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VOORWOORD
Het jaar 2011 was net als het voorgaande jaar een enerverend jaar voor de OAR.
Ten eerste bleef de zelfstandige positie van de OAR binnen het stadsdeel lang
onduidelijk. Na een adres van de OAR aan de stadsdeelraad om de verordening te
‘reactiveren’, besloot de stadsdeelraad dat de verordening niet was opgeheven,
zodat de OAR haar werkzaamheden gewoon kon voortzetten. Vervolgens werd de
verordening aangepast zodat deze voor het hele nieuwe stadsdeel Oost van kracht
werd. In het verlengde hiervan moeten ook de Statuten van de Vereniging OAR
worden herzien.
In de aangepaste verordening is opgenomen dat de leden van de OAR een
afspiegeling moeten vormen van de verschillende wijken binnen het stadsdeel. Om
hieraan te kunnen voldoen heeft de OAR diverse acties ondernomen, zoals
interviews in de wijkbladen De Brug en IJ-opener, deelname aan ‘expedities’ in het
kader van Versterking Sociaal Domein (VSD) om bekendheid te geven aan de
activiteiten van de OAR in het hele stadsdeel Oost en op deze manier nieuwe leden
te werven. Dit is nog gaande in 2012.
In het jaar 2011 heeft de OAR zich bijzonder ingespannen om een secretaris te
vinden. Wij zijn verheugd dat Dick Oosterbaan met ingang van 1 december deze rol
vervult.
Het instellen van een WMO-raad voor het stadsdeel was een ander onderwerp dat
veel aandacht vroeg van de OAR. In de eerste plaats het opstellen van een
convenant waarbij de OAR partij is. De OAR en de belangenorganisaties van
gehandicapten waren vanaf het beging vertegenwoordigd in de WMO-raad. Het
vinden van vertegenwoordigers van de andere WMO-doelgroepen vroeg veel
inspanningen.
De belangrijkste thema’s die in de loop van het jaar in de OAR werden besproken,
waren de Kadernota VSD, de participatienota De kracht van Oost en de stedelijke
kadernota WMO-beleid 2012 – 2016.

Amsterdam, 28 mei 2012
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NETWERK
1.

Zeeburg Inclusief (ZIN), GBOW en CLIP
(T. Jongejan, C. den Boer, F. Stork)

2.

Dynamo; belangenbehartigersoverleg, ouderenwerkers, ouderenadviseurs
(T. Jongejan, C. den Boer)

3.

Project Jong/Oud
(R. van Gerven)

4.

Bewonerscommissies, buurtbeheer (Jeruzalem, Betondorp, Dapperbuurt,
Oosterparkbuurt, Transvaalbuurt:
(M. Westerneng, J. Leenders, R. van Gerven en C. den Boer, N. de Waal, A.
Koeberg, A. Tadmine)

5.

Amsteldorp Actief
(M. Westerneng, N. de Waal en T. Jongejan)

6.

Alzheimer Café
(M. Westerneng, C. den Boer)

7.

Mantelzorg Lunch
(C. den Boer)

8.

Theesalon (OMVA) en vrouwenproject De Bloem
(T. Jongejan, R. Cromwell, M. Westerneng, A. Tadmine)

9.

Migrantenorganisaties
(T. Jongejan, A.Tadmine, R. Cromwell)

10.

BOMO-overleg, BOMO-ouderen, BIO
(I. Görmez, A. el Mharaoui, M. Yakoubi, R. Cromwell en T. Jongejan)

11.

Comité 4 en 5 mei, herdenking Februaristaking
(I. Görmez, A. el Mharaoui, El Yakoubi, S. Boerlage, T. Jongejan)

12.

Netwerk Ouderen Advies Raden (NOAR)
(T. Jongejan, C. den Boer, F. Stork, S. Boerlage)

13.

Ouderen Organisaties Amsterdam (OOA)
(S. Boerlage, C. den Boer, T. Jongejan, R. Cromwell)
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14.

Wouw (Wijze Oude Wijven)
(S. Boerlage en T. Jongejan)

15.

VUmc en AMC, gezondheids- en preventieprojecten
(S. Boerlage, C. den Boer, R. Cromwell, A. Koeberg, N. de Waal, T. Jongejan)

16.

GGD (stedelijk) Astrid van Ketel: Preventief gezondheidsonderzoek ouderen
(S. Boerlage, C. den Boer, R. Cromwell, T. Jongejan)

17.

Cliëntenbelang Amsterdam
(T. Jongejan, S. Boerlage, C. den Boer, F. Stork)

18.

