Concept verslag OAR Oost d.d. 4 december 2014

Tijdens de lunchbijeenkomst: Tunny Jongejan-Maat houdt een inleidend praatje. Ivar
Manuel (stadsdeelvoorzitter Bestuurscommissie Oost) schuift aan, is blij met de grote
opkomst en beloofdt contact te onderhouden met OAR Oost.
Tunny noemt nog eens de belangrijkste speerpunten van de OAR Oost zorg, wonen,
armoede/ koopkracht en mobiliteit en de behaalde resultaten van dit jaar. De OAR Oost
heeft zich ingezet voor o.a. het belang van vrije keuze bij de keukentafelgesprekken 2015,
het volgen van (informele) wijkzorg in de buurten ( de pilots in de Oostelijke Handels Kade,
Indische buurt), zienswijze dagopvang met de vraag om meer begeleiding, zodat deze
mogelijkheid tot dagbesteding blijft in Oost. Woning aanpassingen en huurverhoging in de
woningbouw hebben ook de grootst mogelijke aandacht !

Nevin Ӧzütok verantwoordelijke portefeuillehouder van o.a. Zorg en Welzijn, zegt grote
waardering te hebben voor de OAR Oost. Hoe de vorm van deze belangenbehartiging zal
zijn, maakt haar niet uit. Zij wil graag met hen de ogen en oren van de buurt zijn en actie
gericht voortgaan. Zodat ouderen door de transitie in elk geval niet in een isolement
komen.
Aanwezig OAR leden en toehoorders bij aanvang vergadering 14 uur : Tonny Bonnee, Adri
Tuin, Afifa Tadmine,Ankie Koeberg-Telder, Bertie van Gelder, Carla den Boer-Raes, Dick
Oosterbaan (secretaris OAR Oost), Dini Eekhuis, Elly van de Mortel, Frank Mannes, Frank
Stork (penningmeester), Haly Karioen, Joke Brandt, Kitty Huibers, Janny Leenders-Post, Joke
Krull (technisch voorzitter), Laetitia Kramp, Margareth Moed, Marianne Avontuur,
Marianne Westerneng, Marion Heeres, Nienke de Waal, Ria van Gerven, Rinia Cromwell,
Saar Boerlage, Saskia Hubelmeijer, Sonja Bhagwandin, Tunny Jongejan-Maat, Hansje AlbersMeijer, Rijna Veerkamp, Bob van Wijdom Claterbos, Coen Valenkamp, Willem Koelewijn,
Hannah Alwarda, Annelies Teunissen (notulist)
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Afmeldingen : Riwka Cohen, Els de Ruyter, Tine Wiegman, en Sonja Baghwandin(eerder
weg), Stichting Opoeh
Gasten Hanneke Kraan (stadsdeel Oost), Peter Faber (Muiderkerk, Elthetokerk) Marten Bos
(COC)

AGENDA
1.

Opening en vaststelling van de agenda.

2.

Mededelingen + toelichting bijeenkomsten in december 2014.

3.

Notulen van de vergadering op donderdag 6 november 2014.

4.

Stand van zaken NOAR-reactie dd 29-8-2014 over inspraak versie WMO-verordening.

5.

Resultaten Werkatelier “Samen prettig oud worden in de wijk” op woensdag 10 december
2014

6.

Marten Bos (COC)vertelt over de positie van “Roze Ouderen”

7.

Stichting OOPOEH geeft informatie over hun activiteiten, vervallen.

8.

Adri Tuin stelt het begrip “Participatie Maatschappij” ter discussie: wordt agendapunt
bestemming pand Fizeaustraat.

9.

