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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  1 MAART  2012 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Rinia Cromwell, Janny Leenders-Post, Ria 

van Gerven,  Abdeslem el Mahraoui, Nienke de Waal, Frank Stork, Tine 

Wiegman, Saar Boerlage, Ankie Koeberg-Telder  en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Carla den Boer-Raes, Marianne Westerneng, Ibrahim 

Görmez, Mohamed el Yakoubi en Afifa Tadmine. 

Toehoorders:  Els de Ruiter, Frank Mannes, Elly v.d.Mortel, Inge Tramm, 

Hilda Slengard, Marja Stahli, Rivvka Cohen, Jan Hangelbroek, Hans v.d. Willk 

en Joke Krull. 

 

Gasten: twee leden van de Stadsdeelraad Oost, te weten mevrouw Ardine 

Nicolaï (GroenLinks) en de heer Tiers Bakker (Socialistische Partij). 

 

Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

• Vanmiddag staat op de agenda een discussie met leden van de 

Stadsdeelraad Oost over WMO beleidsplan 2012-2016 aan de hand van 

vragen die zijn opgesteld tijdens de OAR-vergadering van 2 februari jl. 

2. Mededelingen  

• De OAR heeft een nieuw gmail adres, waarop alle stukken voor iedereen 

te lezen zijn, het adres is: ouderenadviesraadoost@gmail.com  

• Huishoudelijk: OAR heeft leden en bestuursleden vanuit Zeeburg+IJburg 

nodig. Er staat op 23 februari jl. een advertentie in De Brug (nummer 30) 
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met een oproep voor een vice-voorzitter. Een dergelijke oproep zal ook 

nog in april as in de IJ-opener verschijnen.  

• Overzicht van de belangrijkste bijeenkomsten in maart, waarbij 

onderstaande bestuursleden van de OAR aanwezig zullen zijn: 

           5/3: Stadsdeel: Samenwerken aan Oost/Oostelijke havengebied om 19.30 

uur  in Lloyd Hotel – Frank. 

           6/3: Bijeenkomst van Dynamo over Armoede in de buurt 13.00-15.00 uur 

in Tesla, Middenweg – Dick en Marianne. 

           7/3: Stadsdeel: Samenwerken aan Oost/oud oost in Club Trouw om 19.30 

uur. 

           8/3: Stadsdeel: Kwetsbare bewoners, VSD in de praktijk 13.30-16.00 uur 

– Frank , Rinia, Ankie en Dick. 

           8/3: Bijeenkomst van Dynamo over armoede in de buurt 13.00-15.00 uur 

in Buurtcentrum Transvaal in het Arabisch. 

          12/3: Stadsdeel: Gebiedsplatform Watergraafsmeer 19.30 uur in Café-

Restaurant Frankendael – Frank en Dick. 

           15/3: Stadsdeel: Samenwerken aan Oost/Indische buurt om 19.30 uur in 

de Meevaart – Dick. 

           15/3: Voorbereidingsbijeenkomst VUMC en AMC om 13.30 uur 

Plantage Middenlaan 14 – Rinia, Saar en Dick. 

           Wijziging parkeerbeleid stadsdeel, zienswijze schriftelijk indienen voor 

14/3 – opmerkingen en reacties vooraf insturen naar Frank en Dick. 

          Het dilemma is dat er in korte tijd heel veel bijeenkomsten zijn gepland 

die niet op elkaar zijn afgestemd en ook de verslaglegging is niet vooraf 

gecoördineerd. Er moet duidelijk worden gemaakt dat ouderen een 

mening hebben en graag mee willen doen. Door het stadsdeel en Dynamo 

moet voor goede communicatie worden gezorgd en dat ze niet kunnen 

verwachten dat de OAR dit op haar conto neemt.  

