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   NOTULEN Ouderen Advies Raad Oost  

plenaire vergadering in de Raadzaal, Stadsdeelhuis d.d. donderdag 3 maart 2016  

 

Aanwezig zie presentielijst: Joke Krull (technisch voorzitter), Tonny Bonnee, Mees de 

Lind van Wijngaarden, Dick Oosterbaan, Elly van de Mortel, Frank Stork, Haly Karioen, 

Inge Tramm, Janny Leenders-Post, Helen Tevreden, Laetitia Kramp,Marianne Avontuur, 

Marianne Westerneng, Nienke de Waal, Saar Boerlage, Saskia Hubelmeijer, Sonja 

Bhagwandin, Tine Wiegman, Tjandra Raghoenathsingh, Tunny Jongejan-Maat, Helen 

Tevreden en haar zoon. 

Berichten van verhindering: Frank Mannes (ziek), Carla den Boer-Raes, Ria van 

Gerven, Jan Erik Burger, Coen Valencamp, Nienke de Waal (ziek naar huis gegaan), Afifa 

Tadmine, Riwka Cohen. 

 

Gasten: Jeroen Bronswijk (SP),Nathalie Castillon, Els \Nicolas, Piet Broekhuisen en 

Ronald Preng, namens het bestuur van het WOOO (Wijkopbouw Orgaan Oost). 

   

A G E N D A 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Korte mededelingen + berichten van verhindering. 

3. Gast: Piet Broekhuizen en/of Cor Visser van Wijkopbouworgaan Oost over project ‘Actieve bewoners verbinden’. 
4. Toelichting lijst bijeenkomsten in maart 2016 en onderwerpen volgende vergadering  

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 4 februari jl.. 

6. Laatste ontwikkelingen WMo: Keukentafelgesprek en bezuiniging HbH, Tunny Jongejan-Maat geeft de laatste stand 

van zaken waaronder de rechtszaak van Cliëntenbelang op 23/2/2016 bij Kantongerecht Amsterdam. 

7. Bespreking Jaarverslag en financieel verslag 2015 

8.  2 – minuten ronde  

 
9. Dwars door de Buurt #185, deadline is op 10-3-2016, verschijnt vanaf 1-4-2016 Zijn er nog tips voor 

onderwerpen? 
 

10. Rondvraag en sluiting. 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 

 

 1.1.  Technisch voorzitter Joke Krull opent de vergadering, en heel allen welkom. 

 Nieuwe bezoekers van de vergadering stellen zich voor.   

 

 1.2.  Vaststelling agenda:  agendapunt 7 “  jaarverslag  OAR Oost” wordt 

 doorgeschoven naar  de volgende plenaire vergadering op donderdag 14 april a.s. 

 Berichten van verhinderingen worden genoemd en genotuleerd. 

 

2. Mededelingen 

 

2.1. Het droevige bericht van het overlijden van oud OAR Oost lid mevrouw Hetty 

 Weij Floor wordt vermeld. Een kaart met condoleances voor haar familie kan 

 ondertekend worden door aanwezigen die haar nog gekend hebben. 

 

 2.2. Zilverlijn 

Sonja Bhagwandin informeert de aanwezigen over de Zilverlijn: een dienst van het 

Nationaal Ouderenfonds. Zij zetten zich in voor ouderen en maken activiteiten als 

dagelijkse dingen doen zoals boodschappen, makkelijker. Ze bieden uitjes en 

evenementen om andere ouderen uit uw buurt te ontmoeten. En onze 

Ouderenombudsman helpt u bij vragen over eet- en regelgeving. Bel voor meer 

informatie 0900 – 60 80 100.  https://www.ouderenfonds.nl/deelnemen/zilverlijn/ 

 

2.3. Nieuwe folder wijkzorg 

 Een nieuwe algemene folder over wijkzorg in Watergraafsmeer is uitgekomen, 

 meldt Tunny Jongejan-Maat. Deze folder heeft tot doel de bewoners overzichtelijke 

 informatie te geven over de mogelijkheden wat zorg in de wijk betreft. Tunny vind 

 het nog veel tekst en zou graag een folder per wijk zien.  