Eerstelijns gezondheidsoverleg Oost
(C. den Boer, T. Jongejan, S. Boerlage)

19.

Loket Wonen, Zorg en Samenleven
(Oost-Watergraafsmeer)

20.

Wijksteunpunt Wonen, huurdersorganisatie
(afhankelijk van onderwerp)

21.

AMBO Zeeburg en Watergraafsmeer
(Tine Wiegman, Janny Leenders)

22.

Bewonersgroep Julius Pergerstraat 6 (IJburg)
(R. Cromwell, T. Jongejan)

23.

Mantelzorgers Flevoflats
(T. Raghoenatsingh, T. Jongejan)

24.

Woonservicewijken, Maaltijdvoorziening, Zorgcentra: Dreeshuis, AMSTA,
Open Hof, De Gooyer, Flevo-flats
(M. Westerneng, A. Koeberg, N. de Waal, R. van Gerven, R. Cromwell, C. den
Boer, J. Leenders, T. Jongejan, A. Tadmine)

25.

Cliëntenraden Zorgcentra
(F. Stork, T. Jongejan)

26.

Werkgroep Toegankelijkheid ZIN/GBOW
(F. Stork, T. Jongejan)

27.

CABO
(R. Cromwell, T. Jongejan)
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28.

Stichting “Samen wonen, samen leven” (samenwerking kerken, moskeeën)
(A. Tadmine, T. Jongejan)

29.

WMO-raad Oost i.o.
C. den Boer, T. Jongejan)

30.

Sociale ondernemers in het stadsdeel
(F. Stork)
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ACTIVITEITEN
Algemeen
Er werd 10 keer een openbare OAR-vergadering gehouden, waarbij ook toehoorders
deelnamen aan de discussie. Behalve in januari waren er voor elke vergadering ook
gastsprekers uitgenodigd, die de vergadering informeerden over voor ouderen
belangrijke onderwerpen. (zie het overzicht van de activiteiten per maand)
In verband met het adres aan de stadsdeelraad over de verordening en de positie
van de OAR werd met verschillende deelraadsfracties gesproken.
Commissie- en stadsdeelraadsvergaderingen werden zeer regelmatig bijgewoond.
Een aantal keren werd ingesproken als het onderwerp daartoe aanleiding gaf. Saar
Boerlage deed dit ook bij vergaderingen van de gemeenteraad of raadscommissies,
onder andere over bezuinigingen op het Openbaar Vervoer, bevorderen van
woningen voor ouderen, de AWBZ, de WMO en het PGB.
De OAR heeft een vaste pagina in “Dwars door de buurt”. Elke maand schreef Saar
Boerlage een artikel over een actueel onderwerp in het kader van het ouderenbeleid.
Andere OAR-leden schreven over het project zorgwoningen in de Blasiusstraat en
ervaringen van ouderen met het aanvullend openbaar vervoer.
Mevrouw Tine Wiegman was tot september onze vaste notulist, zij werd opgevolgd
door mevrouw Marianne Avontuur. Mevrouw Wiegman werd lid van de OAR; zij is
ook lid ven het bestuur en de culturele commissie van de ANBO. Frank Stork, al
jaren belangstellende vanuit zijn betrokkenheid bij de cliëntenraad van
AMSTA/Tabitha werd lid en per 1 november penningmeester van de OAR.
De OAR is zeer verheugd over de komst van Dick Oosterbaan als secretaris per 1
december.
Met de ambtelijke contactpersoon van het stadsdeel, Tanja Bubic, heeft de OAR een
uitstekende samenwerking, hoewel zij de laatste tijd daarvoor wat minder tijd ter
beschikking heeft.
Wekelijks komt het bestuur bijeen om de OAR/bijeenkomsten voor te bereiden en
om te bespreken wie de verschillende netwerkbijeenkomsten bijwonen..
Samenwerking
De OAR is, samen met de NOAR en het OOA, ook in 2011 intensief betrokken
geweest bij het ontwikkelen van onderzoeksvoorstellen in het kader van het
Nationaal Programma Ouderenzorg bij het VUmc en het AMC. Voorwaarde voor
subsidiëring van dit programma is dat de ouderen zelf bij daarbij betrokken zijn. Het
project is nu in het stadium van implementatie.
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De OAR Oost is een zeer actief lid van de NOAR (Netwerk Ouderen Adviesraden)
De samenwerking met GBOW en ZIN heeft in de loop van het jaar steeds meer vorm
gekregen in het belangenbehartigersoverleg met Dynamo en in de werkgroep
Toegankelijkheid van waaruit schouwen worden voorbereid.
Vooral in het kader van het opzetten van de WMO-raad heeft de OAR intensief
samengewerkt met GBOW en ZIN. Deze organisaties en de OAR Oost leverden de
eerste leden, hebben een onafhankelijke voorzitter aangezocht, het convenant
ontwikkeld en criteria voor de overige te werven leden opgesteld
Op 1 december organiseerde de WMO-raad een netwerkborrel in MuziQ.
Activiteiten per maand
januari
- Expeditie versterking Sociaal Domein: stand van zaken Flevoflats
- Brainstormen met Albert van Woerden en Jan Hangelbroek (Dynamo) over
criteria inzet professionals in vrijwilligers projecten.
- 13 januari OAR-vergadering: bespreking verslag achterbanraadpleging AOV
- Alzheimer Café(verplaatst naar Tesla)
- Mantelzorg Lunch
- Raadscommissie wonen: stand van zaken Jeruzalem
- Werving leden/bestuursleden OAR in Dwars door de buurt
- Presentatie: informatie digitale stadspas, Antoinette Kamsteeg, stadsdeelhuis
- “Stedelijk cliëntenpanel Osira”, Tesla
- Gesprek met Tanja Bubic over beleidsvoornemens OAR los van WMOadvisering
- NOAR vergadering
- Centraal Overleg WMO-raden
- Bijeenkomst kerngroep VUMC en partners: presentatie onderzoeksproject
“Inzetten eigen kracht bewoners in zorgcentrum”, café/restaurant Veranda
- Netwerkborrel “De Kracht van Oost”.
- Theesalon OMVA: thema “Dagopvang migranten ouderen in Flevohuis”
- Bijeenkomst bewonerscommissie Frankendael bij Rochdale: gesprek met de
directie van Rochdale
- Expeditie versterking Sociaal Domein: op bezoek in twee wooncentra op
IJburg
- Afspraak met Margareth Moed “Amsteldorp Actief”, stand van zaken
“Amsteldorp Actief”
- Debat bestrijding discriminatie, stadsdeelhuis
februari
- Bijeenkomst visie-traject “De Kracht van Oost”
- Belangenbehartigersoverleg met Dynamo: OAR, ZIN, GBOW en Clip
Vereniging Ouderen Advies Raad Oost Jaarverslag 2011
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-

