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Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Joke Krull, Dick Oosterbaan, Frank Stork, Sonja 

Bhagwandin,  Rinia Cromwell, Saar Boerlage, Afifa Tadmine, Nienke de Waal, Marianne 

Westerneng, Marianne Avontuur, Tinie Wiegman, Ankie Koeberg-Telder, 

Afwezig met bericht: Janny Leenders, Ria van Gerven, Ria Klumper, Ibrahim Görmez, 

Abdulem El Mahraourie, Dini, Inge, Trudy, Carla den Boer, Dorien Femming 

Toehoorders:Tjandra Rhagoenathsingh, Frank Mannes, Elly van der Mortel, Tonny 

Bonnee, Els de Ruiter, Saskia Hubelmeijer, Inge Tramm, Laetitia Kramp,  Riwka Cohen, 

Marion Heeres?, Jan Hangelbroek, Annelies Teunissen (notulist) 

Gasten: Sharona Ceha (Meerbelangen), Tom van Woerkom (D'66), Aisha Schol  (Groen 

Links), Jacqueline Krowinkel (Danspaleis) 

  1. Opening en vaststelling van de agenda 

 De vergadering wordt geopend om 14 uur, met speciale welkom aan de gasten. 

 Punt 7 van de agenda wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering OAR. 

  

2. Mededelingen + Informatie  

2.0 Frank moet eerder weg in verband met de opening van Cruijf Court in Betondorp. 

2.1. Tunny heeft – mede namens het DB van de OAR- aan Marianne Avontuur  gevraagd 

te stoppen met notuleren. Men wil andere- en inhoudelijke verslagen. Zij wordt heel 

hartelijk bedankt voor haar inzet, ook voor de bestuursvergaderingen, waar zij heel goed 

functioneerde. Een oplossing is gezocht nog voor de zomerstop en nog voordat Tunny met 

haar voorzitterschap stopt in september. Annelies Teunissen is nu gevraagd of zij de OAR 

wil notuleren. 

Marianne heeft aangegeven betrokken te willen blijven bij de OAR. 

2.2. Informatietafel en overzicht bijeenkomsten in juni 2014 

2.2.0. Zienswijze OAR dagopvang ouderen , zie brief op de informatietafel, 

toegezonden aan de bestuurscommissie stadsdeel Oost. De OAR pleit hierin voor een 

meer gestructureerd aanbod dagopvang voor mensen die zorgbehoeftig zijn, ook om de 

mantelzorgers  te ontzien. 

 

2.2.1.Artikel uit Ouderenzorg over de kabinetsplannen t.a.v. ouderenzorg; uit de 

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziekten) wordt straks alleen nog maar de zwaarste 

langdurige zorg voor ouderen vergoed, in 2015 moeten mensen langer thuis blijven 

wonen. Voor gespecialiseerde zorg worden zij afhankelijk van de zorgverzekeraar en voor  

de WMO-zorg (dagbesteding en lichtere zorg) van de gemeente, maar deze moet het met 

minder budget doen. Volgens onderzoek van de FNV Senioren onder 1500 vijftig plussers 

vindt de helft dit zorgelijk. Ook een hoogleraar ouderenzorg vindt het een gevaar omdat 

de gemeente geen expertise heeft t.a.v. deze ombuiging. Ook gaat er onderhandeld 

worden over welke zorg wel vergoed wordt en welke niet. FNV Senioren vindt dat de 

overheid de wensen van ouderen zelf mee moeten nemen in hun beleid om de zorg met 

kwaliteit en visie te vernieuwen. Maar dit gebeurt niet en de FNV Senioren vindt daarom 

dat de plannen uitgesteld moeten worden.  
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2.2.2. Een artikel van Aktiz 50(werkgeversorganisatie) 50  ligt ter inzage; 

Abvakabo FNV zette voor het vierde jaar op rij de topinkomens in de ouderenzorg op een 

rijtje en constateerde dat de 50 grootverdieners in 2013 ruim 19 procent meer verdienden 

dan de 50 grootverdieners in 2012. Dit ondanks de Wet Normering Topinkomens die sinds 

2013 van kracht is geworden. Nu vallen de meeste zorgbestuurders niet onder de cao, 

maar maken zij individuele afspraken met de Raad van Toezicht. Helaas willen 

zorgwerkgevers nog steeds niet afspreken dat zij ook gewoon, net als de rest van de 

sector, onder de cao vallen. 