 

2.4. Klachten HbH melden bij FNV meldpunt zorg 

 Graag klachten omtrent de nieuwe vorm van Hulpbij Huishouden (HbH)  melden bij 

 mensen van de werkgroep zorg  van de OAR Oost , Tunny Jongejan-Maat, Haly 

 Karioen of Laetitia Kramp.   Zij kunnen dit dan weer melden bij het meldpunt zorg 

https://www.ouderenfonds.nl/deelnemen/zilverlijn/
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 van FNV, (Maureen van de Pligt) op hun verzoek. De FNV voert actie, en willen de 

 ontwikkelingen binnen het gebied HbH en de positie van de uitvoerende 

 werknemers.scherp blijven volgen.  

 

2.5. Gratis buurtapp nextdoor 

 Saskia Hubelmeijer heeft Fleur Kaldenburg ontmoeten, zij heeft de functie van  

 City Launcher bij Nextdoor.” Zij zegt hier het volgende over:  Nextdoor.nl is sinds 

februari 2016 gelanceerd in Nederland als nieuwe app en website voor een betere 

buurt. De buurt, ons originele sociale netwerk, zijn we enigszins uit het oog verloren 

door de ontwikkelingen in moderne technologie. De missie van Nextdoor is om het 

sociale contact in de buurt te vergroten met behulp van dezelfde moderne 

technologie. Zie ook https://nextdoor.nl/.: 

 

Tinie Wiegman zegt ervaring te hebben met deze app. Buurtbewoners van OHG 

gebruiken deze app, het lijkt haar een beetje dubbel op? 

 

2.6. Dienstverlening stadsdeelloket Oost 

Het Cliëntenbelang Amsterdam zoekt een mysteriegast om het het stadsdeelloket te 

bezoeken. Info bij Saskia, opgave via website 

http://www.clientenbelangamsterdam.nl/, Joke Krull wil zich wel aanmelden.  

 

 

3. Wijkopbouworgaan Oost  over het project Actieve bewoners verbinden 

 

Piet Broekhuizen  neemt het woord namens het dagelijks bestuur van het 

wijkopbouworgaan oost (WOO). Op hun website www.wijkopbouworgaanoost.nl 

staat het volgende  “  Het Wijkopbouworgaan Oost is er voor en door de bewoners 

van Amsterdam Oost. Ons doel is dienstverlening aan bewoners en 

bewonersgroepen en het stimuleren van bewoners om zich in te zetten voor een 

goede leefsituatie in de wijk. Wij zijn een organisatie van vrijwilligers en worden in 

beperkte mate ondersteund door een beroepskracht vanuit een grote 

welzijnsstichtring”  

 

https://nextdoor.nl/
http://www.clientenbelangamsterdam.nl/
http://www.wijkopbouworgaanoost.nl/
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Het WOO bestaat al jaren, nog voordat de stadsdelen waren opgericht, om initiatieven 

vanuit de wijk te faciliteren en initiëren. Voorheen  was een buurt georganiseerd door 

bijvoorbeeld werkgroepen en of buurtbeheer en speelde ook de opbouwwerker een 

verbindende rol tussen de bewonersbelangen en het stadsdeelbestuur. Deze functie is in 

2010 wegbezuinigd in overleg met het Stadsdeel Oost en Dynamo welzijnsorganisatie. (De 

toenmalige opbouwwerker Johan Bosma, was later in dienst van Dynamo).  Er werd meer 

gericht op de eigen kracht van de burger. Sinds 2015 zijn ook de stadsdelen opgeheven 

en worden subsidies opgeheven. Tijd voor bezinning voor het WOO bestuur op een 

nieuwe mogelijke koers. Voor info over ontwikkeling opbouwwerk zie link sociaal werk door 

de jaren heen  https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-werk-door-jaren-heen .  

 

Projectleider Jonneke Kruse is nu aangetrokken om te onderzoeken of er behoefte is aan 

verbinding tussen bewoners(initiatieven)  in Oost ( er zijn 46 organisaties en  verenigingen 

etc). Het WOO onderzoekt nu of zij als als overkoepelende organisatie weer een rol 

kunnen gaan spelen  als het gaat om het functioneren van die organisaties etc. 

 

De uitkomsten van het onderzoek wordt over 2 weken besproken en geëvalueerd. Er gaat 

in elk geval anders gewerkt worden en ook wordt er bezuinigd op de toegekende subsidies 

van tenminste 30%. Ronald Preng zegt dat er wel mogelijk samenwerking gevonden kan 

worden daar waar dit voorheen niet het geval is.  

 

 

Janny Leenders is als bewoonster van Betondorp en huurdersvereniging altijd al 

betrokken geweest bij bij de WOO en vraagt HOE zij actieve en minder actieve bewoners 

weer wil gaan verbinden?  