-

3 februari: mevrouw Geeta Ramautar (Arkan, GGZ bekent kleur) ervaringen in
het kader van eenzaamheid en isolement onder allochtone vrouwen
Bespreking “concept convenant WMO-advisering”
Bijeenkomst “Ouderenmishandeling”, Van Limmikhof, nieuwe Keizersgracht
1/A (Cliëntenbelang)
Opening fototentoonstelling: “mensen met beperkingen participeren in het
stadsdeel”
Raadscommissie wonen: stand van zaken Jeruzalem
Gesprek met portefeuillehouder Thijs Reuten: stand van zaken
woonservicewijken, mogelijkheden om ouderen woningen te realiseren in
bestaande panden
Thema-lunch bij ZIN
Gesprek met Joke van Vliet (gebiedsmanager), stand van zaken Jeruzalem en
Betondorp
Presentatie Kadernota “Versterking Sociaal Domein”, Lieke Thesingh
Voorbereiding schouw “winkeltoegankelijkheid” , maken van keuzes
Vervolg-bespreking convenant WMO-advisering
Gesprek met de PvdA in het kader van het reactiveren OAR-verordening

maart
- SAM SAM: initiatief om samen met ouderen op verschillende locaties in het
stadsdeel een verse maaltijd te eten, (Stadsdeelhuis en Stay Okay)
- Visie traject “De Kracht van Oost”, (tweede bijeenkomst)
- OMVA: voorlichting somberheid en depressie, Zineb Bekalli, PuntP
- 3 maart OAR vergadering: toelichting Johanna Lagarde stand van zaken
Woonservice wijken n.a.v. vragen van de OAR
Evaluatie ondersteuning van ouderen bij zoeken woning via “Woningnet”
- OMVA: voorlichting ondersteuning Marokkaanse mantelzorgers
- Hoorzitting Centrale stad: bezuinigingen Openbaar Vervoer
- Gesprek met portefeuillehouder Jeroen van Spijk over de positie van de OAR
- Uitnodiging huldiging mevrouw Tonny Reijs, meest sociale bewoner
Jeruzalem, voorgedragen door bewonerscommissie
- Gesprek met Stef Spigt (marktmeester IJburg) i.h.k.v. voorbereiding
werkbezoek OAR aan IJburg
- 4e Stedelijke Cliëntenpanel Osira “Vrijwilligerswerk nu, straks en overmorgen”
- Bespreking definitieve versie convenant WMO-raad Oost
- Voorjaarsvergadering OOA(Ouderen Organisaties Amsterdam) voor
deelnemers werkgroepen VU en AMC in het kader van het NPO
- 18 maart: In het kader van NL DOET/Dynamo: bezoek oudere Marokkaanse
bewoners, start preventief huisbezoek 75+ (Transvaal/Oosterparkbuurt)
- Fit-test 55 – 65 jarigen, Sporthal Zeeburg
- Netwerkbijeenkomst in het kader van Versterking Sociaal Domein
(maatschappelijke ondersteuning Zeeburg, voormalige stuurgroep
woonservicewijken Oost/Watergraafsmeer, Welzijn en Zorg)
Vereniging Ouderen Advies Raad Oost Jaarverslag 2011
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april
-

Gesprek met Diana van Loenen (PvdA) n.a.v. evaluatie “Activiteiten bus”
Presentatie “Project Zorg voor elkaar in Betondorp”, opening
fototentoonstelling
Gesprek met Dorien Temmink (Cordaan) over plan voor “Ontmoetingscentrum
voor mensen met beginnende Alzheimer en mantelzorgers in Diemen”
Landelijke uitwisselingsbijeenkomst “Krachtig Cliëntenperspectief” binnen
NPO, Nieuwegein, Utrecht
Gesprek met de heer Lammers, vrijwillige organisatie adviseur (via Dynamo)
over aanpak ledenwerving OAR
Uitnodiging De Key; Open Huis, gerenoveerde proefwoning Jeruzalem

NOAR vergadering
Tweede conferentie: “De Kracht van Oost”
Gesprek met Meerbelangen
7 april OAR-vergadering: portefeuillehouder Thijs Reuten licht stadsdeelbeleid
woningen voor ouderen in het algemeen en in Woonservicewijken toe
8 april Bestuurlijk Overleg met portefeuillehouder Lieke Thesingh
Alzheimer Café
Mantelzorg Lunch
Paasbrunch ZIN
Expeditie naar/met migrantenorganisaties (Almaarif en Assadaaka)
Makassarplein 1
Bijeenkomst CABO en Stichting samen wonen, samen leven (voor mensen,
die actief zijn in informele zorgnetwerken)
Gesprek met Anneke di Carlo (Dynamo) over de toekomst van Zorg en
Welzijn in de Dapperbuurt (Buurtbeheer, De Gooyer en Buurthuis de Werf)
Bijeenkomst BOMO/Netwerk Samen Oost, stadsdeelhuis
Bezoek aan Pieter en Wil de Vries, beheerders van het Wibo-complex in de
Julius Pergerstraat 6, i.v.m.de voorbereiding van het werkbezoek van de OAR
aan IJburg

mei
- 1 mei: bezoek Willem Dreeshuis i.v.m. de 1-mei viering
- 4 mei: eerste bijeenkomst van de WMO-raad Oost i.o.
- Overleg met Anneke di Carlo (Dynamo) evaluatie belangenbehartigersoverleg,
WMO-raad i.o., stand van zaken preventief huisbezoek Marokkaanse
ouderen, ontwikkelingen mantelzorg
- 12 mei OAR-vergadering: mevrouw Linda Stefels van “Eigen Haard” geeft
informatie over het project “Zorgwoningen in de Blasiusstraat”
- Winkeltoegankelijkheidsschouw Linnaeusstraat en Middenweg (met ZIN)
- Interview met studenten van de Hoge School Utrecht op verzoek van Cordaan
in het kader van een nieuwe opzet van het servicepunt in de Gooyer
Vereniging Ouderen Advies Raad Oost Jaarverslag 2011
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juni
-

Informatiebijeenkomst “Veiligheid voor senioren” , OAR samen met stadsdeel,
Dynamo, en het Wijkteam Linnaeusstraat van de politie, stadsdeelhuis
OOA bijeenkomst met VU en AMC (Nationaal Programma Ouderenzorg),
“Netwerk borging ouderen zorg”
Jaarvergadering NOAR, Jan Tooropstraat 6, Thema: Moeten politieke partijen
ouderenbeleid in hun programma hebben? (Prof. Kees de Lange)
Rollatorloop in het Oosterpark
Uitnodiging ANBO-Zeeburg: bezoek Tweede kamer “Platform AOW omhoog”
Bijeenkomst: “Jeruzalem moet door”, Tuinzaal Koningskerk
BOMO/Netwerk Samen Oost