De 2 – minuten ronde :
-

“Open Huis”, bestuurscommissie, 26/11

-

Stand van zaken zorgverzekeringen (zie stukken)

-

Dwars door de buurt De Brug: deadlines

10. Speerpunt OAR Oost in december 2014
11. Rondvraag en sluiting.

1. Opening en vaststelling agenda na de lunch om 14 uur
1.1.De technisch voorzitter Joke Krull heet iedereen welkom en vraagt iedereen
duidelijk zijn naam te zeggen voor de notulen.
1.2.Agendawijzigingen:
Agendapunt 8 , wordt “ Bestemming voormalig GGZ gebouw Fizeaustraat 2”, het
onderwerp Participatiemaatschappij wordt doorgeschoven naar bijeenkomst OAR
Oost 8 januari 2015 1
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Agenderen OAR Oost 8 januari : “Participatiemaatschappij” i.s.m. Adri Tuin
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2. Mededelingen + toelichting bijeenkomsten in december 2014
2.1 Jette Bolle (programmamanager sociaal domein stadsdeel Oost) heeft gemeld
dat de inkoopgesprekken over de dagbesteding en ambulante ondersteuning zijn
afgerond. De zorgaanbieders weten nu het beschikbare budget, de uitwerkingsfase
is nu ingegaan. Begin januari overlegt Jette met de OAR Oost over de invloed en
verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie van stadsdeel Oost.2
3. Notulen van de vergadering op donderdag 6 november 2014
Verslag wordt vastgesteld met de volgende wijziging:
3.1

Tekstueel:
Pagina 10: koopkracht compensatie, gerechtigden met een DWI uitkering
krijgen het automatisch, kijk anders op de website van de gemeente
Amsterdam voor de voorwaarden
aanvraag koopkracht compensatie.

3.2
3.2.1.

Naar aanleiding van:
Een protestbrief OAR Oost over eigen bijdrage lunch voor mantelzorgers
is overlegd met Marieke Soeterik van Dynamo. Intern zal dit besproken
worden, uitslag volgt nog .

3.2.2.
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Voortbestaan OAR Oost: een officiële brief vanuit het Stadsdeel Oost
m.b.t. opheffing van de verordening en dus ook stoppen van subsidie is
nog niet binnen gekomen. OAR Oost is nu een vereniging en in deze
rechtsvorm kan zij altijd onafhankelijk doorgaan met het opkomen voor
ouderen. De OAR Oost vraagt zich wel af of op met de opheffing van de
verordening, de adviezen van de OAR Oost nog wel serieus genomen
zullen worden in de toekomst.
Jannie Leenders, voormalig voorzitter OAR Oost wil graag doorgaan en
samenwerken.

3.3

Pagina 5 betreffende AKROPOLIS: Saar Boerlage heeft dit onderwerp met
de WSW (Wijksteunpunt Wonen in Oost) heeft gesproken over de invulling
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Overleg met Jette Bolle (program.manager sociaal domein) inzake verantwoordelijkheid BC inzake dagbesteding en ambulante
zorg
3
Stand van zaken eigen bijdrage lunch mantelzorgers i.sm. Dynamo
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van de plint en de collectieve ruimte: met het aantal van 120 huurders kan
men een woongroep vormen als rechtsvorm. In dit geval kan men een
collectieve ruimte delen en in vullen op niet commerciële basis. Dit schept
weer mogelijkheden en dit punt wordt 9 december nog eens toegelicht door
Saar.

i

Haly Karioen: De woongroep in de Wagenaarstraat heeft 15 wibowoningen,
zij hebben een bestuur opgericht en een gymnastiek en woonzaal gecreëerd.
Ze heeft via Arcade gehoord dat het woningbeleid vooral gericht zal worden
op studenten en starters op de woningmarkt, zie ook 6-0-de-toekomst-vande-sociale-woningbouw-nederland/.
3.4

Saskia Hubelmeijer zegt dat het invalidentoilet in het stadsdeel Oost op slot
zijn, ondanks ingediende klachten. Ze gaat het hogerop zoeken via de
bestuurscommissie.

