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De OAR sluit het jaar 2014 met gemengde gevoelens af. In Amsterdam Oost hebben wij,
ouderen, op een prettige wijze samengewerkt met de mensen die actief zijn in het stadsdeel,
met hen die in de buurten initiatieven namen en met hen die net als de ouderen de dupe
worden van de veranderingen (bezuinigingen), die de nieuwe wetgevingen ons opleggen.
Ook buiten Amsterdam hebben wij ons verzet tegen de plannen van ‘Den Haag’. Dat deden
wij samen met de nationale organisaties van ouderen, gehandicapten, de vakbeweging en de
zorgaanbieders, zoals de huisartsen.
We hebben wel wat bereikt. De bezuiniging op de Hulp bij het Huishouden is verlaagd van
70% naar 40% en de persoonlijke verzorging is definitief ondergebracht bij de
wijkverpleging, waardoor de kwaliteit van deze verzorging gegarandeerd is en er voor deze
hulp ‘geen eigen bijdrage’ kan worden opgelegd.
Focus op Amsterdam
De gemeenteraad heeft inmiddels de Amsterdamse WMO-verordening aanvaard.
Wij (de ouderen, verenigd in het Netwerk Ouderenadvies Raden, NOAR) hebben meegedaan
aan de inspraak, mede omdat deze verordening hier en daar nog verder gaat (minder
mogelijkheden geeft aan hulpvragers) dan wat deze nieuwe wet aan de gemeenten oplegt. We
geven een voorbeeld: de WMO geeft in heel veel gevallen mensen de mogelijkheid om te
kiezen tussen hulp die verstrekt wordt door een officiële zorgaanbieder en hulp die men zelf
aanwijst via de vernieuwde ‘persoonsgebonden budget-regeling’ (de PGB). Maar in de
Amsterdamse verordening (artikel 4.3.2 onder c) is het recht om te kiezen voor de PGB als
men ‘Maatschappelijke Opvang’ nodig heeft, niet erkend, terwijl de wet aan de gemeente dat
wel voorschrijft. De gemeente beperkt de PGB-keuze omdat daar de officiële Amsterdamse
zorgaanbieders schade van zouden kunnen oplopen...
Over deze kwesties zeggen de gemeenteraadsleden tegen ons: maak je niet druk, in 2015 blijft
alles wat de WMO betreft, in Amsterdam bij het oude. Het is een experimenteerjaar.
De WMOverordening gaan we in de loop van 2015 evalueren en bijstellen. Maar ondertussen
is het beleid van de gemeente aanvechtbaar en in strijd met wat er in de verkiezingstijden bij
de coalitievorming werd beloofd. Wij constateren onder meer dat de belangen van
zorgvragers en van de in Amsterdam Oost opkomende buurtinitiatieven niet gehonoreerd
worden en die van de grote zorgaanbieders wel.
Verminderende koopkracht bij veel Amsterdamse 65 plussers
Ouderen met een inkomen beneden de 120% van het wettig sociaal minimum, kunnen als er
extra hoge zorg- en/of huisvestingskosten zijn, vaak niet meer rondkomen. De hoge
zorgkosten worden wellicht voor een deel van hen per 1 januari a.s. gecompenseerd in de
nieuwe Amsterdamse regeling ‘tegemoetkoming meerkosten’, maar voor de oudere minima
die een hoge huurquote hebben is dat geen oplossing. Wij spraken bij de desbetreffende
commissies in.
Verheugend is, dat de wethouder ‘wonen’, ouderen met een laag inkomen bij een verhuizing
in de sociale sector wil gaan vrijwaren van een hoge huursprong, maar dat is geen oplossing
voor hen, die nu al 40% of meer van het inkomen aan huur betalen. Dat zijn veelal ouderen,
die de laatste vijf jaar noodgedwongen verhuisd zijn. Ons voorstel is: compenseer deze

mensen zodanig dat er maandelijks niet meer dan 35 % van het inkomen aan de kale huur
(plus de subsidiabele servicekosten) moet worden uitgegeven.
Voor de gemeente zal dat een kostenpost van zo’n 3 miljoen euro zijn. Dat voorstel is nog niet
gehonoreerd, terwijl er in de ‘Amsterdamse armoedepot’ nog geld op de plank ligt en ouderen
bij dit onderdeel van de begroting, in verhouding weinig toegedeeld krijgen. Een ander
kritiekpunt betreft de plannen rond de deal die de gemeente treft met een zorgverzekeraar.
De keuzevrijheid wordt daarbij teniet gedaan en dat vinden wij onacceptabel.