-

Themabijeenkomst “De Kracht van Oost”
Intern BOMO-overleg, in de Verbinding
Alzheimer Café
9 juni OAR-vergadering: Edward Steenhuisen (Evean) vertelt over zijn werk
als wijkverpleegkundige in Betondorp (De zichtbare schakel)
Bijeenkomst Cliëntenraden Zorginstellingen Oost, Open Hof
Alzheimer Café
Bijeenkomst WMO-adviesraad Oost i.o., Timorplein
Afsluiting/evaluatie expedities in het kader van “Versterking Sociaal Domein”,
Vrije Tijdcentrum IJburg
Mantelzorg Lunch
Uitnodiging stedelijk Vrijwilligers Festival (via CABO), Westergasfabriek
Bijeenkomst BMP (Bevordering Maatschappelijke Participatie) : “De toekomst
van allochtone mantelzorgers”, The Colour Kitchen, Jan Evertsenstraat
Bijeenkomst WMO- Adviesraad Oost i.o., stadsdeelhuis
Wijkraadsvergadering, stadsdeelhuis
Bespreking resultaat winkeltoegankelijkheidsschouw Linnaeusstraat en
Middenweg
Tweede bijeenkomst platform migranten organisaties, De Verbinding
Overleg stedelijke WMO-raad, Plantage Middenlaan

-

In juli is er geen OAR vergadering gehouden
Vrijwilligers Barbecue: MCO, Polderweg 3
Gezellig eten met de leden van de WMO-raad i.o., Medina, 1e Atjehstraat
Toegankelijkheidsschouw Oosterparkstraat en omliggende straten
Toegankelijkheidsschouw Dapperstraat
Bijeenkomst voorbereidings-werkgroep BOMO/NSO
Expertmeeting AWBZ-maatregel

-

juli

augustus
- In augustus is er geen OAR-vergadering gehouden
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-