3.5
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Tunny Jongejan-Maat meldt dat de officiële opening van de WSO
Proefwoning 29 januari 2015 zal zijn, zie ook notulen vorige keer.
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Stand van zaken NOAR-reactie dd 29-8-2014 n.a.v. inspraak concept
WMO-verordening
Het voorstel van NOAR (Netwerk Oudere Adviesraden) is aangenomen: de cliënt
kan tijdens een keukentafelgesprek iemand meenemen zodat cliënten zich vrij
voelen om onafhankelijk keuzes te kunnen maken. Het voorstel om mediation in te
zetten bij inspraakprocedures is positief ontvangen, de wethouder is weliswaar
bang voor alternatieve procedures, maar het wordt meegenomen met de evaluatie
van de transitie van de AWBZ naar de gemeente.
Ook het voorstel van de OAR centrum om de bewoners van Amsterdam de nieuwe
wetgeving en consequenties duidelijk te maken middels folders, huis aan huis
bladen, is overgenomen.
Rijna Veerkamp wil graag de betrokken wethouder en portefeuillehouders Zorg
uitnodigen om hen te confronteren met schrijnende voorbeelden uit de praktijk.
Marianne Westerneng wijst op de petitie van FNV langer thuis wonen :
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Stand van zaken toegankelijkheid invalidentoilet Stadsdeelkantoor, Saskia Hubelmeijer
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formulier_volksraadpleging (inventarisatie van afkalving van de zorg, want het
kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen en worden onder andere de
verzorgingshuizen gesloten. Maar tegelijkertijd bezuinigt het kabinet ook op de
zorg thuis?!))
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Werkateliers “Samen prettig oud worden in de wijk” 10 december a.s. in
het Willem Dreeshuis
Vanaf 22 oktober komen betrokken bewoners en betrokken organisaties,
waaronder de OAR en Dynamo, elke woensdag bij elkaar. Ideeën zijn verwerkt tot
een plan van aanpak, waaruit 11 projecten zijn geformuleerd. Met betrekking tot
toegankelijkheid en veiligheid zijn er 2 bijeenkomsten gepland om ideeën te
presenteren en praktijk gerichte oplossingen te bedenken(bijvoorbeeld over de
vuilstort bij afvalcontainers) .
Voor Jeruzalem en Middenmeer I en II komt er een wijkservicepunt in het
toekomstige Blok M. Het Stadsdeel zal dit financieren, via Dynamo (vraag van
Saar Boerlage).
Voor informatie over buurten in het algemeen
http://www.oost.amsterdam.nl/buurten/
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Positie van “Roze ouderen in Oost”, zie ook www.coc.nl-50plus
Marten Bos is vertegenwoordiger namens het COC (Nederlandse vereniging tot
integratie van homosexualiteit ) en is door hen aangesteld als nieuwe
buurtcoördinator van het COC in stadsdeel Oost. De emancipatie en acceptatie
van LBGT5 is de laatste jaren achteruitgegaan, netwerken is hard nodig en Marten
heeft via de WMO-raad contact gezocht met de OAR Oost. Ook is er contact
gelegd met jongerenwerk en migrantenorganisaties in Oost (ook met de Bloem).
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LGBT is de Engelse afkorting van die staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Lesbian
betekent lesbienne (de vrouwelijke homoseksueel), gay betekent homo (de mannelijke
homoseksueel), bisexual betekent biseksueel en transgender betekent transgenderist. Het is internationaal
dé afkorting geworden van de beweging van homo- en biseksuelen en de transgenderbeweging van
transgenderisten, transseksuelen en travestieten.
5