 

2.2.3. Artikel Continuïteit van langdurige zorg 

volgens een onderzoek van de Nza (Nederlandse Zorg Autoriteit) is er de komende jaren 

voldoende capaciteit beschikbaar om cliënten met indicatie voor langdurige zorg in een 

instelling te laten verblijven. In de 5 regio's zullen zorgkantoren extra alert moeten zijn 

dat dit ook voor langere termijn gewaarborgd blijft, gezien de transitie  AWBZ naar de 

gemeentes. De Nza heeft een risico-inventarisatie uitgevoerd t.a.v. Continuïteit van zorg , 

of zich daadwerkelijk problemen gaan voordoen op dit gebied is enkel achteraf vast te 

stellen.   

 

De ANBO reageert in 1e reactie positief , zij hebben zich herhaaldelijk uitgesproken over 

de toekomst van het zorgvastgoed. In de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) die de AWBZ 

zal vervangen, zijn zowel het recht op zorg, als het recht op een veilige woonomgeving al 

gegarandeerd. Echter de veroudering en sluiting van het zorgvastgoed en eventuele 

gedwongen verhuizingen moeten zorgvuldig gebeuren en bestaand vastgoed duurzaam 

herontwikkeld.  

 

(NB 14 juni is deze NzA in het nieuws gekomen wegens vermeende corruptie van de bestuurders; zie 

artikelen op de website o.a. 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/06/kan_iemand_die_theo_langejan_een_spuitje_geven.html 

 

2.2.4 Lijst belangrijke bijeenkomsten ter informatie op de vergadertafel 

Naar aanleiding van:Punt Z: Training patientenparticipatie van migranten 18 juni : Afifa 

heeft meegewerkt aan de tot totstandkoming van dit initiatief, vind het boeiend en 

positief. Men wil migrantenvrouwen uit hun isolement halen. Terugkoppeling volgt nog. 1 

Punt FF. De aanwezigen wordt gevraagd de handtekeningenlijst te ondertekenen voor 

iedereen die de opzet van een stedelijke NOAR wil ondersteunen2 

Punt S: Frank vraagt aandacht voor zorgdebat op 10 juni in woonzorgcentrum de Gooyer, 

welke een samenwerkingsverband is met Dwars door  de buurt krant/politiek komitee, 

Amsterdam Oost Verenigd en de OAR, uitnodiging volgt per email.3 

                                                           
1
Terugkoppeling Training patienten participatie migranten door Afifa 

2
Ondertekening handtekeningenlijst ondersteuning oprichting NOAR ; voortgang 

3
Uitnodiging zorgdebat in de Gooyer, terugkoppeling volgt 
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Saar deelt mee dat ze niet toegekomen is aan de voorbereiding van de OAR met Joke 

(aktiepunt). D.d. 11 juni is er een bijeenkomst met NOAR en OAR Zuid, alle aanwezigen 

zijn van harte uit welkom in de AJ Ernstzstraat. Tunny zal vertellen over de proeftuinen in 

stadsdeel Oost (= pilotgebieden wijkzorg). 

 

3. Notulen van de vergadering op donderdag 8 mei 2014 

3.1.de notulen worden vastgesteld met de aanvulling onder aanwezigen: 

Tine Wiegman, met dank aan de notulisten. 