• In de Echo van 15 februari jl.  staat een artikel “Bijstandsuitkering 1 

juli aangepast” daarin wordt gemeld dat bij zo’n 6800 
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Amsterdammers de bijstandsuitkering per 1 juli 2012 wordt aangepast 

of zelfs beëindigd vanwege de wijzigingen in de Wet Werk en 

Bijstand (WWB).  Dit betekent veel onzekerheid en onrust onder deze 

mensen. 

• De Woonbond heeft vandaag een persbericht verspreid met daarin het 

nieuws dat sociale huurwoningen fors duurder zullen worden. In de 

komende jaren zullen de corporaties de huren gemiddeld met ruim 13 

procent gaan verhogen, de trend in de grote steden is om de maximaal 

toegestane huur te vragen dit blijkt uit onderzoek van het Woonbond 

Kennis- en Adviescentrum (WKA). 

• Op Aedesnet.nl. staan duizend tips voor huurdersorganisaties over 

bewonersparticipatie. De ‘Toolkit Participatie’ bevat ideeën voor het 

organiseren van bewonersbijeenkomsten en tips voor het werven van 

vrijwilligers. 

•  Er is een vraag vanuit de OAR om de Woonbond voor een actuele 

presentatie van de stand van zaken uit te nodigen omdat zowel de 

huurmarkt als de koopmarkt ook voor ouderen op slot zit en voor de 

grote steden ook de ‘Donnerpunten’ een extra complicatie gaan 

opleveren.  

Het DB zal deze onderwerpen i.s.m de Woonbond verder 

voorbereiden en uitwerken voor de OAR-vergadering op 5 april as. 

• De OAR zoekt signalen uit de diverse buurten in verband met de 

‘concept Nota Parkeerbeleid Stadsdeel Oost 2012’. Op 12 maart as 

worden deze dan aan het stadsdeel via een Zienswijze schriftelijk ter 

kennis gebracht. Deze signalen kunnen per email gestuurd worden 

naar : secretarisOARoost@gmail.com 

3. Notulen van de vergadering van 2 februari 2012.  

• Naar aanleiding van blz. 4: ‘Rapportage vanuit groep 3’ onder punt 4: 

Er moet altijd een deskundige aanwezig zijn dag en nacht! 

 Opletten dat dit ook gebeurt. Dit geldt voor heel Amsterdam. 
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• Naar aanleiding van blz. 5: ‘De voorzieningen in Betondorp gaan 

drastisch achteruit’. 

Er komt nu eindelijk voldoende aandacht.  

4. Ingekomen en uitgaande post. 

• De postlijst staat vanaf heden op Gmail: 

ouderenadviesraadoost@gmail.com  de inlogcode is op te vragen bij 

de secretaris. 

• Er zijn reacties binnengekomen van het stadsdeel op de drie 

(ongevraagde) adviezen van de OAR. 

1. Advies over personeelsbezetting nachtdienst in zorgcentra.  

      Reactie: Aangezien de partijen al bezig zijn met het onderzoeken en 

uitwerken van de mogelijkheid tot het inzetten van een gezamenlijke 

dienst in de nacht en de samenwerking tussen de drie zorgpartijen 

goed van de grond komt, neemt het stadsdeel op dit moment geen 

regie in deze. Wel blijft het stadsdeel de gesprekken tussen de partijen 

en de  vorderingen daarin volgen. Indien nodig, zal het stadsdeel dan 

bij die gesprekken aanschuiven. Ook blijft het stadsdeel in contact met 

betrokken partijen, zoals de OAR. Wij stellen het dan ook op prijs als 

u ons blijft informeren over de vorderingen zoals die u bereiken. 

2. Advies over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het 

stadsdeelkantoor. 

