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1. Opening en vaststelling van de agenda
1.1. De voorzitter a.i. Tunny Jongejan-Maat heet iedereen van harte welkom. Nieuwe
bezoekers van de ledenvergadering OAR worden voorgesteld. Er zijn geen
agendawijzigingen.
1.2. Een bijgestelde presentielijst doet de ronde met het verzoek eventuele
fouten,toevoegingen of wijzigingen op de lijst te noteren. Laetitia Kramp zal deze lijst
dan weer actualiseren.
2. Mededelingen
2.1. Stand van zaken verbouwing loketten Stadsdeel Oost
De verbouwing van het stadsdeelloket is nl. afgerond in het kader van
eenduidigheid in vormgeving van dienstverleningsloketten in de stad Amsterdam.
Tunny en Frank gaan ook het loket in stadsdeel Oost vandaag schouwen om 16
uur. Els de Ruiter (werkgroep toegankelijkheid) meldt dat de officiële opening in
principe is gepland op d.d. 4 november a.s., deze periode is nog om uit te
proberen. Feedback van de OAR -leden en -toehoorders over de toegankelijkheid
graag aan haar melden.
2.2. Tine Wiegman vraagt hoe het met Rinia Cromwell is? Een beterschapskaart
namens allen wordt haar toegezonden.
2.3. Riwka Cohen maakt zich zorgen over de privacy van burger, n.a.v. een artikel in
de Volkskrant d.d. 1 oktober jl. over het nieuwe systeem Risico Indicatie tegen
fraudebestrijding (uitwerking wet SUWI). Riwka vindt dat de privacy van de
burgers in het geding komt door een toenemende controlerende maatschappij.
Hoe verhoudt zich dat tot vrijheid? Ervaringen graag aan haar doorgeven.
2.4. Janny Leenders geeft feedback over het 90 jarig bestaan van Betondorp 13 en
14 september jl. De extern georganiseerde braderie is helaas niet doorgegaan,
waardoor er een gat viel in het programma. De huldiging van de 90 jarigen was
wel een succes.
2.5 Janny Leenders is onlangs Marianne Avontuur tegengekomen, Tunny neemt
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contact met haar op om te vragen hoe het met haar is.
3. Vaststelling concept verslag ledenvergadering d.d. 3 juli 2014
3.1. De voorzitter a.i. Tunny Jongejan-Maat geeft aan dat de notulen wel wat lang
van stof zijn, maar dat het Bestuur DB OAR graag wil dat diegenen die niet bij de
vergadering zijn, ook goed geïnformeerd worden.
3.2. Marjan Westerneng had geen notulen per post ontvangen en vraagt wat de
betekenis van “ concept “notulen is – bovenaan de bladzijde? Dit wil zeggen dat de
tekst pas officieel vastgesteld wordt in een volgende vergadering, door de
aanwezigen van de vorige vergadering.
3.3. De notulen worden vastgesteld met de volgende tekstuele wijzigingen en met
dank aan de notulist;


Pagina 3/ 2.9:`Tine Wiegman` en het woord ` regelmatig`schrappen.



Pagina 4/8.1: Adpress moet worden “Wordpress “

3.4. Naar aanleiding van
3.4.1. Zaalverhuur Meevaart
N.a.v. 2.2. Riwka Cohen zegt dat deelname aan het Buurtgala in de Meevaart 24
oktober €250,00 per stoel kost. Voor particulieren is dit feest niet betaalbaar en
dus niet laagdrempelig. Margareth Moed had de hoge zaalhuur ook al ervaren, en
vindt dit een goede aanleiding om deze nieuwe vorm van zakelijkheid te
onderzoeken i.s.m. het DB van de OAR

1

3.4.2. N.a.v. Project “ Het andere verhaal”in de OBA Javaplein:
Een deelneemster vertelde tijdens de evaluatie van het project dat dialoog “face
tot face” veel meer positieve reacties oplevert dan via een Facebookpagina . Een
publicatie had juist veel negatieve reacties (weerstand) opgeroepen. Riwka Cohen
1