 

3.2. Naar aanleiding van: 

3.2.1.Opheffing hospice in verpleeghuis Sint Jacob 

Tunny heeft gesproken met Stef Spigt  van Amstelring over de stand van zaken. Het plan 

is dat het Dreeshuis een verpleegafdeling krijgt in Oostpoort met 60 bedden. Een 

belangrijke voorziening voor dit stadsdeel, zodat mensen in hun buurtje kunnen blijven 

wonen en bereikbaar blijven voor hun familie. Tegenover dit  zorgcomplex komt een nieuw 

hospice met 10 bedden. Het OAR bestuur heeft aangegeven dit heel belangrijk te vinden. 

Financiering van specifiek de  inrichting van het gebouw moet nog gevonden worden. De 

OAR vraagt iedereen hier over na te denken  en wil graag een comité van aanbeveling 

instellen.  Heb je ideeën; mail het naar Dick Oosterbaan, ook om je op te geven 4 

 

3.2.2.N.a.v. Oriënterend gesprek met VUmc : gaat over monitoren klanttevredenheid 

in “Pilotgebieden Wijkzorg”  en is in opdracht van de gemeente en Achmea en blijkt over 

het ontslagmoment uit het ziekenhuis te gaan en de  zorgaanvraag. 

3.2.3. Stand van zaken burgerinitiatief “Eigenwijs met leegstand” in Fizeaustraat:  

haalbaarheidsonderzoek moet nog gedaan worden. Thijs Reuten wil pas akkoord gaan met 

subsidie aanvraag bij de Provincie, als aan de voorwaarde voldaan kan worden dat 

Eigenwijs participant is bij de tot totstandkoming van het project. 

3.2.4.  n.a.v. Punt 3.b. Hoe veiligheid van kwetsbare bewoners aangepakt gaat 

worden:  

Jan Hangelbroek (Dynamo): informatie wordt aan bewoners toegezonden, een breed scala 

aan maatregelen  in en om de woningen is mogelijk:  

– i.s.m. de politie wordt er informatie aan de bewoners toegezonden middels een folder in 

ludieke vorm, dit wordt gebiedsgericht aangepakt.  

– via WonenPlus: levert praktische ondersteuning aan ouderen zodat ze zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen. Dus wat kun je doen aan alarmering, valpreventie 

,veiligheid; bewoners wijzen op de afleidingsmanoeuvres aan de deur, vooral nu dit in 

Amsterdam vaak gebruikt wordt om ouderen om de tuin te leiden. Goede samenwerking 

met de politie wordt daarom belangrijk gevonden. 

 

– Dynamo organiseert een training Ouder met power voor 60+: er is steeds meer 

                                                           
4
Inrichten van hospice Oostpoort, comité van aanbeveling samenstellen en meedenken, opgeven bij Dick  
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animo nu, 25 deelnemers, mensen vind het leuk. De cursus is geschikt voor iedereen, ook 

voor mensen met beperking. Hoe voorkom je-  of lok je – nare, agressieve vervelende 

situaties uit.  

Marianne doet de suggestie er een informatief filmpje van te maken, zodat we het aan 

publiek kan maken via TV of Radio Noord Holland? Jan vindt dit een goed idee, ook voor 

de site van Dynamo.5 

 

N.a.v. De vraag van Tunny of de alarmering van de ATA voldoende is om het welzijn en 

gezondheid van ouderen te waarborgen, antwoordt Jan dat dit alleen is voor bewoners die 

in een acute situatie verkeren door bijvoorbeeld een valpartij. En niet bedoelt is om 

criminaliteit te weren. Er wordt wel veel met ATA samengewerkt, bijvoorbeeld in stadsdeel 

Zuid en Combiwel zijn er afspraken gemaakt over 24 uurs zorg. Jan zou dit voor Oost ook 

een goed idee vinden. 

Tonny vertelt dat haar vriendin onlangs erg lang op de grond  heeft gelegen omdat  ATA 

het op probeerde te lossen via contact met haar zoon, i.p.v.  een politieman op haar 

woning af te sturen . Tonny is benieuwd naar de werkwijze van ATA.  