Reactie: Vanwege de bouwwerkzaamheden is het stadsdeelkantoor 

momenteel bereikbaar via de voetgangers brug en fiets/ voetgangers-

brug van de linnaeuskade naar de Oranje Vrijstaatkade. In verband 

met grote hoeveelheid bouwverkeer en veiligheid is het niet mogelijk 

om de route van de Linnaeusstraat over de Oranje Vrijstaatkade naar 

het stadsdeelkantoor open te stellen. Om dit beter toegankelijker te 

maken, wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om een “ophaal 

service”  te realiseren vanaf het OV. Het stadsdeel gaat op korte 

termijn de informatie over de aanlooproutes verbeteren. Er komt bij de 

tramhalte aan beide kanten van de straat een extra wegwijzer. Vanuit 

het oogpunt van inclusief  beleid worden acties ondernomen om voor 

de Oranje Vrijstaatkade een ontheffing te realiseren voor de 
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gehandicaptenvoertuigen en een extra parkeerplek voor deze 

voertuigen.     

3. Advies over de woon- en leefsituatie van Marokkaanse ouderen. 

Reactie: Het project “Wijkgerichte zorg en welzijn” geeft aan dat 

stadsdeel oost meer in moet zetten op de verbinding tussen en vraag 

en aanbod, betere communicatie en meer ook voor culturele aspecten 

en taalbarrières. Sinds het onderzoek in de Indische buurt is een van 

de betrokken projectmedewerkers aangesteld gebleven. Zij is 

verbonden aan het loket Zorg en Samenleven en werkt nog altijd 

outreachend in de Indische buurt. Als stadsdeel zijn we ons bewust dat 

er onder ouderen met een andere culturele achtergrond een vergroot 

risico bestaat op eenzaamheid en sociaal isolement. De primaire focus 

van stadsdeel oost ligt dan ook bij deze problematiek. In 2012 zal er 

extra aandacht besteed worden een het voorkomen en bestrijden van 

eenzaamheid. We stellen het op prijs als OAR hier gehoor aan wil 

geven en ons wil informeren over de ervaren knelpunten en ons wil 

inspireren voor mogelijke alternatieven. 

5. Discussie over het stedelijk WMO-beleidsplan 2012-2016.  

Aan een ieder wordt een lijst overhandigd met de vragen en 

discussiepunten die in de vorige OAR-vergadering zijn besproken. 

Het lijkt er op dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een 

stedelijke aangelegenheid is, maar de uitvoering is een zaak van het 

stadsdeel.  

Ardine Nicolaï stelt vast dat de vragen die voorbereid zijn vooral gaan 

over de uitvoering en vanuit de stadsdeelraad is zij vooral in staat om te 

controleren waar de missers zitten of waar het niet goed gaat. Zij geeft aan 

dat er in de deelraad nog niet over gesproken is. De raad gaat niet over de 

uitvoering van het beleidsplan, maar wil wel de gaten die gaan ontstaan 

signaleren. Het stadsdeel moet signaleren waar het eventueel misgaat. 

Vraag is of er een klachtenlijn bestaat waarop dan binnen een bepaalde 

termijn een antwoord op moet komen.  Is daar controle op?  De 

contactambtenaar in de buurten is wegbezuinigd, nu is er een participatie 

makelaar aangesteld. Dat takenpakket is breder, het contact is anders en 

mensen weten niet wat hij/zij precies doet.  
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De deelraad doet natuurlijk niet de uitvoering, maar Ardine  zou graag 

horen waar de gaten zitten al heeft zij zelf ook wel een idee daarover, 

maar de Raad gaat niet over de uitvoering van loketten en wie er indiceert. 

Voor de Raad is het belangrijk om te weten waar de grootste gaten zitten 

en hoe wij dan het bestuur mee kunnen geven om die gaten op te vullen.  

De voorzitter heet Tiers Bakker welkom die ondertussen bij de 

vergadering aanschuift. Tunny vertelt dat wethouder Erik van der Burg 

het plan heeft om de indicatie gemakkelijker en sneller te laten verlopen. 

Hij stelt voor dit te laten doen door de huisarts of de wijkverpleegkundige. 

