NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING
D.D. 6 februari 2014

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Ria van Gerven, Nienke de Waal, Frank
Stork, Afifa Tadmine, Tine Wiegman, Ankie Koeberg-Telder, Joke Krull,
Sonja Bhagwandin, Saar Boerlage, Rinia Cromwell, Jannie Leenders-Post,
Marianne Westerneng, Ibrahim Görmez en Dick Oosterbaan.
Afwezig met bericht: Carla den Boer-Raes en Riwka Cohen.
Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Els de Ruiter, Tonny
Bonnee, Saskia Hubelmeijer, Jan Hangelbroek, Coen Valenkamp, Inge
Tramm, Arend Grotenhuis en Laetitia Kramp.
Notulen: Marianne Avontuur. (Helaas is de lijst van de aanwezigen niet bij
mij retour gekomen, dus kan het voorkomen dat iemand er niet op staat).

1. Opening en vaststelling van de agenda.
Joke Krull heet als technisch voorzitter iedereen welkom.
Janny Leenders wil graag de positie van de OAR en de NOAR na de
verkiezing van Bestuurscommissie op de agenda. Dit komt aan de orde
bij punt 6 (overdrachtsdocument) en punt 7 (Samenwerking OAR Oost
met NOAR en OOA). Er wordt besloten om punt 5: Informatie en
bevoegdheden van de Bestuurscommissie na punt 7 te behandelen.
2.

