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concept-notulen OAR-oost  

donderdag 3 december 2015  Raadzaal, Stadsdeelhuis Oost       

Aanwezige OAR Oost DB-,-leden en -toehoorders : Afifa Tadmine, Bertie van Gelder, Bob 

van Wijdom Claterbos, Dick Oosterbaan, Dini Eekhuis, Frank Stork, Haly Karioen, Inge Tramm, 

Riemeke Visser, Nienke de Waal, Ria van Gerven, Rinia Cromwell, Riwka Cohen, Saskia 

Hubelmeijer, Tjandra Raghoenathsingh, Tunny Jongejan-Maat, Janny Leenders Post, H. 

Willeczelek, Inge Tramm, Hansje Albers-Meijer, Marianne Avontuur, Irene Zijlstra, Rinia 

Cromwell, Laetitia Kramp, Frank Stork, Annelies Teunissen (notulist), Tonny Bonnee, Frank 

Mannes, Joke Krull (technisch voorzitter) 

Gasten: Anna, Lian Doodeman Beleidsrealist Zelfstandig Wonen bij Stadsdeel Oost, Mees de 

Lind van Wijngaarden, Hans Heitgeert (fotograaf), Jeroen Koster (WSO; wijksteuntpunt wonen 

Oost) 

Afwezig met bericht:  Carla den Boer Raes, Margareth Moed, Els de Ruiter, Saar Boerlage 

(ander overleg), Coen Valencamp , Tine Wiegman, Marianne Westerneng, An Thierens  

 AGENDA OAR OOST   3 december 2015 

1.Opening en vaststelling van de agenda. 

2.Gast Jeroen Koster, coördinator Steunpunt Wijksteunpunt Wonen in Oost beantwoordt vragen over woon- en huurkwesties. 

3.Korte mededelingen + berichten van verhindering. 

4.Toelichting lijst bijeenkomsten in december 2015 en wat u nog kwijt wilt om dat in een volgende vergadering te behandelen. 

5.Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 3 november 2015. 

6.Stand van zaken WMo: Keukentafelgesprek en bezuiniging HbH.  

7.Verslag plus terugmeldingen uit onze eigen werkgroepen:  Wonen, Mobiliteit (incl. OV) en Zorg & Welzijn. 

8.De 2 – minuten ronde                                                                                                       

* Verslag bijeenkomst “Zorg in de stad #6 “Armoede en Schuld” in pakhuis De Zwijger (11/11) 

9.* Verslag conferentie oudere migranten in de zorg Cliëntenbelang Amsterdam (19/11) 

10.* Verslag bijeenkomst “De P van Preventie” over huiselijk geweld (19/11) 

11.* Verslag bijeenkomst van OAR-Nieuw West over integratie doelgroepen vervoer en het GoGo-busje in Osdorp (20/11) 

12.* Verslag “Wijs met Grijs, In gesprek over mijn kwaliteit van Leven” (24/11)  

13.8. Dwars # 183 deadline was op 26/11 en wordt vanaf 18/12 verspreid. 

14.9. Rondvraag en sluiting.      Aansluitend Netwerkborrel in café ‘Genieten’! 
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1.Opening en vaststelling van de agenda 

Joke Krull (technisch voorzitter) heet een ieder welkom op de maandelijkse plenaire 

vergadering. Speciale gasten zijn Irene Zijlstra (bewoonster IJburg), Riemeke Visser 

(buurvrouw van Saar) . ook zijn er 2 medewerkers van het Stadsdeel Oost 

vertegenwoordigd in verband met agendapunt 2. 

 

2.Gast Jeroen Koster, coördinator Steunpunt Wonen in Oost beantwoordt 

vragen over woon- en huurkwesties. Zie ook de link over wat het SWO voor u 

kan betekenen, tevens vermeldt in DWARS door de buurt krant 

http://www.wswonen.nl/oost/ 

De meeste vragen aan Jeroen zijn verzameld en schriftelijk beantwoord t.b.v. de 

vergaderorde, zie bijlage 1. 