Meevaart verhuur zalen beleid uitzoeken, actie Tunny, Frank Stork
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ervoer dat ook tijdens de laatste bijeenkomst veel goede en ontroerende
contacten zijn ontstaan, mogelijk dat er een vervolgdialoog komt.
pagina 4: Saar Boerlage licht 2.10 nog eens toe, ze was er vorige keer niet.
Pagina 4/ 5: Stand van zaken WMO voorzieningen:
Problemen graag melden aan de OAR . Els de Ruiter zegt dat de pilot wijkzorgteam
in dit stadsdeel al heel ver is met ontwikkeling. De kern is dat cliënten zorg en
welzijn zelf meer initiatief nemen. En professionals moeten leren meer vanuit de
cliënten te denken. Zie ook interview in de Brug http://debrugkrant.nl/zorg-enwelzijn-dichter-bij-huis/ over pilot wijkzorg. Gerichte informatie middels een
communicatieplan richting bewoners is gewenst. Tine Wiegman meldt dat er nog
budget over is voor het aanmelden zorginitiatieven en welzijn bij deze pilot.
Pagina 8 Saar Boerlage vraagt over de Bestuurscommissie iets kan doen n.a.v.
speerpunt van de OAR betreffende armoede bestrijding/koopkracht/financiën
Erik Jan Burger (MB) informeert dat er voor 5 stadsdeelbuurten in Oost extra geld is
aangevraagd bij de centrale stad. Alle aanvragen zijn per omgaande afgewezen.
Bestaande plannen worden wel uitgevoerd van reeds gereserveerde gelden. Tunny
Jongejan-Maat wil de plannen nog eens via de WMO raad aan de orde stellen

2

4. Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van de
invoering transitie AWBZ naar WMO en passend wonen
4.1. Dick Oosterbaan meldt dat de nieuwe WMO 2015 nog niet vastgesteld is door de
1e kamer. Zie http://www.invoeringwmo.nl/.In Amsterdam is de transitie AWBZ
naar WMO nog wat gecompliceerd omdat er ook het proces van centralisatie van
de stadsdelen speelt, wat de organisatie nog moeilijker maakt en nog meer
vertraging oplevert.
2

