NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING
D.D. 3 april 2014
Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Ria van Gerven, Nienke de Waal, Frank
Stork, Afifa Tadmine, Ankie Koeberg-Telder, Joke Krull, Sonja Bhagwandin,
Saar Boerlage, Jannie Leenders-Post, Marianne Westerneng, en Dick
Oosterbaan.
Afwezig met bericht: Carla den Boer-Raes, Rinia Cromwell, Inge Tramm en
Abdeslem el Mahraoui.
Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Tonny Bonnee, Saskia
Hubelmeijer, Jan Hangelbroek, Coen Valenkamp, Dini Eekhuis, Laetitia
Kramp, Riwka Cohen, Marion Heeres, Annelies Teunissen, Els de Ruiter,
Gerard Vink en Arend Grotenhuis.
Notulen: Marianne Avontuur.
Gast : Martijn ter Hoeve van Project Wibaut aan de Amstel, d.i. leergang om
een betere ambtenaar te worden. Onderwerp is : Hotspotting in buurten i.s.m.
GGD – sociale kaart.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Joke Krull heet als technisch voorzitter iedereen welkom.
2. Mededelingen
• De hal in het stadsdeel Oost gaat verbouwd worden. De loketfunctie
blijft en wordt voor iedereen toegankelijk gemaakt. In Amsterdam West
is dit reeds gebeurd en wij gaan kijken.
• In de Staatscourant is een artikel opgenomen betreffende de
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte. In de formulering van de
aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten is al voorzien in
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het buiten beschouwing laten van een eventueel inkomen van inwonende
mantelzorger.
• Mw. Rinie Smit van Kraaipan gaat met pensioen, haar opvolgster is Mw.
Smulders.
• De huurverhoging chronisch zieken gaat zoals voor alle huurders in per 1
juli 2014. Zij hoeven alleen niet de maximale huurverhoging te betalen.
• Ma. 7/4: 15.30-17.00 uur, Begeleidingsgroep dagcentrum Kraaipan. De
OAR zal informeren naar de stand van zaken wat betreft de begeleiding
en scholing van de vrijwilligers.
• Do. 10/4: 17.00-21.00 uur, “Samen zorgen in je buurt” IISG,
Cruquiusweg 31, start pilot formele zorg samen met informele zorg.
3. Notulen van de vergadering van 6 februari 2014.
• Blz. 1/2, Voorlichtingsmiddag door politie en stadsdeel Oost. Men kan
daar een gratis kierstandhouder aanvragen ook voor buren of bekenden.
Bel of mail naar de OAR.
• De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.
4. Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van de
invoering transitie AWBZ naar WMO en passend wonen.
Dit onderwerp blijft belangrijk. De OOA (Ouderen Organisaties
Amsterdam) heeft in een brief de nieuwe gemeenteraadsleden namens de
ouderen gefeliciteerd met hun benoeming. We wachten nu in spanning af
wat er verder gebeurt met de toezegging van de heer Paternotte van D66
dat hij €140 miljoen beschikbaar zal stellen voor het in standhouden van de
Hulp bij het Huishouden voor zelfstandig wonende ouderen. We zijn
ongerust over de ontwikkelingen rond de dagopvang en hopen dat deze in
de wijkzorgplannen zal worden opgenomen.
Het is nog steeds niet duidelijk wat er in Den Haag wordt besloten.
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5. Stand van zaken Bestuurscommissie.
Op AT5 zijn D66, GroenLinks en de PvdA genoemd als coalitiepartners in
Oost. Het is nog afwachten of dat gaat gebeuren. Tijdens de 1e vergadering
van de bestuurscommissie wordt een voorlopige voorzitter gekozen. Het
betrekken van burgers bij beleidsontwikkeling wordt door alle partijen
omarmd. De ambtenaren zijn al druk bezig met het schrijven van
beleidsstukken.
6. Hoe gaat de OAR Oost samenwerken met de NOAR en de OOA na de
verkiezingen.
We kunnen 2 dingen doen: opschakelen en/of terugschakelen. Samen op
niveau naar de gemeenteraad en/of terug naar de burgers in de wijken.
7. Mantelzorgers, hoe krijgen we ze in beeld?
Jan Hangelbroek van Dynamo geeft een uiteenzetting:
De transitie van AWBZ naar WMO houdt in dat burgers zo lang mogelijk
zelfstandig thuis moeten blijven wonen.
Ook bewoners met ZZP 3 en 4 worden niet meer in een verzorgingshuis
opgenomen.
De overheidsplannen gaan er vanuit dat burgers in eerste instantie met de
inzet van eigen kracht en de dragende samenleving de zorg- en
ondersteuningsvragen zullen oplossen.
Dat betekent b.v.:
- dat partners en andere familieleden worden ingezet als mantelzorgers.
- dat burgers elkaar helpen op basis van wederkerigheid.
- dat er eventueel vrijwilligers worden ingeschakeld.
Pas als blijkt dat er meer specifieke verzorging nodig is, wordt een beroep
gedaan op medewerkers van het wijkzorgteam.