 

Hoe communiceer je met mensen die behoeften hebben aan die steun vraagt Piet zich af. 

De nieuwe media worden gebruikt om contact te zoeken maar er is ook een grote groep 

die hier geen gebruik van maken. Hij denkt aan het opnieuw benaderen van (voormalige 

leden) buurtbeheergroepen, onder het motto je bent er toch voor elkaar? 

 

Saskia Hubelmeijer schetst de vroegere functie van het opbouwwerk, de bemiddelaar 

tussen het stadsdeel en de bewoners, ook als het om acties ging. Nu is er de ontwikkeling 

dat er meer een beroep wordt gedaan op buurtbewoners door de overheid om vrijwillig te 

https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-werk-door-jaren-heen
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ondersteunen . Mede ingegeven door bezuinigingen. Saskia vindt dat er meer actiegericht 

en buiten het beleid van de gemeente  om gedacht moet worden (out of the box denken) 

 

Piet antwoordt dat zij als bestuur van het WOO niet gericht zijn op daadwerkelijk actie 

voeren, maar zich richten op thema's. In die zin wordt de weg bezuinigde functie van de 

opbouwwerker ook gemist door het WOO.  

 

 

Tunny Jongejan-Maat, heeft ook de actiebereidheid van het WOO niet zo duidelijk waar 

kunnen nemen. Maar zij vindt de “Doe het samen  een goed initiatief, een activiteit  die 

allang bestaat bij het WOO. Voor de rest lijken een hoop voormalige buurtinitiatieven toch 

weer in te sukkelen. Sinds de opbouwwerker wegbezuinigd is, en mensen in de vorm van 

buurtinitiatieven zijn gaan opereren, doen zij een beroep op de participatiemedewerker 

van een welzijnsorganisatie of het stadsdeel. 

Tunny vraagt zich af of het niet handiger is om eerst eens de huidige actieve bewoners en 

initiatieven in kaart te brengen?  

 

Piet  Broekhuis beschouwt dit als een advies dat hij naar het bestuur van WOO 

meeneemt. 

 

4. Toelichting lijst bijeenkomsten in maart 2016 en wat u nog kwijt wilt om dat in een 

volgende vergadering te behandelen. 

Frank Stork licht de planningslijst toe. 

 

Toegevoegd: Zondag a.s. 6 maart vanaf 13 uur bijeenkomst over de planvorming 

Akropolistoren, in cafe Storm Zuiderzeeweg 1, Saar Boerlage gaat erheen 

 

D) 7 maart Kennis en kunde; informatie wordt naar Saskia Hubelmeijer gestuurd. 

M) 8 maart a.s. Ontwikkelsessie in de Muiderkerk, Haly Karioen  gaat erheen. 

 

O). 9 maart werkgroep Toegankelijkheid Toelichting ontwerp maaiveld Rhijnspoorplein, 

(Frank en Tunny gaan erheen)  

 

Saskia Hubelmijer vult aan:  
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 19 maart grote demonstratie tegen racisme en discriminatie om 13 uur op de DAM 

 23 maart vanuit de FNV, * actielijst 

 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 4 februari jl.. 

Deze worden vastgesteld met de volgende wijzigingen, opmerkingen en aanvullingen met 

dank aan de notuliste:  

pagina 1:  Inge Tramm mist Rinia Cromwell op de presentielijst, hoe gaat het met haar?  

Tunny meldt dat het redelijk met haar gaat, nadere toelichting volgt na de vergadering. 

 

Pagina 3 N.a.v. Inspraak 18 februari bestemmming pand Robert Kochplantsoen 19  

Tunny Jongejan-Maat meldt dat er een goede opkomst was van ruim 86 mensen. Er 

waren een aantal ideeën over een  gemixte functie m.b.t. wonen en bedrijvigheid. Er komt 

een vervolgbijeenkomst over het advies aan de centrale stad omtrent de definitieve 

invulling van het pand in HvO Querido woensdag 23 maart a.s. De stukken zijn in te zien 

via de website https://www.amsterdam.nl/oost-gebied/buurtnieuws-

oost/nieuws/watergraafsmeer/tuindorp-frankendael/jeruzalem-0/inloopavond/ 

. 

Pagina 5: Saar Boerlage wil graag de tekst over woonvorm “coöperatie nuanceren” 

bewoners met een betere portemonnee betalen iets meer dan bewoners met een kleinere 

beurs, op basis van onderlinge solidariteit/loyaliteit. Onderling worden de risico’s 

gezamenlijk gedekt en houden zij het beheer van een pand zelf in handen. 