Stand van zaken plannen armoedebestrijding en initiatieven richting centrale stad bespreken in WMO raad door Tunny
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Ook zijn er klachten gemeld bij patiëntenorganisaties over de verschillende
verzekeringen en pakketten door de zorgverzekeraars. Zij worden nu gedwongen
wat duidelijker te communiceren.
4.2 WMO/Loket Zorg en Samenleving
Saskia Hubelmeijer kreeg 4 augustus een brief van de WMO met de mededeling
dat zij eerder dan voorzien haar scootmobiel moest inleveren t.b.v. een keuze
voor een andere scootmobiel van een andere aanbieder (de gemeente werkt
namelijk nog maar met 3 aanbieders van scootmobielen). Mevrouw kreeg wel 7
dagen bedenktijd, inclusief advies voor een firma. Nu bleek het digitale
keuzemenu van de scootmobielen niet erg toegankelijk en niet informatief (het
service-aspect is een belangrijk onderdeel bijvoorbeeld). Saskia heeft een klacht
ingediend via CBA. Als reactie hierop is zij gebeld door het WMO loket met
dankzegging voor de klacht en de toezegging dat de WMO medewerkers nu beter
voorgelicht zullen gaan worden, het was hen niet bekend dat de site zou
ondoorzichtig was. Saskia roept iedereen slechte ervaringen met het WMO loket te
melden bij ClientenBelangAmsterdam (CBA) zie
http://www.clientenbelangamsterdam.nl/meldpunt-3246.html
Saskia zal de vergadering eerder verlaten i.v.m. deelname aan nieuwe
projectgroep angst en depressie, namens Onbeperkt Oost.
5. Stand van zaken NOAR-reactie d.d. 29-8-2014 inspraak WMO-verordening
5.1. Saar meldt dat er nog geen reactie is gekomen, ze verwacht de volgende
vergadering een overzicht. Wat betreft de stand van zaken hulp in de huishouding
per 1 januari 2015 meldt Saar Boerlage dat ze een gesprek heeft gevoerd met
Femka Roosma (Groen Links) n.a.v. de nota “Koersbesluit Amsterdamse Zorg:
noodzaak voorop”. En Saar is hoopvol als het gaat om opvolging van de NOAR
adviezen aan het huidige stadsbestuur, met de SP in het collegebestuur.
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5.2. Saar Boerlage wil graag de meldingen van ouderenmishandeling agenderen bij
de NOAR vergadering, n.a.v. nieuws over meldpunt jeugd waaruit bleek dat er
niets gedaan werd met de meldingen.
5.3. De aanvraag voor subsidie voor de NOAR 2015 is afgewezen. Een bezwaarschrift
is nu ingediend en er is een hoorzitting geweest in positieve sfeer verteld Saar
Boerlage. Tunny vult aan dat de NOAR - als vertegenwoordiger van de belangen
van ouderen - juist nu belangrijk is, omdat adviezen alleen nog via de centrale
stad ingediend kunnen worden. Voorheen werd er door de OAR-en per stadsdeel
500 E extra aangevraagd en afgedragen aan de NOAR.
6. Verslag kascontrole commissie en oude en nieuwe leden OAR Oost
6.1. Voormalig lid van de kascommissie Marianne Avontuur, notulist en toehoorder
OAR Oost heeft aangegeven geen activiteiten meer voor de OAR te willen
verrichten. De kas 2013 is nu gecontroleerd en goedgekeurd door Tine Wiegman
en Riwka Cohen (reservelid). De bonnen waren verantwoordt op de bon zelf, de
verantwoording komt nog op papier. Joke Krull gaat samen met Frank Stork het
penningmeesterschap op zich nemen.
6.2. Saskia Hubelmeijer wil OAR lid worden, de OAR is hier heel blij mee, ze is nu
benoemd tot aspirant lid.
6.3. Tunny Jongejan-Maat geeft aan dat er wel 4 nieuwe bestuursleden OAR Oost
nodig zijn. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden met schriftelijke motivatie bij
Dick Oosterbaan, secretaris OAR Oost. Op de vraag van hoeveel tijdsbesteding het
DB lidmaatschap vergt, zegt Tunny dat dit minimaal 1,5 dag per week vraagt. Men
moet vooral ook de wijk in willen gaan en bijeenkomsten willen bezoeken als OAR
Oost vertegenwoordiger.
Janny Leenders: biedt OAR excuses aan voor opmerking vorige keer. Met het
woord kwaliteiten wilde ze mensen niet voor het hoofd stoten Ze bedoelde dat de
OAR mensen nodig heeft met ervaring.
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7. Speerpunten OAR Wonen en Zorg
7.1. Het opstarten van een werkgroep Wonen en Zorg wordt de volgende
vergadering verder uitgewerkt, vergaderruimte is nl. een voorwaarde.
Ontwikkelingen in de wijk Jeruzalem (tuindorp Frankendael)
7.1.1. Petitie Willem Dreeshuis/opheffing verzorgingshuizen
Tunny verwijst naar de brief d.d. 29 september jl. van Amstelrings locatiemanager
Willem Dreeshuis mw. Trudy Roek. Het Dreeshuis zou eind 2015 gesloten worden,
waardoor een aantal bewoners tussen wal en schip dreigde te vallen. Door
actievoering middels een petitie van bewoners en omwonenden, is Amstelring in
gesprek gegaan met Stadsgenoot over een mogelijke doorstart voor de komende 5
tot 7 jaar, dus om het langer open te houden. In een vervolgoverleg met het
Stadsdeel Oost en wbv. Rochdale zal de bestemming en investering van het
gebouw aan de orde komen. Mogelijk dat het Dreeshuis in de toekomst meerdere
functies krijgt; respijtzorg, tijdelijke hospice (het huidige hospice in het St Jacob
verzorgingshuis sluit per 1 april 2015 definitief).
7.1.2 Dagopvang mogelijkheden/buurtkamers
Tonnie Bonnee oppert dat de functie van dagopvang /advies OAR mogelijk ook
meegenomen kan worden in de gesprekken met Stadsgenoot en het Dreeshuis?
Tunny vindt het een goede suggestie, echter in de transitie is het nu nog zo
geregeld dat de gemeente kiest voor bepaalde organisaties (Cordaan, ZGAO) aan
wie een bepaalde taak, zoals bijvoorbeeld dagopvang is toebedeeld. Dat het
breder getrokken moet worden is al door de OAR Oost aangekaart bij
portefeuillehouder Nevin Őzűtok van stadsdeel Oost.
De buurtkamer Jeruzalem
Concept notulen OAR Oost 2 oktober 2014
6