Mededelingen
 Alle belangrijke bijeenkomsten in “De Zwijger” op de lijst zijn rood
gekleurd.
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 Wo 12 februari: Start buurtmaaltijd in “De Binnenwaai”, Ed
Pelsterpark 2 op IJburg. Tunny en Frank gaan er naar toe.
 Op 16 maart om 14.00 uur is er een voorstelling van 2 eenakters in
theater De Omval in Diemen, erg interessant.
 De Bloem: de activiteit: ”Vrouwen met een chronische ziekte
bewegen in warm water” start op zondag 2 maart van 15.30-16.30 uur
in het instructiebad van het Sportfondsenbad en duurt tot de zomer.
 Overzicht belangrijke bijeenkomsten in de komende periode:
 Di. 4/2: 13.00 – 14.00 uur: bijeenkomst Alliantie Informele Zorg,
Evenaar, Ambonplein.
 Di. 4/2: 17.00 uur Anders Denken, Anders Doen #14 in pakhuis De
Zwijger over Buurtvisite. Is het aangenaam wonen voor senioren in
de Czaar Peterbuurt en Oostelijke Eilanden?
 Di. 4/2: 20.00 uur vergadering stadsdeel Oost plenair in raadzaal over
o.a. voorstellen Sociaal Domein: bestedingsvoorstellen incidentele
middelen 2014.
 Wo. 5/2: 15.00‐16.00 uur: CABO Info over training “Beweeg je
brein”, Keizersgracht 340‐342.
 Wo. 5/2: 17.00 uur Startbijeenkomst Budgetmonitoring in pakhuis De
Zwijger.
 Wo. 5/2: 20.00 uur Amsterdam maakt mogelijk, een verkiezingsdebat
n.a.v. het strategisch plan ‘Amsterdam maakt mogelijk’ van de
gemeente Amsterdam in pakhuis De Zwijger.
 Do. 6/2: 10.00 – 12.00 uur: Kernteam Wijkzorg IB en OHG, locatie nog
niet bekend.
 Do. 6/2: 14.00 – 16.00 uur: OAR Oost plenair in Raadzaal
Stadsdeelhuis.
 Do. 6/2: 17.00 – 18.00 uur: 2e vooroverleg Platform WGM, Stadsdeel,
Oetewalerzaal.
 Vr. 7/2: 14.00 – 16.00 uur: Werkgroep Toegankelijkheid, Timorplein 8
 Ma. 10/2: 20.00 uur Nul20 #7 Verkiezingsdebat met welke
onderwerpen kunnen lokale politici zich onderscheiden? In pakhuis
De Zwijger
 Di. 11/2: 15.00 – 17.00 uur Zorg 2025 “Gezondheidszorg, maar dan
anders!” in restaurant Daupine Prins Bernhardplein 175 (Dick).
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 Di. 11/2: 19.30 uur Johan Bosman‐symposium “Participatie komt van
onderop!” in de Muiderkerk georganiseerd door WOO.
 Wo. 12/2: 12.00 – 12.45 uur: Evaluatie preventief huisbezoek aan
Marokkaanse ouderen in Transvaal en Oosterparkbuurt, stadsdeel.
 Wo. 12/2: 15.30 uur Evaluatie werkgroep ARD van symposium over
hoge werkloosheid onder allochtone jongeren in de Verbinding
Joubertstraat (Tunny/Dick).
 Do. 13/2: voorbereiding vakbondscafe bij FNV Bondgenoten in
Radarpost Radarweg 60 bij station Sloterdijk (Dick).
 Vr. 14/2: 10.00 uur: Overleg voorzitters Adviesraden, stadsdeelhuis.
 Vr. 14/2: 12.00 – 14.00 uur: WMO Raad Oost: stadsdeel, Nesciozaal.
 Vr. 14/2: 15.00 – 17.00 uur: Jaarvergadering Onbeperkt Oost,
Timorplein 8.
 Ma. 17/2: 16.00 – 17.00 uur: Denktank platform WGM.
 Di. 18/2: 20.00 uur Stad van mijn dromen?#2 met kandidaten en
lijsttrekkers gemeenteraad in pakhuis De Zwijger.
 Do. 20/2: 12.00 – 14.00 uur: Begeleidingscommissie Buurtkamer
Jeruzalem, Ingenhouszhof 15.
 Ma. 24/2: 20.00 uur De staat van de Stad collegereeks #4 in pakhuis
De Zwijger.
 Wo. 26/2: 20.00 uur Doe Democratie #2 Hoe maak je programma‐
akkoorden burgerinitiatiefproof? In pakhuis De Zwijger.
 Do. 27/2: 20.oo uur Verkiezingsdebat gezonde lucht Hoe zorgt de
politiek voor een betere luchtkwaliteit in Amsterdam? In pakhuis De
Zwijger.
 Wo. 5/3: 20.00 uur vakbondscafé over verkiezingsprogramma’s
gemeenteraad 2014‐2018 in de Meevaart Balistraat 48 A (Dick).
 Wo. 5/3: 19.30 uur inloop, start om 20.00 uur De lokale verkiezingen
in het Badhuistheater Boerhaaveplein 28.
 Do. 13/3: 19.00 – 23.00 uur: Buurtplatform WGM, Koningskerk, Van
’t Hofflaan 20.
 Wo. 19/3: verkiezingen Gemeenteraad en Bestuurscommissie Oost ’s
avonds bijeenkomsten in de Stopera Amstel 1 en in pakhuis De
Zwijger.
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3. Notulen van de vergadering van 9 januari 2014.
 Blz. 1, punt 2: Preventief huisbezoek aan mensen boven 65/75 jaar.
Verschil in aanpak van Humanitas en Dynamo/OMVA zal worden
besproken met Nicole ten Bosch en Bianca Hein van het stadsdeel.
 Blz. 2, punt 3: Wonen in Jeruzalem, artikel in Het Parool, nieuwe huur
ca. Euro 700,- per maand. Huurdersvereniging Amsterdam heeft de
staat aangeklaagd.
 Blz. 4, punt 3. Expositie “een ander verhaal”. Voorlopig gereserveerd
door andere stadsdelen. Locatie in Oost nog niet vastgesteld.
Waarschijnlijk eerst buurtcentrum Transvaal en later stadsdeelkantoor.
 Blz. 5, “Bewegen in warm water voor vrouwen met een chronische