Besloten wordt hen in september uit te nodigen voor de OAR vergadering in september 6 

N.a.v. Punt 4. Ouderenhuisvesting; gesprek met Wijksteunpunt Wonen 

met betrekking tot de ontwikkelingen op landelijk niveau , zie artikelen gemeld onder punt 

2 van dit verslag. Eventuele vragen kunnen per mail gesteld worden aan Dick via mail: 

secretarisOAROost@gmail.com 

Gisteren had Tunny een gesprek met de WSW (Wijksteunpunt Wonen); zij ontving een link 

over een uitspraak van Stef Blok en staatssecretaris van Reijn, over een voorstel voor 

onderzoek voor langer thuiswonen en woningverbetering, Tunny stuurt de link door aan de 

OAR leden en toehoorders. 7 

Wat de vergoeding van trapliften betreft, dit jaar willen een aantal corporaties deze nog 

wel vergoeden maar volgend jaar niet meer. Zij hebben geen middelen meer, maar zijn 

wel verantwoordelijk voor de aanpassingen voor de huurwoningen voor ouderen.  

 

De WSW gaf aan dat er momenteel heel weinig beweging in de woningmarkt is mede door 

de ineenstorting van de woningmarkt en de stijging van de huren door de economische 

crisis veroorzaakt. En nog onduidelijkheid van overheid over vervolg beleid. Mogelijk dat 

de huidige parlementaire enquête naar het functioneren van de bestuurders van Rochdale 

en Vestia ook negatief uitvalt.  

Denice Hanser (WSW) maakt voor de OAR een overzicht van de belangrijkste regels ten 

aanzien van verhuizen van ouderen. Met Thijs Reuten wordt nog besproken welke opening 

hij nog ziet t.a.v. Ouderenhuisvesting en hoe we elkaar kunnen informeren. Afspraak met 

                                                           
5
Filmpje Ouder met power ter promotie; stand van zaken door Jan Hangelbroek Dynamo 

6
ATA (alarmering) uitnodigen voor informatie en werkwijze voor OARvergadering september, wie nodigt hen uit? 

7
Link van WSW  voorstel langer thuiswonen en woningverbetering doorsturen aan de OAR leden en toehoorders 
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hem wordt ingepland. Zie volgend agendapunt. 

 

5. Kennismaking en overleg met DB bestuurscommissie stadsdeel Oost ; het 

gesprek tussen Nevin özütuk en leden van het DB-OAR ( Tunny, Frank en Dick)  is wel 

ingekort, maar staat nog steeds gepland op woensdag 11 juni tussen 13.00 tot 14.00 uur. 

Op de agenda staat het jaarverslag  OAR, het overgangsdocument, zienswijze 

dagbesteding, zienswijze parkeren.  De suggestie van Jan Hangelbroek (Dynamo)  het 

beleid van woningaanpassingen voor ouderen (bijv. trapliften) en veiligheid en preventie 

voor ouderen, te bespreken met Nevin of Thijs als vertegenwoordigers van de 

bestuurscommissie.  Deze suggestie wordt meegenomen. De OAR leden wordt gevraagd 

mee te denken over aanvullende suggesties , die kun je mailen aan Tunny 8 

 

Gesprek met Marjolein de Meijer, beleidsmedewerkster van  stadsdeel Oost voor het 

sociale domein volgt nog, onder andere wordt over de WMO raad gesproken. 

Het volgend bestuurlijk overleg tussen de OAR en de bestuurscommissie is in september 

gepland in samenwerking met Bianca Hein van Stadsdeel Oost. 