Vergadering Wijkopbouworgaan: thema participatie

september
- Bijeenkomst Wibaut aan de Amstel: bespreking mogelijkheden
ouderenwoningen in het Amstelkwartier (Akropolis)
- 8 september OAR-vergadering: toelichting stadsdeel op relatie Zorgwoningen
Eigen Haard in de Blasiusstraat en de Woonservicewijk/zone rond de
Kastanjehof (Marcel van Lochem en Pieter Klapwijk)
- Gesprek met Norma Canfijn (Eigen Haard) over communicatieplan
Zorgwoningen Blasiusstraat en de rol van de OAR
- NOAR bestuursvergadering
- Alzheimercafé
- Gesprek met Bianca Istha, zorgmanager AMSTA (Tabitha), Ingenhouszhof 15
- Belangenbehartigersoverleg Dynamo met OAR, ZIN, GBOW en Clip
- Mantelzorg Lunch
- OOA, werkgroep Zorg: bespreken nieuwe netwerkstructuren (hoe blijven
ouderen betrokken) VU/AMC
- Bijeenkomst Teslatoren om rollators te bekijken en te laten testen.
- 26 september WMO-raad i.o. (4e bijeenkomst)
- Landelijke uitwisselingsbijeenkomst door de Centrale Samenwerkende
Ouderenorganisaties: borging participatie ouderen bij verdere uitwerking
onderzoeken VU en AMC
- Gesprek bewonerscommissie Frankendael bij Rochdale: stand van zaken
Jeruzalem (problemen i.h.k.v. tijdelijke verhuur) met Marga Baruch (Rochdale)
oktober
- “Buurtzorg” lanceert “Radio Steunkous”, Piet Heinkade 179
- Bestuurlijk Overleg met portefeuillehouder Lieke Thesingh
- Feestelijke start verbouwing De Gooyer
- Schouw IJburg omgeving Gezondheidscentrum Haveneiland
- 6 oktober OAR-vergadering: Ellis Middelhuis (Dynamo) licht haar plan “Respijt
zorg voor mantelzorgers” toe
- Installatie “Amsterdams Indië”, hoek Borneolaan- Feike de Boerlaan
- Voorlichting somberheid en depressie “De Bloem”, 3e Oosterparkstraat 159
- Alzheimer Café
- Conferentie “De Onmisbare Schakel”, stichting Samen wonen, samen leven
- Petitie “voorkomen opheffing bus 42”
- Achterbanraadpleging WMO-beleidsplan 2012 – 2016, Aristozalen
- Project “Wandel Fit” in het Flevopark
- Gesprek met Lex Werner (Verkeersschool Nelen) over voorstel
“ondersteunende activiteiten voor ouderen in het verkeer”
- Uitnodiging start Diemerontmoetingscentrum voor beginnend dementerende
ouderen
Vereniging Ouderen Advies Raad Oost Jaarverslag 2011
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november
- Uitnodiging “Radio Steunkous”, Buurtzorg
- 3 november OAR-vergadering: Edwin Lieveld vertelt over de stand van zaken
rond de “Samen op stap bus”. Marcel van Lochem licht de rol van het
stadsdeel toe.
- Vrouwen ontbijt (ondersteuning mantelzorgers) De Verbinding
- Start activiteiten “De Klaprozen” in restaurant Quatfass
- Alzheimer Café
- Mantelzorg Lunch
- Gesprek met Ivo de Jong (Cordaan, manager De Gooyer) over het doel van
de verbouwing en het ontwikkelen van activiteiten gericht op participatie van
oudere zelfstandig wonende buurtbewoners (met Dynamo)
- De Dag van de Mantelzorger, in Artis