ziekte”, Van de samenwerking met Civic is niets terechtgekomen.
 De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.
4. Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van de
invoering van de transities AWBZ naar WMO.
Pilot Wijkzorg Indische Buurt en Oostelijk Havengebied: het blijft
moeilijk om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het wijkteam, omdat
er zoveel verschillende partijen moeten gaan samenwerken en ze
bovendien ruimte moeten creëren voor de inbreng van de burgers. Er is
een budget voor buurtinitiatieven van €100.000 beschikbaar gesteld. Er
zijn criteria opgesteld waaraan buurtinitiatieven moeten voldoen, als ze
aanspraak willen maken op een deel van dit budget. De aanvragen
worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld. Het is nog niet
duidelijk hoe buurtinitiatieven vanuit een gelijkwaardige positie bij het
wijkteam betrokken zullen worden. Op 10 maart van 17.00-19.00 uur
wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor alle buurtinitiatieven
worden uitgenodigd. De agenda daarvoor moet nog worden vastgesteld .
Waarschijnlijk vinden er ook nog een aantal voorbesprekingen plaats.
Op verzoek van de vergadering zullen Frank Stork en Tunny Jongejan
nogmaals het belang van de inbreng van de cliënten aan de orde stellen.
Andere opmerkingen van de vergadering in dit kader: In de 1e kamer
komt de participatiewet nog aan de orde. Passend wonen komt nog op
de agenda van de centrale stad alsmede projecten over de leegstaande
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gebouwen. Er is een gesprek gepland van de vereniging “Akropolis”
met woningcorporatie De Alliantie over een mogelijkheid tot bouwen
op het Zeeburgereiland.
6 en 7. Bespreking concept overdrachtsdocument van de OAR Oost en
de samenwerking met de NOAR en de OOA:
Waarschijnlijk zal de OAR Oost zich wat betreft het uitbrengen van
adviezen meer op de Centrale stad moeten richten. Dat betekent dat de
positie van de NOAR versterkt moet worden. Janny Leenders stelt voor
om een betaalde voorzitter aan te stellen. De conclusie is, dat dit helaas
onmogelijk is. De NOAR zou in de toekomst wel b.v. 4 x per jaar een
bijeenkomst met de wethouder van sociale zaken kunnen voorstellen.
(afdwingen). De NOAR gaat voor 2015 zelfstandig subsidie aanvragen
bij de centrale stad en moet daarvoor een lijst met minstens 50 namen
van leden van de verschillende OARen kunnen overleggen. De oproep is
dus: zet je naam op die lijst. Bijna alle aanwezigen zijn daartoe bereid.
De manier, waarop de verdere samenwerking met de OOA gestalte zal
krijgen, moet nog worden besproken.
Overdrachtsdocument: Punt a moet anders worden omschreven.
Speerpunten volgorde komt in de volgende notulen.
8. De 2 – minuten ronde:
 Doe Democratie 30/1: Er waren ca. 90 personen. Onderwerpen waren
– Langdurige zorg, Kinderbescherming, Arbeidsparticipatie: de
uitgangspunten voor het beleid worden door college B&W centrale
stad vastgesteld.( Schaal van 40.000 mensen is veel te groot; 15.000
zou beter zijn). De vraag blijft: hoe kan de ontwikkeling van
burgerinitiatieven op een gelijkwaardige manier ingezet worden?
 Wibo-woningen 29/1. Advies ingediend om de toewijzing van Wibowoningen in de Kraaipan en Blasiusstraat te monitoren. Tijdens de
laatste bijeenkomst (Niels van Santen(stadsdeel), Dick Oosterbaan En
Tunny Jongejan) is een aantal criteria opgesteld om aanYmere en
Eigen Haard te vragen, hoe het mogelijk is dat de woningen in de
Kraaipan veel sneller waren verhuurd, dan die in de Blasiusstraat: o.a.
- meer stadsvernieuwingsurgenten met sociaalplan, huurgewenning en
verhuiskosten vergoeding?
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- Meer directe verhuur via Woningnet. Woningnet kijkt bij toewijzing
alleen naar leeftijd: 55+ woonduur?
 Cabo – Beweeg je brein, ontwikkeld door een therapeutische
wetenschapper. De cursus is gratis met 3 bijeenkomsten voor
mantelzorgers op 4/3, 18/3 en 1/4.
9.

Dwars door de buurt:
 De deadline is Dwars 20/2. De OAR publiceert de komende maand
ook in de Brug: deadline 13 februari.

 Wanneer men De Brug niet ontvangt, gaarne doorgeven aan Frank.
(cicogna@planet.nl)
 10. Speerpunten
 Overdrachtsdocument (punt a: aanpassen)
 Lijst bijeenkomsten in rood
 Er wordt besloten om raadsleden uit te nodigen voor de OAR
vergadering op 6 maart + de oproep gedaan om vragen voor de
raadsleden
te
mailen
aan
Dick
Oosterbaan:
secretarisOARoost@gmail.com
De volgende vergadering wordt op donderdag 6 maart 2014 van 14.00 16.00 uur gehouden in de Raadzaal.
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