Martin woont sinds 15 jaar in het Oostelijk Havengebied en ook in deze buurt zijn
LBGT ouderen onzichtbaar. Tijdens de proeftuinen in de wijken (Oostelijk
Havengebied, Indische buurt) bleken de wijkverpleegkundigen de organisatie
“COC” niet te kennen en ook was men niet op de hoogte van een percentage aan
wonende LBGT in die buurten . Ook uit onderzoek blijkt dat ouderen hun sexuele
geaardheid liever verbergen, en dat het thema is ondergesneeuwd bij de
professionals.
Gaycare thuiszorgorganisatie is toen ingezet op LGBT-ers die ook zorgmijders
zijn, om de zorg voor hen toegankelijker te maken. Men schrok van de tekenen
van verwaarlozing achter de voordeur.
Voor Martin Bos een reden des te meer om ook de OAR Oost leden en
toehoorders op te roepen signalen van verwaarlozing en isolement ook bij LBGTouderen op te pakken en eventueel bij hem te melden via marten@martenbos.nl
Deze zomer heeft Mokum Roze, een platform van het COC voor
belangenbehartiging van “roze ouderen” een peiling gehouden onder 55+
LHBT’s over hun toekomstperspectief. Daaruit bleek dat respondenten zich
zorgen maken over hun ‘steun’netwerk. Het leuk hebben met elkaar, sporten of
elkaar – in de kroeg- tegenkomen, is toch iets anders dan “zorg en aandacht
voor elkaar. 14 december is er een presentatie van de uitslag van deze enquête
in het Lloyd Hotel en is er aandacht voor netwerken, zoals bijvoorbeeld in
Studio K, facebookpagina COC Amsterdam Oost etc.
Saskia Hubelmeijer merkt op namens de ‘werkgroep Toegankelijkheid ‘dat er
met de gekozen locaties voor Buurtborrels (bijvoorbeeld het Badhuis) niet
altijd rekening gehouden wordt met mensen met een beperking; rolstoel
gebruikers en andere mensen met een beperking, aandachtspunt dus.
Misschien is de locatie Flevopoort ook een geschikte locatie? De LBGT-groep is
net zo divers als de Amsterdamse samenleving, dus het lijkt haar goed ook daar
rekening mee te houden.
Rijna Veerkamp heeft wel eens een Buurtborrel bezocht en vraagt of deze
gesubsidieerd worden. Dit is niet het geval maar graag zou zij deze borrels voor
een brede groep mensen toegankelijk maken, ook voor niet-LBTG zeg maar.
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Elly v.d. Mortel vindt het jammer dat de segregatie onder de Amsterdammers
weer toeneemt, het zou fijn als iedereen zich gelijkwaardig voelde net als in de
jaren ’70-’75. Marten zegt dat de intolerantie ook komt omdat (COC ) gestopt is
met voorlichting op scholen waardoor er weer achterstand is opgelopen m.b.t.
acceptatie, een belangenvereniging voor LBGT blijkt hard nodig te zijn. Homo’s
en lesbo’s worden nu ook wel uitgesloten in een verzorgingshuis in die zin, dat
ouderen niet met haar of hem aan tafel willen zitten tijdens het diner etc.
Saar Boerlage weet dat het een eenzaam lot kan zijn, als je te worstelen hebt
met homosexualiteit. Er zijn mensen die geen contact meer hebben met familie
(isolement) en geen kinderen hebben. Ze vindt daarom zorg voor homosexuele
ouderen een belangrijk aandachtspunt juist nu in deze transitieperiode, zodat
deze groep niet buiten de boot valt.
Marianne Avontuur vraagt naar de rol van de politiek in deze.
Marten Bos zegt dat plaats voor homosexualiteit in zorglocaties vaak afhankelijk
blijkt van individuele mensen die het bespreekbaar maken en leefbaar houden,
zoals de geestelijke verzorger in het Dreeshuis, die ook betrokken is bij de
jaarlijkse Roze Loper.
Hoe moet ik het bespreekbaar maken, is ook vaak een vraag.
Dansen en muziek, blijken goede instrumenten te zijn. En er zijn methodieken
voor, zodat hetero en homo toch bij elkaar komen.
TunnyJongejan-Maat wil graag dat de Roze Loper meegenomen wordt naar
elders, als het Dreeshuis in de toekomst gesloten zal worden.
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Willem Koelewijn sluit af met de woorden dat hij vindt dat we gezamenlijk 1
basis hebben en dat is het Mens Zijn.
7
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Stichting OOPOEH( “ Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier “)

