden kan blijven.

4. Ingekomen en uitgaande post.
•

De postlijst staat vanaf heden op Gmail:
ouderenadviesraadoost@gmail.com de inlogcode is op te vragen bij
de secretaris.

•

Op 17 februari as is vanaf 19.30 uur in De Burcht een Vakbondscafé
georganiseerd door NOAR over de positie van mensen die in
verpleeg- / verzorgingshuizen / thuiszorg werken met als thema “ Zorg
zelfstandig wonen - Wat kunnen we verbeteren”.

•

Op 15 maart as is er een bijeenkomst Ouderenzorg AMC/VU van
13.00-17.00 uur op de Plantage Middenlaan 14-I.

5. Toelichting van Verkeersschool Nelen over hun plan “Ouderen op de
weg” door Heidi Marsman en de Lex Wemer.
•

Er bereiken hen vragen van mensen over 1. Ik moet mijn rijbewijs
vernieuwen en 2. Ik ben aangehouden door politie en die vinden dat ik
niet goed rij. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er komt een vast
spreekuur waar men naar toe kan komen of telefonisch vragen kan
stellen. Het geheel is gratis en niet commercieel. Vraag is hoe we dit
het beste naar de mensen toe kunnen communiceren. Men wil graag
advies. Er wordt een A4 met informatie aan de aanwezigen uitgedeeld.
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•

De aanwezigen vragen of er niet samengewerkt kan worden. De
ANBO bijvoorbeeld heeft een lijst van artsen die mensen tegen
gereduceerd tarief keuren. Dit wordt kenbaar gemaakt bij de
verkeersschool. Ook een artikel in Dwars door de buurt, in de IJOpener en in de Brug zou nuttig voor ouderen met een rijbewijs zijn.

•

Dit initiatief start nu in Stadsdeel Oost, maar de hele stad zou erbij
gebaat zijn. Het db van OAR-Oost zal het bekendmaken richting de
NOAR. Publiciteit via OAR ter goedkeuring naar Nelen. Ook
interessant voor O & O = Onbeperkt Oost.

6. Discussie over het stedelijk WMO-beleidsplan 2012-2016.
•

•

De aanwezigen worden in 4 groepen opgedeeld. Aan de hand van een
achttal vragen zoals “Wat zijn de gevolgen van het wegbezuinigen van
professionals in welzijn en zorg en de plannen om die steeds meer te
vervangen door vrijwilligers/mantelzorgers?”
De antwoorden uit de vier groepen worden voor de discussie met de
politiek genoteerd op een kaart, die later door het DB van de OAR zal
worden uitgewerkt voor de OAR-bijeenkomst op 1 maart as.

Uitkomsten van de 4 discussiegroepen:
Groep 1:
Als de indicatie veranderd moet worden, moeten de lijnen zo kort
mogelijk dichtbij de cliënt en de eventuele behandelaar.
Bereikbaarheid van het loket: telefonisch via vaste nummers en geen
0900-nummers doorgeven.
Goed personeel bij het Zorgloket, geen bezuinigingen op professionals, je
kunt als vrijwilliger niet verplicht worden om bepaalde “professionele”
werkzaamheden te verrichten.
Laat je niet opjutten door alle geluiden over crisis en bezuinigingen.
Groep 2:
Wijkposten voor ouderen voor informatie en ondersteuning door
deskundige ouderen adviseurs moeten terugkeren in de wijk.
Terug naar wijkgerichte projecten voor zorg en samenwerking.
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Groep 3:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Een loket in samenwerking eventueel huisarts en een neutraal
persoon met kennis van de beperkingen van de clientèle.
Via gemeente fraude voorkomen door de controle via een
gemeentelijk administratiebureau PGB.
De PGB is een prachtige uitvinding, maar moet gecontroleerd
worden door de overheid om mensen met beperkingen niet over te
belasten met administratie en de PGB’ers te bevrijden van het
verwijt van fraude.
Er moet altijd een deskundige aanwezig zijn dag en nacht!
Vervanging door vrijwilligers /mantelzorgers is niet altijd mogelijk.
dus bezuinigingen op professionals, etc. een ramp.
Door kaartjes/formulieren met een vragenlijst Hoe/wat? Men van
het behandelingsgesprek vindt.
Preventie heel goed waar het gaat om gezond leven. Preventief
onderzoek (darm- , borstkanker) indien niet te veel inmenging in
persoonlijke leven. Niet uitsluiten eigen verantwoordelijkheid.
Het gevaar bestaat dat te veel van de AWBZ wordt doorgeschoven.

Groep 4:
1.
Indicatie niet bij huisartsen, maar door een zo onafhankelijke
instantie met beroepsmogelijkheid.
2.

Kan eigenlijk moeilijk, er moet vooral keuze vrijheid zijn, geen
sturing.

3.

Erik van der Burg is goed bezig met zijn voorstellen over PGB.

4.

Preventie is goed geregeld voor 65+’ers in de Wet Publieke
gezondheid art. 5a. De gemeente Amsterdam doet niet wat daar in
wordt verplicht gesteld.

5.

Nee, de AWBZ-clienten zijn weinig geïnteresseerd, terwijl WMO
welzijn juist verspreid is.

7. De 2-minuten-ronde
• Alzheimercafé. De professor werd ziek en er kwam een ter vervanging
een activiteitenbegeleidster en zij gaf een demonstratie improviseren
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met muziek. Dit gebeurde in een erg ongedwongen sfeer en daardoor
was het erg leuk en informatief.
• De voorzieningen in Betondorp gaan drastisch achteruit. De SP gaat
een bezoek brengen om dit te bekijken.
• Politieke avond. Er is geen toetsingskader voor bijvoorbeeld
kosten/baten analyse. Het gaat alleen over de (bezuinigings)effecten op
korte termijn. Dit bestaat alleen voor sociale werkplaatsen.
8. Dwars door de buurt
•

Verkeersschool Nelen

•

Blasiusstraat

•

Politieke avond “Armoede”

•

AOW uitkering omhoog vanwege inflatie die 3 jaar niet mee is
gegaan

•

WMO begin maart

11. Rondvraag
• Er is een nieuwe zoetstof in de handel op basis van natuurlijke stoffen
genaamd Stevia.
• Is er informatie over de gemeentelijke belastingen, zijn deze in Oost
de hoogste?

De volgende vergadering wordt op donderdag 1 maart 2012 van
14.00- 16.00 uur gehouden in de Raadszaal.
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