De buurtkamer op locatie Ingenhouszhof 15 van zorgorganisatie AMSTA is ook
gesloten wegens vanwege de transitie en voorgenomen verkoop van de locatie.
Niet alleen buurtbewoners kunnen hier niet meer terecht, ook de DB-OAR
vergaderingen en spreekuren van de OAR moeten elders gehouden worden. Jan
Hangelbroek (coördinator projecten Dynamo) zal met het Dreeshuis bespreken of
hier niet alleen de nieuwe buurtkamer kan komen maar of het DB van de OAR
Oost hier eveneens kan vergaderen en haar spreekuur kan houden.
Carla den Boer vraagt of de kwestie van de buurtkamer in de Crommelinstraat al
opgelost is. Tunny meldt dat een gesprek nog niet tot het gewenst resultaat heeft
geleid.
7.1.3. Nieuwbouw Blok M in Jeruzalem (tuindorp Frankendael) Willeke Jansen
van woningbouwvereniging HABION komt morgen op de informatiemarkt met
planvorming om heel Jeruzalem te betrekken bij de ontwikkelingen van Blok M,
ten behoeve van de samenhang in de buurt. Zo stappen bijvoorbeeld ook
Amstelring en Osira in, er zijn al ideeën om bijvoorbeeld in blok M kleine units in
te richten voor dementerende ouderen. De OAR Oost ondersteunt deze
ontwikkeling. Adrie van Tuin vraagt meer informatie over blok M zie link
http://www.habion.nl/2/Welkom/Projecten/In-uitvoering/Amsterdam,Jeruzalem.html
7.1. 4. Ontwikkeling Akropolis op Zeeburgereiland
Saar Boerlage wil dit onderwerp graag toelichten komende OAR Oost
ledenvergadering d.d. 6 november a.s.

3

8.De 2 minuten ronde:
8.1 Presentatie sociaal Domein /bevoegdheden stadsdelen door Jette Bolle: Janny
3

Project Akropolis agenderen voor OAR Oost ledenvergadering 6 november a.s.
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Leenders vraagt naar het verslag van de bijeenkomst. Een publieksvriendelijke
versie wordt aan iedereen toegezonden door Tunny4 .
Els de Ruiter vult aan dat deze bijeenkomstinzichtelijk maakte wat de taken en
bevoegdheden van de bestuurscommissie van het stadsdeel zijn, nu de centrale
stad de regie in handen heeft gekregen.
8.2. Bestuurlijk overleg met Nevin Őzűtok 17 september:
Tunny koppelt terug dat het een goed gesprek was, met de volgende onderwerpen
- over het Dreeshuis : Nevin wil verschillende ontwikkelingen blijven volgen,
bijvoorbeeld dat de zorginstellingen meer gaan samenwerken.
- De OAR Oost heeft geadviseerd dat de zogenaamde keukentafelgesprekken bij
indicering, door een onafhankelijk persoon afgenomen wordt. De objectiviteit en
keuzevrijheid voor de cliënt blijft dan gewaarborgd.
- Het advies van de OAR over de dagopvang, zal in de centrale stad ook besproken
worden, nu de ouderenlanger thuis blijven wonen en vaker alleen blijven wonen.
Nevin Őzűtok heeft het idee per buurt “zorgtafels” te ontwikkelen , waarbij
buurtbewoners problemen bespreken waarop ingespeeld moet worden.
Buurtkamers en professionals moeten daar ook deel van uit maken.
- De OAR heeft aangegeven betrokken te willen worden bij stedelijke
ontwikkelingen.
Marianne Westerneng zwengelt de discussie aan over deze toekomstige buurttafels:
er waren ooit buurtbeheer groepen met korte lijntjes naar de zogenaamde “
contactambtenaren”. Zij vraagt zich af hoe je buurtbewoners nu motiveert om
weer deel te nemen aan deze nieuwe ontwikkelingen t.g.v. het nieuwe bestuurlijke
stelsel. Deze contactambtenaren hebben nu een andere functienaam zijn in
principe allemaal in dienst van de centrale stad.
Frank Stork zegt dat sommige buurtbeheergroepen zichzelf opgeheven hebben. Het
4

Rondzenden verslag presentatie sociaal domein en bevoegdheden BC door Tunny
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eerste doel van bewonersgroepen is dat er signalen vanuit de buurt richting het
bestuur gaan. Tunny Jongejan-Maat oppert dat de dagopvang en buurtkamers
mogelijk een signaleringsfunctie kunnen zijn in de toekomst. Daar zijn immers ook
professionals aanwezig van o.a. Dynamo, een welzijnsorganisatie die bewoners wil
stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving. Doelstelling zie link
http://www.dynamo-amsterdam.nl/dynamo/dynamo/hier-staan-we-voor.aspx
Margareth Moed (bewoonster Amsteldorp) heeft gemerkt dat alle bestaande actieve
groepen in Amsteldorp onderling niet zoveel communiceren. En op het gebied van zorg,
bijvoorbeeld bij het Hoekhuys een nieuwe doelstelling bedacht door de
beleidsambtenaren zonder dat de gebruikers zelf hierbij betrokken zijn. Tunny zegt dat
de OAR Oost zichzelf gewoonlijk uitnodigt bij belangrijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld de
bijeenkomsten van de “wijkschakelteams” eigenlijk een overleg voor professionals.
Janny Leenders (bewoonster Betondorp) heeft ook gemerkt dat er nu ook
bewonersinitiatieven in Amsteldorp genomen zijn, maar dat er niet meer onderling
afgestemd wordt, zodat men langs elkaar heen werkt, ook de ambtenaren? Het DB OAR
neemt dit punt mee naar het overleg met Nevin Őzűtok .5
Erik Jan (Meerbelangen) heeft destijds gepleit voor handhaving van de vroegere
contactambtenaren, zij konden veel regelen voor de buurtbeheren, maar Groen Links
was het hier niet mee eens. Dit college is nu voor het zogenaamde “ communitiy
denken”, met name D66.
Els de Ruiter zegt dat vanuit het bewoners platform Transvaal, de huidige participatie
makelaar zoveel mogelijk wordt betrokken. Maar Elly Mortel merkt op dat de
Transvaalbuurt als probleemwijk aangewezen is, wat ten koste gaat van aandacht
aan andere buurten. Als bewoonster van tuindorp Frankendael ziet zij nauwelijks
professionals. Elly Mortel pleit voor initiatieven richting centrale stad.
5