 

3.Korte mededelingen + berichten van verhindering + planning 

3.1. Marianne Westerneng gaat vooruit, ze is nu in revalidatie en heeft 

perspectief op terugkeer naar huis.   

3.2. De Kascommissie  is eindelijk bijeen geweest, uiteindelijk bestaande uit 

Coen Valencamp en Annelies Teunissen. De verantwoording van de uitgaven van 

OAR Oost is netjes geordend en komt helder over. Een formele goedkeuring 

wordt toegevoegd en doorgestuurd naar het Stadsdeel ter afhandeling van de 

subsidie over 2014 
1 

3.3. voorzitterschap OAR Oost 

Joke Krull haar gezondheid gaat weer vooruit, zij geeft aan technisch voorzitter 

te willen blijven, totdat er een andere oplossing is gevonden. De OAR Oost is 

daar unaniem erg blij mee.  

3.4. Gastvrij Oost  

Riwka Cohen is naar de dialoogtafels van Gastvrij Oost geweest in het 

Lloydhotel, een impressie is na te zien via een video  op hun facebooksite. Het 

was een bijeenkomst met 12-14 vluchtelingen  in goede sfeer en in prettige 

samenwerking. Wordt vervolgd, ze gaan een fietstocht doen door verlicht 

Amsterdam. Voor informatie kan men bij Riwka terecht of 

www.facebook.com/gastvrijoost 

                                                           
1 Afhandeling subsidie door secretaris oar oost 

 

http://www.wswonen.nl/oost/
https://www.facebook.com/groups/gastvrijoost/
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3.5. Buurtkrant IJopener 

Frank Stork heeft een gesprek gehad met de IJopener, een buurtkrant voor 

IJburg,  Czaar Peter  buurt, Indische Buurt en Oostelijke Handelskade, digitaal 

zie  www.ijopener.nl . OAR Oost adverteert per december 2015 ook in dit 

blad met contactadressen,  conform de informatie- en -actualiteiten 

kolom in DWARS, per december 2015. 

3.6. de planningslijst OAR Oost heeft Dick wegens een technische storing  

niet kunnen kopiëren voor deze vergadering, de belangrijkste punten worden 

mondeling toegelicht. 

 

4.Toelichting lijst bijeenkomsten in december 2015 en wat u nog kwijt wilt 

om dat in de volgende vergadering in januari te behandelen 

Dinsdag 8 december is er een presentatie in koffiehuis KHL op het OHG (Oostelijk 

Havengebied). Er zal een video worden getoond met de resultaten van de pilot 

wijkzorg OHG en Indische Buurt: de voortgevloeide buurtinitiatieven ter versterking 

van de wijkzorgprojecten. Tine Wiegman en Els de Ruiter vertegenwoordigden ook de  

OAR Oost door hun deelname aan de beoordelingscommissie . Als iemand met Tunny 

meewil, van harte welkom.  

 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 5 november jl. 

De notulen worden vastgesteld met de volgende wijzigingen: 

Pagina  2  
3.1. Saskia Hubelmeijer verduidelijkt haar standpunt betreffende de wmo agendering, 
n.a.v. de klachtenprocedure WMO, wordt vervolgd. Dick Oosterbaan verwijst voor 

deze keer naar punt 6 van de agenda, HbH (hulp bij de huishouding) een onderdeel 
van de WMO. 

 
3.2 Janny Leenders-Post wil graag aanvullen dat bij  de bezichtiging van Oostpoort 
ook  Thijs Reuten , portefeuillehouder wonen -aanwezig was. Hij is trots op het feit 

dat in Oostpoort ook 30% van de woningen, sociale huurwoningen zijn en deze nu ook 
bewoond zijn (wbv IJmere). 