 

PAUZE 5 min 14.59 – 15.04 uur 

 

6. Danspaleis: 

Jaqueline dankt het OAR voor de uitnodiging en kort wordt de geschiedenis van het 

Danspaleis toegelicht: deze gebeurtenis is ooit ontstaan vanuit de viering van een 

verjaardagsfeestje voor een 90 jarige. Vanuit enthousiasme is het toen voortgezet tot een 

bedrijf. Meestal worden deze bijeenkomsten georganiseerd in verzorgingscentra, voor niet 

inwonenden. Maar nu gaat het Danspaleis ook de buurt in. Bijvoorbeeld in Frankendael 25 

mei en 21 juni in het Lloyd hotel. Het doel is een leuk verzetje voor voor de doelgroep 

65+ te organiseren, maar is het nu wel voor een bredere doelgroep geschikt. Men hoeft 

niet perse te dansen, toehoren mag ook en ook is het danspaleis voor mensen met een 

beperking. En jong en oud komen met elkaar in contact en ook wordt er gewerkt met 

vrijwilligers.  Jaqueline loopt vaak door de wijken heen om het Danspaleis te promoten, 

mocht u ideeën hebben dan hoort ze zij graag. De mooiste reclame is er een keer geweest 

te zijn, het gebeuren geeft veel positieve energie.  

 

Tonny Bonnee kan dit beamen, ze heeft lang gezocht naar een geschikt dansmogelijkheid, 

er zijn vaak weinig mannen, maar bij het Danspaleis is dit geen probleem, ze vind het 

geweldig. Elly van der Mortel zegt dat je ook los en zonder partner kan dansen, ze heeft 

dit ervaren op een straatgebeuren van het Danspaleis. Er wordt een kleine aantekening 

gemaakt over de hoogte van de prijs van de consumpties.  

 

Jacqueline erkent dit en zegt dat er rekening mee wordt gehouden: in cafe Frankendael is 

korting bedongen. Zij krijgen ook subsidie van het stadsdeelkantoor Oost, waardoor de 

entree slechts E 2,50 is. En in verzorgingshuizen is de entree zelfs gratis. En op sommige 

locaties mag men wel zelf drankjes meenemen. 

                                                           
8
Meedenken over onderwerpen voor overleg met de bestuurscommissie 
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Rifka vraagt waarom deze bijeenkomsten 'Danspaleis”  wordt genoemd, is het bedoeld 

voor alleenstaanden en hoe worden vrijwilligers geworven? 

Marianne vraagt of het woord Nostalgia een leuk alternatief is als benaming? 

 

Jacqueline licht toe dat het Danspaleis een club voor iedereen is, mannen, vrouwen, 

stellen en ook man-man, vrouw-vrouw, multiculti enzovoorts, om iedereen een zo leuk 

mogelijke tijd te bezorgen. Ook zijn er stellen die komen met een dansspecialisatie, 

bijvoorbeeld Anna en Paul, tangospecialisten. 

Maar aan het begrip Het Danspaleis kan niet meer gesleuteld worden,  een leuke slogan of 

tekst is altijd welkom. En wat de vrijwilligers betreft, die worden geworven via de 

vrijwilligerscentrale, Amsterdam care, academie voor de stad. Vaak vinden deze 

vrijwilligers het zo leuk, dat ze blijven komen. 

Afifa wil het Danspaleis uitnodigen voor een bijeenkomst in de Bloem.Voor verdere 

informatie zie ook folders, website  http://www.hetdanspaleis.com 

 

7.bespreking OAR jaarverslag 2013 

Vele OARleden  en toehoorders hebben het jaarverslag niet op tijd per post ontvangen en 

dus niet kunnen lezen en voorbereiden. De behandeling van het jaarverslag wordt daarom 

doorgeschoven naar de volgende OAR bijeenkomst. 

Punt 8. Voorbereiding ALV NOAR d.d. 6 juni bij de OAR Zuid 

Tunny vertelt dat dit de eerste algemene ledenvergadering, nu is het nog zo dat zij en 

Dick nog in het bestuur zitten van de NOAR, maar de bedoeling is dat er afvaardiging van 

alle OAR's in de stadsdelen in het bestuur komen van dit overkoepelend orgaan.  