Tekort aan (betaalbare) sociale huurwoningen voor ouderen
De gemeenteraad is dit najaar met verschillende initiatiefvoorstellen gekomen om ouderen en
gehandicapten aan passende woonruimte te helpen. In de gemeenteraad tekent zich een
meerderheid af, die leegstaande gebouwen (leegkomende verzorgingshuizen en ook
kantoorgebouwen, etc.) beschikbaar willen stellen voor het huisvesten van ouderen.
Opmerkelijk is, dat er geen oog is voor de reeds aanwezige plannen vanuit de mensen zelf.
Men denkt vooral aan de belangen van marktpartijen (die woonruimte aanbieden in
combinatie met zorg). Wij ouderen vinden een opzet, waarbij ouderen zelf een
woongroepachtige vorm van met elkaar wonen realiseren in samenwerking met een
woningbouwcorporatie, meer passen bij de huidige tijd. Samen met de buurt kan er dan een
restaurant komen en wat de zorg betreft, kan gestreefd worden naar onderlinge hulp
aangevuld met professionals, die (via een PGBregeling) door de zorgvrager kan worden
aangetrokken. De nieuwbouw en de wijze van samenwerking in en bij de voormalige
Kraaipanschool in de Transvaalbuurt vinden wij een goed voorbeeld. Die opzet is onlangs in
de media door velen geprezen. Een ander initiatief met een vergelijkbare opzet is ook in Oost
te vinden.
In de Watergraafsmeer komen 80 sociale woningen voor ouderen van de grond met als
trekker ‘Habion’. Daar wordt nu ‘samen met de buurt’ deze opzet vorm gegeven. Ook in
Oostpoort is ‘Habion’ aan het bouwen voor ouderen en op het Zeeburgereiland komt in 2017
de Akropolistoren voor ouderen beschikbaar. Die toren wordt door ‘De Alliantie’ gebouwd en
zal ruim 80 huurwoningen tellen waarvan de helft in de sociale sector wordt verhuurd. En
daarmee sluiten we af.
In 2015 gaan we in Amsterdam Oost zo mogelijk (nog) strijdbaarder dan nu het geval is,
plannen maken en initiatieven van anderen verwelkomen. We zijn ten aanzien van de
beleidsvoornemens op stedelijk niveau gematigd optimistisch.
De gemeente zal in 2015 de Hulp bij het Huishouden en ook andere door de gemeente
aangestuurde zorgvoorzieningen blijven aanbieden, maar het ‘Meerjarenbeleidsplan Sociaal
Domein 2015 - 2018’, laat zien dat de gemeente wellicht vanaf 2016 moet gaan beknibbelen
omdat er uit ‘Den Haag’ te weinig voor de gemeentelijke ‘zorgtaken’ beschikbaar wordt
gesteld en de kosten oplopen omdat met name de sluiting van veel verzorgingshuizen meer
‘zorg aan huis’ vraagt.
Wat betreft de koopkracht van ouderen met een laag inkomen is er vanuit ‘Den Haag’ weinig
goeds te verwachten, maar in de gemeenteraad en bij de wethouder is er voor dit probleem
een groeiende aandacht. Dat is mooi, maar de ‘boter bij de vis’ ontbreekt helaas nog
grotendeels in 2015. Voorts kan de wethouder ‘wonen’ laten zien, dat hij, nu hij van uit ‘Den
Haag’ meer bevoegdheden krijgt om de woningcorporaties totbouwen aan te zetten, dat
daadwerkelijk ook gaat doen en dus de beloofde bouw van 500 ouderenwoningen per jaar snel
van de grond krijgt. Met name voor ouderen, die nu geen passende woonruimte kunnen
vinden, kan hij veel ten goede laten keren. De Kraaipan-opzet kan als voorbeeld dienen! #

Wij zijn bereikbaar via e-mail: secretarisOARoost@gmail.com
of telefonisch via 020-6943748 of 06-51196725.
De OAR heeft bij de gemeenteraad aangedrongen dat Amsterdammers die te maken
krijgen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) bij het
‘keukentafelgesprek’ gebruik kunnen maken van een gratis en onafhankelijke
cliëntondersteuner.
Ook heeft de OAR er op aangedrongen dat er een goede en leesbare folder over de
WMO-wijzigingen en het zorgstelsel voor 1 januari as door de gemeente verspreid
zal worden.
Heeft u via het WMO-loket problemen bij een woningaanpassing? Dan horen wij dat
graag van u telefonisch of via de mail.
De vereniging OAR-Oost is op zoek naar nieuwe (aspirant) leden en een voorzitter.
Heeft u belangstelling meldt u dan bij ons aan!