 
Pagina 8, 

9.1.1.  Mentorschap 
Haly Karioen vult aan dat er een eventuele vergoedingsregeling bestaat betreffende 
de eigen bijdrage voor mentorschap, ter ondersteuning van ouderen die zelf niet goed 

de regie over hun eigen dagelijks leven kunnen voeren.   
 

http://www.ijopener.nl/
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6. Stand van zaken WMo: Keukentafelgesprek en bezuiniging HbH 
Het verplicht te  houden keukentafelgesprek bij intake voor HbH, staat overal 

op de agenda, ook bij de wijktafels. De signalen over het disfunctioneren wordt 

meegenomen naar de overleggen binnen de centrale stad door Nienke Gasseling 

(kwartiermaker). De gecontracteerde zorgverleners blijken zich vaak niet te 

houden aan de afspraken rondom de keukentafelgesprekken. De OAR Oost heeft 

vele reacties gehad n.a.v de oproep in de DWARS buurtkrant.  

Een OAR lid meldt dat zij  per september HbH krijgt via het WMO loket, voor 3 

uur  per 2 weken.. Maar de hulp functioneerde niet goed, die klaagde steeds 

over haar eigen sores. Nu krijgt ze een andere hulp maar wel steeds iemand 

anders.  Na de telefonische evaluatie wmo na 3 maanden is zij nu voor 5 jaar 

geïndiceerd. Vanochtend kreeg ze een telefoontje dat ze maar 2,5 uur  HbH 

krijgt i.v.p. 3 uur, dit heeft te maken met de bezuinigingen. Mw. weet nu nog 

steeds niet wat haar eigen bijdrage aan de HbH zal zijn.  

 

Joke Krull vraagt zich af of de overheveling van de AWBZ gelden naar de 

gemeenten wel geoormerkt is voor de verschillende onderdelen van de WMO. 

Als dit niet het geval is, zou het budget dus naar eigen inzicht verdeeld kunnen 

worden door de gemeenten. De NOAR gaat dit aspect aan de orde stellen in het 

overleg met wethouder  Zorg, Erik van den Burg. De gemeente heeft beloofd 

dat de huishoudens “ schoon en leefbaar” zouden moeten zijn, maar wat deze 

criteria precies inhouden staat niet beschreven. Groen Links , CDA, FnV-SP 

Maureen van de Pligt hebben vragen gesteld in de Raadscommissie , en alle 

menen dat de situatie nu in de HbH niet zo marginaal kan blijven georganiseerd. 

De  huidige zogenaamde zelfsturende teams hebben geen coördinator en 

kunnen zich tot niemand  wenden met hun signalen en bevindingen. Dus 

preventie en overleg vindt niet plaats.  

Mees vdLind Wijngaarden was ook bij deze Raadscommissie en zegt dat de 

wijkmanager van Cordaan, zich niet herkende in de beschreven wanpraktijken. 

Echter deze dame bevindt zich niet zelf in het werkveld, het is daarom van 

belang signalen te verzamelen en terug te koppelen naar de centrale 

stadsbestuur (er is ook een oproep in de Dwars krant  geplaatst vorige maand). 

Mogelijk dat Nevin Özütok hierin toch ook een rol kan spelen als 

bestuurscommissielid van Stadsdeel Oost in het overleg met de centrale stad, 
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Tunny geeft de signalen aan haar door. Inspreken bij de centrale stad is 

eveneens een actiemiddel, via NOAR of POA. 