Saar informeert de aanwezigen dat er ook een verandering komt over  de statuten 

volgend jaar , ook nadat er vanuit de centrale stad gereageerd is de voorstellen vanuit de 

NOAR. Morgen zijn deze ook geagendeerd en de financiën NOAR,plus  een brief naar de 

gemeenteraad over het tekort aan woonruimte voor ouderen, de proeftuinen wijkzorg 

(waar in de praktijk blijkt dat de wijkverpleging en de huisartsen goed contact hebben 

over het werkveld zorg, maar dat huisartsen nauwelijks kennis en contact hebben met het 

werkveld welzijn, en de sociale kaart nauwelijks blijken te kennen om door te kunnen 

verwijzen). Ook zijn zij nauwelijks vertegenwoordigt in het overleg m.b.t. De proeftuinen. 

9. de 2 minutenronde 

9.1. Visie GGD op publieke gezondheidszorg ouderen 

Saar koppelt informatie terug over de bijeenkomst met de GGD 15 mei jl ; de GGD richt 

zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en 

Uithoorn. Bij  beleid onderzoek en preventie hebben zij een beperkt aantal producten gericht op ouderen, 

en een beperkt aantal  personeelsleden  ( 5fte en stagiaires), echter mw Lenglet (hoofd productgroep 

Ouderen) is welwillend. De GGD denkt  in leeftijdsgroepen en preventie en richten zich 

bijvoorbeeld al op de de 55+ groep, die vallen nu ook onder de ouderencategorie.  Voor 

verdere informatie over hun producten via link http://www.ggd.amsterdam.nl/menu-ii/beleid-

onderzoek-0/ouderen/ 
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9.2. Onderzoek Vumc: monitoren klanttevredenheidsonderzoek pilotgebieden 

wijkzorg: 

De volgende vergadering met de pilotgebieden zal Tunny Jongejan het onderzoek van de 

VU in opdracht van de gemeente en Achmea  toelichten, op verzoek van Els en Tine. 

 

10. Kranten in de buurt en werving voor werkgroepen OAR 

Dwars door de buurt” (buurtkrantje die niet in IJburg verspreid wordt) komt 21 juni uit. 

Saar Boerlage heeft namens de OAR een stuk geschreven, toegespitst op de speerpunten 

van de OAR. Het DB van de OAR heeft ook besloten om werkgroepen in te stellen in het 

kader van deze speerpunten van de OAR, zie Dwars # 173. Op het aandachtsgebied zorg 

en welzijn gaat er voor de werkgroep “wonen en zorg” actief bewoners geworven worden, 

in o.a. de Brug” (krantje gericht op IJburg) 9 De Brug komt 26 juni uit. 

De volgende suggesties worden gedaan ten behoeve van de werving werkgroepen: 

–  om de onderwerpen wat meer concreter en resultaatgericht te formuleren ten behoeve 

van een groter animo om mee te denken onder de doelgroepen  

– Buurtgerichter gaan werven, suggestie van Joke; 

– Tine Wiegman stelt voor via de IJ- opener te werven, deze wordt beter gelezen dan de 

Brug. Ze weet niet of er voor adverteren financiële consequenties aanzitten.   

Speerpunten uit geformuleerd uit de aandachtsgebieden Zorg en Welzijn, Koopkracht, 

Huisvesting, Mobiliteit; zie ook jaarverslag OAR en Dwars # 173: 

1) voor zorg aan ouderen meer geld beschikbaar stellen 

2) Op hulp bij het huishouden niet beknibbelen. 

3) Er moet meer geld worden vrijgemaakt voor armoedebestrijding 

4) De koopkracht van Amsterdamse minima dient onderzocht te worden 

5) Het tekort opheffen aan passende woningen voor ouderen 

6 + 7) Betaalbare woningen voor ouderen, die kunnen o.m. betaalbaar worden gemaakt 

door een hogere huurtoeslag uit het Woonfonds. 

8) zorg voor goed openbaar vervoer en steun initiatieven in stadsdelen waar dit ontbreekt. 

 

12. Rondvraag:  

12.1 Mensen die meewillen naar de tentoonstelling vriendschapsbanden tussen kunnen 

zich opgeven via Tunny Jongejan. Er worden gesprekken georganiseerd o.a. tussen 

moslims en joden, om het dialoog onderling te bevorderen. Er is geen website van. 