Wat doet Dynamo in dit kader:
- Vanaf 2010 verzorgt Dynamo inloop/lunch bijeenkomsten in de
servicepunten in Oost. ( deze vervangen gedeeltelijk de dagopvang).
- Het Buurtsupportproject, folder met meer informatie verkrijgbaar bij de
OAR Oost.
- Het buurtmaatjes project is opgezet om bijvoorbeeld eenzame mensen
een luisterend oor te bieden of iemand waarmee ze iets kunnen
ondernemen.
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- Respijtzorg wordt op individuele basis aangeboden om (overbelaste)
mantelzorgers te ondersteunen en/of voor een aantal uren de zorgtaken
over te nemen. De drempel hiervoor is hoog, voorwaarde is dat het klikt.
Dynamo organiseert ondersteuningsbijeenkomsten voor mantelzorgers:
- Netwerkbijeenkomsten
- Mantelzorg lunchroom
- Dag van de mantelzorg
- Individuele gesprekken
- Dementie: Alzheimer café
- De Mantelzorgmakelaar biedt ondersteuning bij juridische zaken
- Een budgetcursus: administratie en zorg: de deelnemers leren er hoe zij
hun eigen administratie en die van degenen die zij verzorgen
overzichtelijk bij kunnen houden en welke regelingen en voorzieningen
er zijn voor mantelzorgers
- De mantelzorgmakelaar komt bij mensen thuis, als ze er zelf helemaal
niet meer uitkomen.
- Laag specialistische dagbesteding in de buurten voor mensen met en
zonder indicatie, is een belangrijke voorziening, die mantelzorgers kan
ontlasten. De opvang in De Kraaipan (samenwerking ZGAO en
Dynamo) is daar een voorbeeld van, maar die raakt al overvol. Dat is
geeft aan, dat er meer van deze voorzieningen in Oost nodig zijn. De
OAR vindt aandacht voor dagopvang in het algemeen van groot belang,
vooral omdat de opvang in een aantal verzorgingshuizen in Oost is
wegbezuinigd. De OAR gaat hierover een zienswijze indienen bij de
Bestuurscommissie.
Is er voldoende aandacht voor mantelzorg? Zijn alle mantelzorgers in
beeld?
Ondersteuning van de mantelzorgers is er op dit moment alleen voor
degenen, die bekend zijn bij Dynamo. Het is belangrijk dat er meer mensen
in beeld komen. Jan Hangelbroek roept alle aanwezigen op om
mantelzorgers op te sporen en ze te informeren over de ondersteunings –
activiteiten van Dynamo en Civic.
Als de Wijkzorgteams gaan functioneren in 2015, misschien leveren die
ook al meer zicht op de werkelijke situatie op. Ze zijn kleiner, kunnen
sneller en efficiënter werken en de cliënt staat centraal.
Mochten er nog vragen aan Dynamo (Jan Hangelbroek) zijn, dan kan men
deze stellen via email m.avontuur4@upcmail.nl
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8. De 2 – minutenronde:
• De wens is: zo snel mogelijk kennismaken met de leden van de
bestuurscommissie.
• Er is een burgerinitiatief ontstaan, dat tot doel heeft om, in de
Fizeaustraat in Amsteldorp in een leegstaand pand, woningen voor
ouderen en jongeren te realiseren. Men overweegt dit pand te kopen.
Er is een haalbaarheidsonderzoek gaande via een subsidie van de
Provincie. Het stadsdeel volgt met belangstelling de ontwikkeling van
dit project.
• Er is een digitaal boekje over armoede verschenen: “Armoede in
Amsterdam”, over de stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede.
(L.Michon en J. Slot). Dit is op te vragen bij Dick Oosterbaan;
secretarisOARoost@gmail.com
De gemeente ontkent dat de armoede boven 65+ toeneemt.
9. Dwars door de buurt:
Deadline is 3 april. Fout vermeld in de laatste Dwarskrant.
10. Speerpunten
- Monitoren situatie bewoners in verzorgingshuizen
- Monitoren ontwikkelingen capaciteit dagopvang in Oost
- Monitoren stand van zaken vermindering sociale huurwoningen
11. Rondvraag
• Op IJburg is burgerinitiatief Stadsdorp gestart. De bibliotheek is
geopend.
• We moeten ook de patiënten achter de mantelzorgers niet vergeten.
• Op 1 mei is er een Demonstratie op het Beursplein, start 19.00 uur.
• Dynamo werft zelf vrijwilligers bij de Vrijwilligers Centrale, de Hoge
School van Amsterdam en MBO- opleidingen.
• Er worden cursussen Scootmobiel georganiseerd (bij buurtpunten).
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- Link naar takenlijst Bestuurscommissie:
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/586270/bijlage_2__takenlijst.pdf

De volgende vergadering wordt op donderdag 8 mei 2014 van
14.00 - 16.00 uur gehouden. Locatie: Wethouder Verheijhal,
Polderweg 300.
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