 

Enfin, duidelijk is dat de cliënt uren moet inleveren door de bezuinigingen, of 

meer moet gaan betalen. Want aanbieders zeggen dat er tegen extra betaling 

nog wel huishoudelijke hulp extra geboden kan worden. En dat is een zorgelijke 

ontwikkeling vooral t.a.v. minder draagkrachtige bewoners.   Riwka Cohen was 

bijzonder verontwaardigd was door de informatie die tijdens uitzending PAUW 

op tv naar buiten kwam: over het feit dat de bestuurders  van zorgorganisaties 

geen salaris in wilden leveren maar dit wel van hun huishoudelijke medewerkers 

verwacht. Zie ook uitzending gemist:  http://pauw.vara.nl/media/350518 

 

 

7.Verslag plus terugmeldingen uit onze eigen werkgroepen:   

Wonen, Mobiliteit (incl. OV) en Zorg & Welzijn 

In verband met tijdsgesprek wordt dit agendapunt dit keer overgeslagen. Saar 

Boerlage is druk bezig met POA oprichting (Platforum Ouderen Amsterdam) en 

AFC gebeuren. De werkgroep Participatie is opgeheven, participatie wordt nu 

beschouwd als een onderdeel van de andere 3 thema's: wonen, mobiliteit en 

zorg & welzijn. 

 

8.De 2 – minuten ronde, terugkoppeling van informatieve 

bijeenkomsten 

8.1. Verslag “Zorg in de stad #6 “Armoede en Schuld” in pakhuis De 

Zwijger (11/11) 

Dick Oosterbaan en Tunny  vonden het een goede bijeenkomst met 

marktpartijen, de gemeente, corporaties en professionals van de universiteit de 

VU. Er werden concrete casussen besproken, hoe mensen in een armoedeval 

dreigen te komen: bijvoorbeeld door energieleveranciers die door marktwerking 

de klant onder druk zetten en bedreigen bij betalingsachterstand. Er wordt 

geprobeerd afspraken te maken en eenduidig beleid uit te voeren wanneer er 

ingegrepen gaat worden .Alleen is er bij de cliënten nog weinig bekend over 

mogelijke ondersteuning, dus deze maatregelen moeten nog transparanter 

gemaakt worden, middels een programma door Schuldhulpverlening . 

http://pauw.vara.nl/media/350518
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Afgesproken is om in de winter geen uitzettingen te doen. Ook is men bezig 

met een zwarte lijst op te stellen over incassobureaus, die mensen onheus 

bejegenen. Dit is een taak van de gemeente. Er komt een follow up o.a. vanuit 

de VU. 

 

9.2.Verslag conferentie oudere migranten in de zorg Cliëntenbelang 

Amsterdam (19/11/2012) 

Helaas heeft niemand van de OAR leden kunnen gaan, wegens tijdgebrek. 

Schriftelijke verslaglegging kan mogelijk worden opgevraagd via CBA.  

 

9.3.Verslag bijeenkomst “De P van Preventie” over huiselijk geweld 

(19/11/2015) 

Sonja Baghwandin bezocht de bijeenkomst georganiseerd door de gemeenteen 

was behoorlijk onder de indruk van de persoonlijke verhalen tijdens de 

bijeenkomst. Ook is gesproken over hoe signalen op te pakken en preventie . 

Voor meer informatie, zie ook de speciale site 

https://www.slachtofferhulp.nl/Delicten/Huiselijk-geweld 

 

9.4.Verslag bijeenkomst van OAR-Nieuw West over integratie 

doelgroepen vervoer en het GoGo-busje in Osdorp (20/11/2015) zie 

ook hun website http://www.gogonieuwwest.nl/. Dit project dreigde 

opgeheven te worden, maar er wordt een doorstart gemaakt. Het 

centraal opgericht platform POA houdt een vinger aan de pols, middels 

de werkgroep mobiliteit en vervoer.  

 

9.5.Verslag “Wijs met Grijs, in gesprek over mijn kwaliteit van Leven” 

(24/11/2015)   

Het doel gekoppeld aan de inzet van deze module is het stimuleren van de 

ontwikkeling van een integraal/multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare 

ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure, care, wonen en welzijn en 

het faciliteren van de huisartsen met als doel behoud of herstel van 

functionaliteit, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven van 

kwetsbare ouderen. De huisarts of POH S vervult hierin een regiefunctie.  

https://www.slachtofferhulp.nl/Delicten/Huiselijk-geweld/Aangifte/?gclid=CN6V2LGX5ckCFdQ_GwodMHgM-g
http://www.gogonieuwwest.nl/
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Tunny Jongejan-Maat zal de onderlegger van deze bijeenkomst naar iedereen 

toezenden.Het is belangrijk informatie nl. te verzamelen over de  ervaringen 

van ouderen. 
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9.Buurtkrant Dwars # 183  

 Wordt vanaf 18 december verspreid in de buurt. Ideeën voor de inhoud van de OAR 

pagina in de volgende Dwars zijn van harte welkom.   