Communicatieaspect mbt bewonersinitiatieven aan de orde brengen bij overleg tussen OAR Oost en Nevin Ozutok
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Dick Oosterbaan koppelt terug dat de bijeenkomst in pakhuis DE ZWIJGER over de
Amsterdamse woningmarkt informatief was, in de stad zijn er initiatieven om
sneller woningen te bouwen. Maar opvallend vond hij de column van de
vertegenwoordiger van woningbouwvereniging de Key , heel behoudend, gesloten
en vooral voorzichtig.
Saar Boerlage deelt zijn mening, en vond het verhaal van wethouder Laurens
Ivens (SP) goed.
9) Media in de buurt
9.1. Dwars door de buurt: deadline 9 oktober a.s. verschijnt 31 oktober
Saar Boerlage wil iets schrijven over mobiliteit na een excursie van een E-car
project in Stadsdeel West. Zij gaat samen met de secretaris van OAR Z.O. Ab
Rienstra . Margareth Moed verwijst naar de Buurtbus (een bewonersinitiatief in
Amsteldorp zie ook w.w.w.Winkelwagen.nl, er komt ook een halte in de wijk
Jeruzalem. Dick Oosterbaan zal schrijven over de actualiteiten op het gebied van
wonen en zorg , en zal dit inleveren bij Saar Boerlage.
9.2. De Brug: deadline 16 oktober en verschijning 23 oktober a.s.
Alleen korte stukken met krachtige uitspraken of vragen worden maandelijks
gepubliceerd. Volgend jaar worden er met hen nieuwe afspraken gemaakt, Erik
Jan Burger doet de suggestie te concurreren met IJburgnieuws en de Eyeopener6
Riwka’s stelt voor interviews te publiceren in de Brug.
10. Speerpunten OAR Oost in september 2014
10.1 Janny Leenders wil graag aan de speerpunten OAR `de bevoegdheden van het
voormalig stadsdeelbestuur Oost en ambtenaren` toevoegen.

6

Erik Jan Burger stuurt contactpersoon Eyeopener naar Tunny Jongejan-Maat
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11. Rondvraag en sluiting
11.1. Nienke de Waal geeft aan dat de oversteek bij de bus op het Beukenplein nog
niet goed geregeld is. Dit punt wordt opgepakt door de OAR Oost 7.
11.2. Tonnie Bonnee meldt dat het wandelpad bij de Open Hof al aangepakt wordt
Door een melding bij het zogenaamde MORA. Frank Stork zegt dat dit dankzij nieuwe
regelgeving is. Hij wil de positieve uitwerking hiervan terugkoppelen aan Ivar Manuel,
voorzitter bestuurscommissie Oost

8

11.3.Margareth Moed wil graag over de proeftuin Kennisland door Frank Stork
geïnformeerd worden

9

zie ook http://www.kennisland.nl

10.3 Adri Tuin stelt voor om de betekenis `participatie` uit te diepen, dit punt wordt
In principe geagendeerd voor de volgende OAR ledenvergadering

10

10.4 De vergadering wordt gesloten onder dankzegging voor deelname om 16 uur.

7

Oversteek Beukenplein meenemen in overleg met pfh Nevin Ozutok door DB OAR

8

Bespreken/evalueren MORA project met Ivar Manuel door Frank Stork

9

Frank Stork informeert Margareth Moed over kennisland

10

De term Participatie agenderen voor een OAR Oost Overleg door DB OAR

Concept notulen OAR Oost 2 oktober 2014
11