Roze Loper bij sluiting Dreeshuis elders onderbrengen? Aandachtspunt OAR Oost
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De vertegenwoordigster heeft helaas een griepje te pakken, komt een andere
keer. Nieuwsgierig, zie link bij punt7.
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Bestemming pand Fizeaustraat 2
Voor het voormalig GGZ gebouw zijn al jaren plannen, nu schijnt het eindelijk
verkocht te zijn aan een marktpartij, met als bestemming een hotel.
Saar Boerlage, spreekt binnenkort in namens Eigenwijs bij Leegstand (EbL) over
de bestemming van de Fizeaustraat 2, en zal verwijzen naar een voorbeeld hoe
het NIET moet als het om commercie gaat: het verzorgingshuis de Wittenberg in
de Kerkstraat, is door de Diakonie verkocht aan SHORT STAY; de buurt was
woedend en het pand heeft veel schade opgelopen, door inbraak, kraak en illegale
bewoning etc. Zij zou graag een socialere bestemming zien voor de Fizeaustraat
i.p.v. een hotel.
Adri Tuin , buurtbewoonster Amsteldorp wil graag een tegengeluid laten horen en
vindt dat buurtbewoners betrokken moeten worden in de besluitvorming omtrent
de bestemming van het pand. Ze heeft begrip voor het standpunt van Saar
Boerlage, maar is blij dat er na 12 jaar eindelijk duidelijkheid is . Vanuit haar
achtertuin, kijkt ze op het pand en mocht er een hotel komen dan wordt het beter
onderhouden, en krijgt ze meer licht in de achtertuin, het is veiliger. Ze voorziet
niet al teveel problemen.
Margareth Moed (Amsteldorp) zegt dat de bewoners ook jaren overlegd hebben
met de eigenaar voor gebruik van het pand voor de buurt, maar de eigenaar wilde
niet mee werken.
Noorderzon/De oude Vossen hadden ook oog op het pand met als bestemming
sociale woningen voor ouderen. Echter als particuliere groepering moet je toch
een eigen vermogen hebben om het gebouw te kopen. Zij kijken nu naar andere
panden, zoals bijvoorbeeld de Modevakschool .
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Tunny Jongejan-Maat zegt dat de OAR Oost overlegd heeft met Thijs Reuten ,
portefeuillehouder wonen. Een buurtfunctie vindt hij ook belangrijk, en zou de
OAR Oost op de hoogte houden over het resultaat van de onderhandelingen. Dit
heeft hij na de verkoop gedaan.
Elly Mortel,bewoonster van Julianadorp is ook uitgenodigd voor de
informatiebijeenkomst, maar vindt het een kwestie die de bewoners van
Amsteldorp aangaat. De sociale woningbouw voor ouderen vindt ze echter een
heel belangrijke kwestie.
Saar Boerlage vraagt zich af of er binnen OAR Oost een discussie gevoerd moet
worden over een standpunt: wat vinden wij belangrijker: bestemming pand voor
de buurt, of de huisvesting voor ouderen.
Tunny Jongejan-Maat rondt het onderwerp af: de OAR Oost heeft zich al langer
ingezet voor mogelijkheden rond huisvesting voor ouderen in de Fizeaustraat, maar
om de prijs niet op te drijven is daar niet al te veel ruchtbaarheid aan gegeven. Het
was altijd de bedoeling om de buurt te betrekken bij de invulling van het pand.
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De 2 – minuten ronde :
9.1 “Open Huis”, bestuurscommissie, 26 november jl.
Joke Krull heeft de bijeenkomst bijgewoond waarbij beleid van de
bestuurscommissie werd toegelicht door Ivar Manuel, de
stadsdeelvoorzitter.Veel beleid komt vanuit het centrale stadsbestuur maar
ook veel bewonersinitiatieven zijn ontstaan in Oost.
De participatiemanagers en Bestuurscommissieleden zouden actiever in de
buurt kunnen vragen wat de bewoners willen, zodat ze de belangen voor de
bewoners goed kunnen vertegenwoordigen. Dit was een van de
verbeterpunten.
De stadsdeelorganisatie blijkt ook erg bezig met de interne organisatie van
de gemeente Amsterdam in RvE’s (resultaat verantwoordelijke eenheden
etc).
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Rijna Veerkamp heeft haar kaartje gegeven aan bepaalde politici vanuit een
persoonlijk contact, maar heeft nog niets teruggehoord.
9.2 Stand van zaken afsluiten zorgverzekeringen 2015
Dick Oosterbaan heeft de aandachtspunten helder op een memo genoteerd,
welke is rondgedeeld. Hij verwijst ook naar de tv uitzending van Kassa d.d. 22
november jl. Kassa 22 november jl.