 

10.Rondvraag en sluiting 

10.1. Toegankelijkheid van de Meevaart 

Inge Tramm meldt dat er met de Meevaart afspraken zijn gemaakt inzake de  

toegankelijkheid voor scootmobile en rolstoelen vanaf de straat naar de ingang. 

Een verslag is gemaakt en wordt gemaild naar de secretaris OAR oost 3 

10.2 Voor de volgende vergadering wordt het Wijkopbouworgaan 

uitgenodigd 

Jonneke Kruse, lid van het WOO wordt uitgenodigd om te spreken over wat er leeft 

in de buurt 4 

10.3. Aanvraag van een OV pas 

Ria van Gerven heeft vragen over de aanvraag van een Openbaar Vervoerspas, zie 

hier de link naar de website voor informatie 

https://www.ov-chipkaart.nl/aanvragen.htm 

10.4. Dagbesteding in 2016 

Saskia Hubelmeijer meldt dat de eigen bijdragen voor dagbesteding in 2016 

omhoog zal gaan. 

10.5. Wijktafels Oost en Dapperbuurt  

Haly Karlioen meldt dat deze overlegvormen (wijktafels- netwerk- en 

themabijeenkomsten) voor afstemming van zorg in de buurten,  deze keer 

tegelijkertijd gehouden worden,  zij vindt dat onhandig. 

10.6 Stadsdeelfeest voor vrijwilligers 2015 

                                                           
2 Doorzenden verslag wijs met grijs over kwaliteit van leven door Tunny  

 
3 Afspraken toegankelijkheid Meevaart worden toegezonden naar de secretaris oart oost door Inge 

Tramm 

 
4 WOO uitnodigen door secretaris oar oost  

https://www.ov-chipkaart.nl/aanvragen.htm
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Janny Leenders Post meldt dat maar weinig OAR oost – leden en toehoorders zich 

opgegeven hebben voor dit feest, terwijl juist daar ge-netwerkt kan worden. 

Dick Oosterbaan, meldt dat de netwerkborrel al gepland was, en dat het volgend 

jaar hopelijk anders georganiseerd kan worden.  

10.7. Keuze voor zorgverzekering voor 2016, advisering 

Dick  Oosterbaan deelt mee dat er voor de keuze van een zorgverzekering een 

minigids is uitgebracht door de consumentenbond . Deze kan via hun website 

gratis besteld worden, of via het gratis telefoonnummer 0800 6161. Zie ook 

infotafel OAR Oost waar een makkelijke keuze hulp mee te nemen is. 

   10.8.De voorzitter sluit de vergadering af door iedereen prettige feestdagen  te      

    wensen en goed 2016!  Iedereen wordt uitgenodigd voor de aansluitende  

    netwerkborrel in café Genieten. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 



 

Bijlage notulen oar oost 3 december 2015 

Bijlage Agendapunt 2:  vragen en antwoorden  aan Jeroen Koster 

coördinator van Wijksteunpunt Wonen Oost (WSWO)  
www.wswonen.nl/oost 

t.b.v. Ouderen Adviesraad Oost plenaire vergadering 3-12-2015 
 

1)  Betondorp betreft: er worden nog steeds sociale huurwoningen verkocht. 
Wordt er nu niet een keer een halt toegeroepen aan dit beleid? Er zijn 
stedelijke afspraken over verkoop en aantallen het zogenaamde “  convenant verkoop 