Vanuit de OAR wil Els de Ruiter nog wel opmerken dat de vragen over 

de indicatie onder de uitvoering wel behoren tot het plan omdat Erik van 

der Burg van plan is om een aantal dingen te veranderen, dus je blijft er 

mee te maken krijgen en tot nu toe hebben de WMO-loketten die 

onduidelijkheid bij burgers niet voldoende weggenomen. Zij indiceren 

niet en je moet dus toch naar het Zorgkantoor en daar zijn huisarts en 

thuiszorg helemaal niet bij opgenomen.  

Ardine geeft als reactie dat dit ontzettend vervelend is, maar dit beleid 

wordt stedelijke bepaald. 

 Els geeft verder aan dat je deze onduidelijkheid kan doorgeven aan de 

stad dat bij het begin van de indicatie stelling waar dingen onduidelijk 

worden en misschien zelfs wel misbruik wordt gemaakt als ze niet 

voldoende gecontroleerd worden en de hele PBG-regeling  wordt daaraan 

opgehangen, maar het geldt ook voor de gewone thuiszorg.  

De voorzitter stelt dat de OAR moet signaleren waar het misgaat en dat 

betekent dat je het hele apparaat in de gaten moet houden. Er is een 

spanningsveld tussen van “Zorgen voor” naar “Zorgen dat” in de nota en 

verder staat er dat de mensen hun eigen regie zoveel mogelijk moeten 

houden.  

Tiers Bakker constateert dat er een enorm gat ontstaat tussen wat in de 

nota staat en de werkelijke praktijk, omdat men niet weet wat de 

werkelijke problemen zijn van geïsoleerde groepen. Er zijn op dit moment 

al zoveel groepen die in het kader van versterking sociaal domein (VSD) 

buiten de boot vallen dat we direct maatregelen zullen moeten treffen. 

Saar Boerlage vraagt meer aandacht voor de rol die het stadsdeel heeft op 

het gebied van het welzijn van ouderen d.m.v. een Nota Ouderen. 

Ardine heeft het db om een overzicht gevraagd om bij de voorjaarsnota 
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aandacht te besteden aan groepen die buiten de boot vallen zoals bv 

mantelzorgers die gekort gaan worden en hoe de gaten die ontstaan 

opgevuld kunnen worden. 

Tunny stelt dat instrumenten om signalen op te vangen er nauwelijks zijn, 

zoals wijkschakelteams zonder ruggespraak met de bewoners.  

Ardine vindt dit een gemiste kans, zij wist er niets van.  

Tiers betoogt dat de exercitie van het VSD toch faalt omdat het van 

bovenaf komt. 

De politiek staat toch wel ver af van de gewone man. De OAR probeert 

alles wat ze horen en weten aan de politiek door te geven. 

Joke stelt dat het belangrijk is ook na 2014 wanneer er dan gewerkt zal 

worden zonder bestuurlijke laag dat de OAR en alle bewonersgroepen die 

participeren heel nauw samenwerken. 

Tiers antwoordt op een vraag van Tunny over Indicatoren in de raad. Per 

buurt in de raad bespreken wat er aan de problemen gedaan kan worden. 

De problemen in Betondorp worden door hem opgepakt en samen met de 

PvdA  en Meerbelangen staat dit deze maand op de agenda van het 

stadsdeel. De bedoeling is om dit per buurt verder aan te pakken.  

Tunny vraagt welke handvaten nuttig zijn voor de raadsleden om aan de 

raad voor te leggen? De OAR zal hierover verder nadenken en Tiers stelt 

dat een integrale aanpak per buurt volgens hem noodzakelijk is. 

6.  Rondvraag 

• 15/3 – Oproep om allen te komen naar VUMC/AMC nationale 

ouderenzorg bijeenkomst. 

• Nu in de buurten de contactambtenaar is verdwenen, gaat de sfeer 

in de buurt achteruit. 

• Klachten over het Aanvullend Openbaar Vervoer naar Saar 

Boerlage.  

 

De  volgende vergadering wordt op donderdag 5 april 2012 van 14.00- 

16.00 uur  gehouden in de Raadszaal. 