- Vergadering NOAR-bestuur
- Deelname conferentie “Erbij horen, Erbij zijn”, Van Limmikhof, Nieuwe
Keizersgracht 1/A
- Bijeenkomst BOMO/NSO, De Verbinding
- Symposium “Dementie in beweging”, Casa 400
- Bijeenkomst Wijkopbouworgaan (wijkraad)
december
- Groot Overleg Welzijn en Zorg, Nowhere, Madurastraat 90
- 1 december: Netwerkborrel WMO-raad Oost i.o.
- Ontbijt Marokkaanse mantelzorgers, De Verbinding
- Bijwonen slaan eerste paal Zorgwoningen Blasiusstraat
- Bijeenkomst Pharos (Utrecht), WMO-inkoop oudere migranten
- Stedelijke inspraakbijeenkomst concept WMO-beleidsplan 2012 – 2016,
Museum Café Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1
- Alzheimer Café
- Mantelzorg Lunch
- Interviews met de wijkbladen “De Brug” en de “IJ-opener”
- CABO: activiteiten voor oudere migranten, succes in de praktijk, Keizersgracht
334 - 344
- Studiemiddag VSD, in de Verbinding
- Gesprek met Marjory Smiers, locatie-manager van het Dreeshuis
- Stichting Almaarif, Uitnodiging voor het kerstdiner
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CONTACTEN MET HET STADSDEEL
Dagelijks Bestuur
- In april en oktober heeft een Bestuurlijk Overleg (BO) plaatsgevonden met de
verantwoordelijk portefeuillehouder mevrouw Lieke Thesingh.
-

-

Voorafgaand aan het BO in april had de OAR een verkennend gesprek met de
contactambtenaar Tanja Bubic over de rol die de OAR voor zichzelf zag/ziet als
onafhankelijke Ouderen Adviesraad los van zijn deelname aan de WMO-raad.
Het eerste BO verliep in een sfeer van wederzijds wantrouwen doch zakelijk. Er
kwamen voor de OAR belangrijke punten aan de orde, zoals de stand van zaken
in de Woonservicewijken, de preventieve huisbezoeken aan allochtone ouderen,
het AOV en de OAR drong aan op het herstellen van het Bestuurlijk Overleg
Migranten Organisaties (BOMO-overleg). Dit laatste werd niet positief ontvangen.

-

Het tweede BO in oktober verliep in een aanzienlijk betere sfeer. Daar zijn beide
partijen het over eens. De verhouding met de portefeuillehouder was intussen
genormaliseerd door de actieve, constructieve en loyale opstelling van de OAR.
In dit gesprek kwamen vooral de consequenties van de bezuinigingen voor
ouderen aan de orde. Hoe gericht armoedebeleid mensen kan versterken en
isolement voorkomen kan worden. Ook de gevolgen van de transitie AWBZ-WMO
en het bevorderen van samenwerking in de zorg was een belangrijk
aandachtspunten.

-

De OAR maakte gebruik van het spreekuur van portefeuillehouder Thijs Reuten
om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen op de woningmarkt voor
zelfstandig wonende ouderen: de ontstane situatie in Jeruzalem, de verkoop van
sociale huurwoningen, de mogelijkheden om bestaande panden geschikt te
maken voor ouderen woningen en de kansen om in het stadsdeel een Akropolis
te realiseren.