sociale huurwoningen” .  Deze afspraak loopt tot 2020 , in oud oost  waren er nog 
8000 woningen en dan nog wat in de Indische buurt ; de precieze stand niet bekend 

op dit moment. Op 1 juli 2014 zijn er in stadsdeel Oost 3.321 woningen verkocht, 
totaal in Amsterdam 22.000 sinds 1998. Huidige coalitie wil niet onder de voorraad 
van 187.000 sociale huurwoningen komen en een deel van de geplande aantallen 

voor verkoop is geschrapt in juli dit jaar.Dus totaal waren er nog 22.000 woningen, 
dat is terug gebracht naar 8000 in Oost. 

 
2) Wat heeft dit beleid voor gevolgen voor de ouderenhuisvesting? 

Door de verkoop van woningen en in de markt brengen daarvan neemt de betaalbare 
voorraad natuurlijk af,  dat geldt dus ook voor ouderenwoningen. De overheid roept 
dat dit de verantwoordelijkheid is van de corporaties, de cijfers moeten bij hen 

nagegaan worden, een aandachtspunt voor overleg met hen. *  
 

3) Zijn er gegevens over het aantal sociale huurwoningen, die in Oost zijn 
verkocht?  
Op 1 juli 2014 waren dat 3.321 corporatie woningen, het aantal  particuliere sociale 

huurwoningen die verkocht zijn weet Jeroen niet.  
 
4) Zijn er gegevens over projecten waar (sociale) huurwoningen, die  
geschikt gemaakt worden voor ouderen? Van corporaties of particuliere 

eigenaren?  
Af en toe in een renovatie 1 woning, Akropolis, Tugelaweg, zie woonblad van de 
gemeente “ 020” voor informatie.  

 
5) zijn er bij het WSW voorbeelden bekend van ouderen in Oost, die met 

behoud van de oude huur zijn doorgestroomd naar beneden of van”  groot 
naar beter” ? 
 Nee, deze regeling loopt voor geen meter  zegt Jeroen (Saar Boerlage heeft wel wat 

kunnen regelen , en heeft nu een nieuwe buurvrouw, die haar situatie toelicht) en dat 
ligt aan de onwil van corporaties en de hoge eisen voor de regelingen. Beter werkt  

de maatregel “ ruil en in de plaatsstelling” bij bijvoorbeeld slecht trappenlopen. De 
corporatie is dan ook te verplichten tot huurharmonisatie . Juridisch kan dit ook 

afgedwongen worden, en financieel ondersteund door het Emile Blauw Fonds.  

 
6) Tonny Bonnee vraagt of eigenaren van koopwoningen meer rechten 

hebben dan huurders: bijvoorbeeld mogen zij hun brommers vrij parkeren rondom 
het huis? Jeroen antwoordt dat men dan toch echt met handhaving te maken krijgt op 

het moment dat zij de brommer disfunctioneel parkeren in de openbare ruimte. 

 
7) Heeft de wooncoach mensen hierbij kunnen begeleiden? Of spelen de 
woonbegeleiders van de corporaties een rol als het om regelingen gaat?  

http://www.wswonen.nl/oost/
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Omdat de regelingen wooncoaches- inzetten niet werken hebben wij voorgesteld 

harde afspraken met de corporaties te maken 
 
8) Waarom is het WSWO nog niet tevreden over de mogelijkheden van de 
wooncoaches? Regelingen werken niet en daardoor kun je huurders nauwelijks blij 

maken, niet vooruit helpen. 
 
9) Komen er bij het WSWO bewoners die/info- en of begeleiding nodig 
hebben bij individuele woningaanpassingen? Kan de Wooncoach mensen 
hierbij begeleiden? Ja, echter kost dat ongelofelijk veel tijd en WMO-loket werkt 

niet voldoende en heel veel is onduidelijk en men wil  daar niet echt meedenken . Het 
zou goed zijn om een beleidsmedewerker met kennis achter loket neer te zetten, en 

deze als vast aanspreekpunt voor SWO te fungeren. Dan gaat de zaken wat 
efficiënter. 
 