12.2 Tonny Bonnee nodigt gedupeerden uit om zich aan te sluiten bij een vereniging  die 

opkomt voor gedupeerden van woekerpolissen, zij heeft goede ervaring met hen, bij haar 

is informatie op te vragen.  Dick waarschuwt namelijk ook voor oplichters zie website 

                                                           
9
Buurtgericht werven,  voor instellen  werkgroepen  a.d.h.v. speerpunten OAR , zie ook suggesties 
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Radar (Tros)  http://www.trosradar.nl/nieuws/archief/detail/article/miljoenenclaim-

woekerpolisproces-tegen-asr/ 

12.3 Saar wil een OAR excursie organiseren:bijvoorbeeld naar Zeeburgereiland en of naar 

Akropolis en Diemen (elektrische karretjes) Een plan/voorstel volgt nog, ook over de 

bereikbaarheid van Akropolis bijvoorbeeld. Eerst wordt besloten door het DB OAR of 3 juli 

een extra OAR vergadering wordt of een excursie Oar.   

12.4. Rifka vraagt aandacht voor ontvangst van de OAR stukken: ze miste de agenda en 

kreeg 2 x concept notulen per email, zonder paginanummers. Mogelijk dat dit ook met 

haar computer te maken heeft. Hier wordt nog even naar gekeken na de vergadering. 

12.5 Ankie wil graag per september toehoorder worden i.p.v. OAR lid. 

12.6 Elly zal per september minder frequent de OAR bezoeken. Ze is toehoorder maar wil 

nog wel graag de agenda en het verslag blijven ontvangen. Joke vraagt of Elly misschien 

OAR lid wil worden i.p.v toehoorder.  

 

12.7 Dick zegt dat er eind juni een nieuw toetsingskader komt voor de pensioenen: deze 

is nogal ingrijpend; informatie volgt nog. In de zomer zullen er allerlei bijeenkomsten 

georganiseerd worden door de FNV, en ook digitaal is een paneldiscussie mogelijk. 10 

12.8 Sharona mist op de activiteitenlijst o.a.  een datum van een bijeenkomst 17 juni met 

onbeperkt Oost. Ook vindt ze het jammer dat het  georganiseerde zorgdebat  met DWARS 

op een dinsdag valt  (10 juni); geen van de leden van de bestuurscommissie kunnen dan 

komen omdat zij overleg hebben in de buurten, de zogenaamde gebiedsweken, tot ver na 

de zomer. 

Joke vindt het jammer dat er maar zo weinig leden van de huidige bestuurscommissie 

vandaag op de OAR ledenvergadering zijn gekomen? 

  

Sharona merkt op dat ze blij is met de 2 collega's die wel gekomen zijn. Mogelijke 

oorzaken kunnen volgens haar zijn dat de OAR-vergaderingen binnen werktijd vallen en 

dat vele bestuurscommissie leden nog niet ingewerkt zijn . Er komen ook heel veel 

uitnodigingen, minstens 5 per week. Daarbij is gekomen dat bij de opheffing van de 

stadsdelen en instelling van de vervangende bestuurscommissie, het budget voor 

stadsdeel Oost ook verminderd is. Nu moet er veel geknokt worden om extra geld lost te 

krijgen bij de centrale stad, voor doelen waar men voorheen budget kreeg van het rijk. 

 

14.55 uur afsluiting ledenvergadering OAR  

Volgende vergadering is in principe weer de eerste donderdag van de maand, 4 september 

a.s. Tussen 14.00-16.00 uur.  

Donderdag 3 juli a.s is een reserve vergaderdatum, eventueel voor nieuwe ontwikkelingen 

die besproken moeten worden met de OAR leden en toehoorders. Ook is het mogelijk dat 
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Eventueel ontwikkelingen in pensioenen agenderen? 
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deze datum gereserveerd wordt voor een excursie OAR.  

 