-

Met portefeuillehouder Jeroen van Spijk sprak de OAR over de patstelling, waarin
ze zich bevond door de onduidelijkheden rond de verordening. De OAR vroeg
hem om advies, omdat hij op de hoogte was van de situatie voor mei 2010.

Stadsdeelraad
- Op 14 januari 2011 stuurde de OAR een adres aan de deelraadsfracties met het
verzoek om de verordening op het instellen van een OAR te activeren. In dit
kader vond een aantal gesprekken met raadsfracties plaats en werd veel
informatie per mail uitgewisseld. In mei 2011 werd het adres in de deelraad
behandeld. De leden van de oude deelraad concludeerden, dat de verordening
niet door de raad was opgeheven en dus weer in werking kon worden gesteld.
Ook werd besloten om de verordening voor het hele stadsdeel Oost in te stellen.
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In oktober werd de tekst van de nieuwe verordening in de Deelraad behandeld.
Meerbelangen diende twee amendementen in om de tekst te wijzigen. Deze
wijzigingen werden aangenomen door de raad. De OAR kon er ook mee
instemmen.
Griffie
- De griffie attendeerde de OAR regelmatig op de mogelijkheid tot inspreken tijdens
commissie- of deelraadsvergaderingen en Politieke Avonden.
-

Helaas werden we niet meer voorzien van de termijnagenda en de
vergaderstukken op papier.

Servicedesk
- Het verzenden van de OAR-vergaderstukken naar de ambtenaren werd, na veel
onduidelijke problemen, door Tanja Bubic overgenomen. Zij reserveerde ook de
raadzaal en eventueel microfoons of beamers voor de maandelijkse OAR
vergaderingen.
Beleidsambtenaren
- In de loop van 2011kreeg de OAR meer zicht op welke ambtenaren
verantwoordelijk zijn voor beleidsterreinen waar de OAR zich mee bezig houdt.
Toch ontstonden er soms misverstanden, doordat een ambtenaar plotseling met
een andere taak belast bleek te zijn.
-

De OAR-leden namen aan veel informatie en discussiebijeenkomsten deel en
leerde daardoor steeds meer ambtenaren kennen. De kennismaking was
wederzijds en opende de mogelijkheid om elkaar aan te spreken.

-

Een aantal ambtenaren werd uitgenodigd voor een OAR-vergadering om een
bepaald onderwerp toe te lichten.

-

Tanja Bubic was regelmatig aanwezig op de OAR vergaderingen en notuleerde
de Bestuurlijke Overleggen. Daardoor bleef ze op de hoogte van de
ontwikkelingen in de OAR. Dit waarderen we zeer.

.
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UITGEBRACHTE ADVIEZEN
Signalen:
- De OAR heeft haar bezorgdheid overgebracht aan de portefeuillehouder
mevrouw Thesingh over de situatie rond de Flevoflats, ten gevolge van de
renovatie van het servicepunt: wie heeft de regie, wie is verantwoordelijk voor het
welzijn van de bewoners.
- N.a.v. deze signalen is een expeditie naar de Flevoflats georganiseerd. Dit was
een uitstekende bijeenkomst met een grote inbreng van alle deelnemers, maar er
werden uiteindelijk geen conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
- De OAR heeft de ontwikkelingen in Jeruzalem op de voet gevolgd (na de uitstel
van het renovatie- /nieuwbouwplan). Nogmaals is aangedrongen op de
onafhankelijke ondersteuning van de bewoners, door een ouderenadviseur van
Dynamo. Deze ondersteuning is tot op heden gecontinueerd. Er is regelmatig
overleg geweest met de gebiedsmanager mevrouw Joke van Vliet. Ook
portefeuillehouder Thijs Reuten heeft tijdens zijn bezoek aan de OAR vergadering
aandacht aan Jeruzalem besteed.
- Eind 2011 signaleerde de OAR dat het voorzieningenniveau in Betondorp erg
achteruit ging
Adviezen:
De OAR heeft drie adviezen uitgebracht:
- Verbeteren van de toegankelijkheid van het stadsdeelhuis lopend en met het
Openbaar Vervoer.
- Verbeteren van de nachtdienst in het Dreeshuis (Osira) en Ingenhouszhof
(AMSTA), door erop aan te dringen om de mogelijkheid te onderzoeken om
gezamenlijk een extra verpleegkundige in te zetten.
- In kaart brengen van de woon- en leefsituatie van allochtone ouderen in het
stadsdeel, omdat begin 2011 bleek dat de preventieve huisbezoeken bij deze
ouderen nog niet waren uitgevoerd. Ook de eventuele behoefte aan
ondersteuning bij de mantelzorgers moet bij deze inventarisatie worden
meegenomen.
Adviezen vanuit de WMO-raad i.o.:
- Verbetering van de toegankelijkheid van het stadsdeelhuis
- Verbetering van de toegankelijkheid van het stadsdeelhuis met het AOV
- Verbetering toegankelijkheid MUZIQ-gebouw
- Gezamenlijke zienswijze op de kadernota Versterking Sociaal Domein
Adviezen aan netwerkpartners:
- Deelname aan een enquête uitgevoerd in opdracht van Cordaan in het kader van
de hernieuwde inrichting van het servicepunt in de Gooyer.