10)Hoe reageren mensen op de mededeling, dat ze een eigen bijdrage 
moeten betalen? Of worden deze verzoeken direct via het WMO-loket 

geregeld? Geen idee in principe is het op inkomen gebaseerd maar of dat redelijk is ? 
 
11) Kunnen bewoners deze aanpassingen via een zelf gekozen ondernemer 
laten uitvoeren of zijn ze verplicht om gebruik te maken van het bedrijf dat 

de gemeente in dienst heeft genomen?(Particulier regelen is vaak 
goedkoper).  Het WMO regelt een aannemer, mogelijk dat dit te voorkoming van 
fraude is.   

 
12) Hoe wordt de nieuwe huur vastgesteld van een gerenoveerde woning, als 

de oude bewoners na renovatie het recht hebben om terug te keren? Zijn de 
regels voor een sociale huurwoning en een particuliere huurwoning met een 
sociale huur, in dit geval verschillend?  

Pure woonverbeteringen mogen worden doorberekend, soms zijn er  van te voren 
schriftelijke afspraken gemaakt tussen de wbv en de huurder. Er kan ook een toetsing 

komen door de huurcommissie. Bij dubbel glas bijvoorbeeld zit wel een maximaal van 
Euro 25 huurverhoging per maand.  
 
13) Worden de kosten van het opheffen van achterstallig onderhoud 
verrekend in de nieuwe huurprijs, terwijl dit niet is toegestaan? Nee, dit 

hoort niet maar of het nooit gebeurt: in principe wordt de investering 
berekend en afgeschreven in voorgeschreven termijnen. Bij twijfel kan de 

huurcommissie worden ingeschakeld voor sociale huurders.  
 
14) Welke communicatie/samenwerking bestaat er tussen het WSWO en de 

Woonbond? Woonbond is 1 van de werkgevers op dit moment van de SWO. SWO 
heeft wel overleg met de HvA (Huurders Vereniging Amsterdam)  over woonbeleid.. 

Verder spreken we elkaar incidenteel maar er is geen structureel contact  of overleg. 
 
15)Hoe communiceert het WSW-Oost met bewoners? Is informatie in de 
Dwars voldoende? Of zijn de veranderingen in de regels zo ingewikkeld, dat 
men niet meer weet waar men terecht kan met een vraag? Er wordt 

gecommuniceerd via de buurtkranten en de website, twister allerlei sociale 
media. Er is een communicatieplan voor. 50 procent van de Ouderen zijn 
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NIET digitaal bereikbaar.  
En het woonbeleid wordt wel erg ingewikkeld, de regels wijzigen steeds sneller en 
vaker. 
 
16) Per 1 januari 2017 komt er nieuw verhuurbeleid in het kader van 

passend toewijzen aan mensen met een laag inkomen: 
• Strikter toewijzen: huurtoeslaggerechtigden krijgen alleen de 

vrijkomende goedkope huurwoningen toegewezen(tot de 
aftoppingsgrens). In dat segment hebben ze voorrang. 

• Tweehurenbeleid: woningen worden geadverteerd met twee huren, 

waaronder een afgetopte huur voor huurtoeslaggerechtigden. 
• Strategie op langere termijn: sobere kleine woningen bouwen. 

Wat vindt het WSW van dit nieuwe beleid?  
Jeroen heeft  er niet echt een mening over: de vraag is wie er gaat profiteren? 
Worden wachtlijsten korter voor sommigen enz.? Dat zal moeten blijken.  
 