Saskia Hubelmeijer zegt bij CBA (Clientenbelang Amsterdam) is gesproken
over de meerkosten van de zorgverzekeringen, waar de DWI (organisatie voor
bijstanduitkeringen) ook was vertegenwoordigd. Een collectieve verzekering is
nog steeds beschikbaar voor minima. Mensen tot 110-120 % van het minimum
loon worden ontzien als het gaat om de verrekening van toeslagen door de
wijzigingen in de bijstandswet wijzigingen-in-de-wwb-per-1-januari-2015. Vele
huishoudens zouden anders zwaar in de financiële problemen komen.
Ellie vd Mortel vraagt wanneer het eigen risico van E 375,= aangesproken
wordt, kan dit niet inzichtelijk gemaakt worden via een tarievenlijst?
Laetitia Kramp verwijst op de bijlage, die de zorgverzekeringen meestal
meesturen met je afgesloten polis.
Bertie van Gelder zegt dat je je aanvullende verzekering nog kan wijzigen tot
31 januari 2015, maar verandering van zorgverzekeraar kan tot 1 januari 2015.
En je kunt € 5 korting krijgen bij je contract met zorgverlener als je kiest voor
een polis met vaste contracten zorgverleners. Maar ook moet je dan een
tandarts van tevoren kiezen.
Dick Oosterbaan verwijst graag nog even naar de handige site van
www.levenstestament.nl over hoe je nalatenschap en de zeggenschap over je
spullen te organiseren.
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Dini Eekhuis is betrokken bij een project met gezamenlijke
huisartsenpraktijken. Met vrijwillige cliënten wordt van gedachten gewisseld wat
je bij je huisarts wil vastleggen met betrekking tot het levenseinde. Dit
onderwerp wordt binnenkort ook geagendeerd voor de NOAR .
9.3 Media in de buurt:
Dwars door de buurt: deadline 27/11, verschijnt in 3e week v december;
De Brug: deadline 11/12, verschijnt 18/12/2014
9.4 Marianne Westerneng snijdt het onderwerp aan m.b.t. pensioenen: wet
aanpassing financieel toetsingskader Pensioenwet en beoogt het financieel
toetsingskader (ftk) voor pensioenfondsen te verbeteren. De geplande
demonstratie voor de 1e kamer is uitgesteld.
10 Speerpunt OAR Oost in december 2014: armoede
agendapunt is deze keer komen te vervallen
11 Rondvraag en sluiting
Janny complimenteert het DB/OAR met de lunch en vindt dit weer een mooi
gelegenheid om de contacten onderling weer eens te versterken . De vergadering
wordt gesloten om 16 uur door Joke Krull, onder dankzegging voor ieders
aanwezigheid en inbreng.
i

Toelichting invulling collectieve ruimte in het toekomstige Akropolis door Saar Boerlage , 9 december 2014
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