Vereniging Ouderen Advies Raad Oost Jaarverslag 2011

16

BELEIDSVOORNEMENS
Speerpunten 2011
- In stand houden van het bestaande Openbaar Vervoer in Amsterdam
-

Verbeteren van de toegankelijkheid van stadsdeelhuis met Openbaar Vervoer

-

Volgen ontwikkelingen van AOV

-

Volgen ontwikkelingen in Woonservicewijken, met name in Jeruzalem,
Oosterparkbuurt en rond de Flevoflats

-

Volgen kwaliteit van de zorg in de Zorgcentra en de thuiszorg

-

Doorgaan met onderzoeken van mogelijkheden om ouderenwoningen in
bestaande bouw of leegstaande panden te realiseren

-

Stimuleren bouw van “Akropolis” in stadsdeel Oost

-

In kaart brengen van woon- en leefsituatie van oudere migranten

-

Bevorderen en ontwikkelen ondersteuning voor allochtone mantelzorgers

-

Volgen ontwikkelingen en uitvoering WMO

-

Ontwikkelen contacten en samenwerking met oudere bewoners in het stadsdeel,
eerste- en tweedelijns gezondheidszorg gericht op toetsing en implementatie van
de resultaten van de onderzoeken uitgevoerd door VUmc en AMC in het kader
van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Speerpunten 2012
- In stand houden/verbeteren van het OV (Openbaar Vervoer)
-

Verbeteren van bereikbaarheid en toegankelijkheid van het stadsdeelhuis met OV
en AOV (volgen van ontwikkelingen en ervaringen)

-

Volgen ontwikkelingen rond criteria in Woonservicewijken en Woonservicezones:
bereikbaarheid, het servicepunt, maaltijdvoorzieningen, activiteiten- en
ontmoetingsruimten, verkoop van sociale huurwoningen en ook de huurprijzen.

-

Volgen ontwikkelingen en uitvoering transitie AWBZ naar WMO

-

Zicht houden op economische ontwikkelingen, die ouderen met een laag inkomen
in problemen kunnen brengen (armoedebeleid)

-

Inzicht verkrijgen in de stand van zaken rond het in kaart brengen van de woonen leefsituatie van oudere migranten. Zo nodig een bijeenkomst organiseren met
alle betrokken partijen.

-

Bevorderen ondersteuning van allochtone mantelzorgers. Ook hier de stand van
zaken in kaart brengen.
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FINANCIEEL VERSLAG 2011
Inkomsten
Saldo 1 januari 2011
Subsidie stadsdeel 2011
Opheffen spaarrekening
Kasverschil

€
€
€
€
€

15.053,69
11.081,75
64,40
77,53
26.277,37

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
subtotaal €

1.000,00
94,54
26,64
5.723,27
1.724,40
1.191,54
780,00
660,00
1.820,00
440,99
583,00
145,00
35,40
14.224,78

Saldo bankrekening 31 december 2011
Saldo renterekening 31 december 2011

€
€

12.052,59
63,40

Totaal saldo bankrekeningen

€

12.115,99

€
€
€

862,20
240,00
1102,20

Uitgaven
Contributie NOAR 2010 + 2011
Kosten bankrekening
Kosten KvK
Vergader onkostenvergoeding OAR-leden
Dwars door de Buurt
Kantoorbenodigdheden
Huur de Ring incl. 4e kwartaal 2010
Notuleren
Terugbetaalde subsidie
Representatie
Openstaande rekening Politieke bijeenkomst 2010’
Deskundigheidsbevordering congres
KPN-ICT

Nog te betalen
Dwars door de Buurt
Huur Amsta
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