17) Hoe verhoudt dit nieuwe beleid zich t. o. v. het plan dat wethouder Ivens 

eerder dit jaar heeft gepresenteerd in het kader van de ouderenhuisvesting?  
We willen graag weten wat Amsterdam gaat doen nu er ook zoveel 

vluchtelingen met een status een woning nodig hebben? Is daar nieuw beleid 
voor ontwikkeld?  Er wordt over van alles nagedacht over samenwonen voor 
alleenstaanden tot  en met tijdelijke  contracten, transformatie van bestaande lege 

gebouwen enz. Deels is dit landelijk beleid. Amsterdam , haalt net als andere steden 
haalt zijn targets nu al bij lange na niet.  
 
Aanvulling: De centrale stad inventariseert maatschappelijk vastgoed, dat geschikt is 

om woningen in te maken. 
Ook zijn er plannen voor containerwoningen voor studenten, jonge statushouders en 
andere jonge woningzoekenden. 

 
18) Wordt er extra geld vrijgemaakt voor deze plannen? 

Is er bij het WSW bekend of dergelijke plannen ook in Oost worden 
uitgevoerd?  
Nee, ik weet dat nu even niet.  

 
Dick Oosterbaan wijst nog even op de mogelijkheid tot inschrijving  bij het woningnet 

tot 31 december a.s. Je behoud dan je woonduur 15 jaar, bij inschrijving na 1 januari 
raak je die kwijt. Jeroen meldt dat ongeveer 90.000 bewoners zich hebben 
ingeschreven, van de 180.000 die dit eigenlijk zouden moeten doen.  

 
Tevens is het zo dat Woningnet stopt met telefonisch aanbiedingen te doen, maar via 

SWO kan er wat geregeld wonen. Voor informatie over woningnet 
www.woningnetregioamsterdam.nl/ 

 

Tot slot de regelgeving voor ouderentoeslag wijzigt. Vermogende tot 21.000 
euro krijgen dit nog , hoger vervalt dit. Spaargeld wordt meegeteld als fictief 

vermogen. Er blijft wel huurtoeslag voor ouderen tot 65 jaar met een laag 
inkomen zoals ZZP-ers. 
 

http://www.woningnetregioamsterdam.nl/


 

Bijlage notulen oar oost 3 december 2015 

 

19) Stel dat mensen onverwacht na revalidatie een rolstoelgeschikte woning 
nodig hebben en ze staan niet ingeschreven bij Woningnet, hoe is dan de 
procedure? 

Het werkt als volgt: als mensen opgenomen zijn bij bijvoorbeeld Reade en een 
rolstoelgeschikte woning nodig hebben, regelt Reade met de WMO dat ze een 

rolstoelindicatie krijgen. Die indicatie gaat ook naar de dienst Wonen en die passen in 
woningnet aan dat de mensen een rolstoelindicatie hebben (dat kan de Dienst Wonen 
dus doen in woningnet). Mensen moeten wel zelf een woningwetinschrijving 

aanmaken en zelf reageren op rolstoelgeschikte woningen. Voor 2- en 
3-kamerwoningen gaat dat nog redelijk snel maar grotere woningen zijn moeilijk. Als 

mensen toevallig via de normale weg (dus met inschrijf/woonduur) aan een 
gelijkvloerse woning kunnen komen kunnen ze bij de gemeente een aanvraag 
indienen deze rolstoelgeschikt te maken. Dat wordt in dat geval vanuit de WMO 

betaald. 

 

Op de site van woningnet staat het volgende stukje: 

Voorrang Rolstoelgeschikte indicatie   (alleen in Amsterdam)    
Woningzoekenden met een indicatie   Rolstoelgeschiktewoning kunnen op deze 
woning reageren. Woningzoekenden die nog   niet in een rolstoelwoning wonen 
krijgen ook een CIZ-indicatie, waarmee ze bij de selectie voor gaan 

op   woningzoekenden met alleen   Rolstoelgeschiktewoning indicatie. 

Dat   laatste lijkt   onzin. CIZ gaat alleen over zorg en niet over woningen of 
aanpassingen in de woning en die aanvullende indicatie bestaat ook helemaal 

niet. 