 

Pagina 6 n.a.v. bijeenkomst  11 en16 Februari jl. inzake Inspraak Stedelijk Kader Afspraak 

basisvoorzieningen in de stadsdelen zegt Saskia Hubelmeijer het een schijnvertoning te 

vinden. Tunny Jongejan-Maat was er ook en is het met haar eens. Mw Tas 

projectsecretaris basisvoorzieningen van de gemeente , heeft een mail rondgestuurd met 

de sheets en de verdere routing van het stuk: en schrijft o.a. “ de gegeven consultatie op 

de subsidieregelingen is geanalyseerd, en wordt  waar mogelijk en wenselijk 

meegenomen in de doorontwikkeling van de regeling. De opmerkingen hebben een plek 

gekregen in de Nota van Beantwoording. (Behandeling gemeenteraad 1 of 2 juni a.s.) 

 

6. Ontwikkelingen binnen het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

 

https://www.amsterdam.nl/oost-gebied/buurtnieuws-oost/nieuws/watergraafsmeer/tuindorp-frankendael/jeruzalem-0/inloopavond/
https://www.amsterdam.nl/oost-gebied/buurtnieuws-oost/nieuws/watergraafsmeer/tuindorp-frankendael/jeruzalem-0/inloopavond/
https://www.amsterdam.nl/oost-gebied/buurtnieuws-oost/nieuws/watergraafsmeer/tuindorp-frankendael/jeruzalem-0/inloopavond/
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6.1. Rechtszaak HbH inzake keukentafelgesprek en bezuinigingen 

Tunny Jongejan-Maat geeft de laatste stand van zaken over de rechtszaak van 

Cliëntenbelang d.d. 23/2/2016 versus de gemeente Amsterdam over de Hulp Bij 

Huishouding in nieuwe WMO, op het Kantongerecht te Amsterdam. Zij en Saar Boerlage 

hebben de hoorzitting bijgewoond. De rechter had heel veel kritische vragen uitgaande 

van de WMO verordening 2015, de nadere regels en besluiten die in januari 2016 zijn 

ingegaan zie voor informatie https://www.amsterdam.nl/gemeente/wmo/regels-verordening 

De rechter vroeg zich o.a. af of een herindicatie wel wettelijk toegestaan is als je met een 

bestaand contract te maken hebt., enzovoorts. De juridische vertegenwoordiging van de 

gemeente-ambtenaren konden zich niet goed  verweren, vond Tunny. Uitspraak rechter    

over deze kwestie d.d. 5 april a.s. 

 

Saar Boerlage vult aan: destijds heeft zij ingesproken bij de commissie Zorg van de 

gemeente Raad over de WMO  namens de ouderen . WMO is vervolgens aangepast via 

moties, maar dit blijkt geen democratische gang van zaken aldus de rechter, zij had hier 

haar vraagtekens over. Haar boodschap is dat men de wet moet volgen om zekerheid en 

duidelijkheid te krijgen. Saar vroeg zich nog af of de OAR Oost in grote getale 

vertegenwoordigd moet zijn bij de uitspraak. Frank Stork meent dat ieder het voor zich 

moet weten. 

 

7. Bespreking Jaarverslag OAR Oost en financieel verslag 2015, informatiepunt 

Dit agendapunt is doorgeschoven naar de volgende OAR Oost bijeenkomst donderdag 14  

april. Reacties kunnen schriftelijk aan de secretaris toegezonden worden. 

 

8. De 2 – minuten ronde : 
 8.1.Resultaten n.a.v. bijeenkomst op 29-1-2016 van het Nationaal Programma 
 Ouderenzorg (NPO) symposium “Beter Oud” in AMC. 
 Saar Boerlage doet een terugkoppeling  
 a) Over het project van het AMC over de  Transmurale Zorgbrug : slaat een brug 
 tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg. Het 
 ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een 
 ziekenhuisopname weer thuis komen ten behoeve van een goede  zorgoverdracht, 
 zie ook link http://www.beteroud.nl/ouderen/zorg-transmurale-zorgbrug 

 
 Inge Tramm en Tine Wiegman kunnen dit initiatief van het AMC van harte 
 toejuichen, want zij hebben inderdaad zelf negatieve ervaringen als het gaat om 
 nazorg vanuit dit ziekenhuis naar huis. Evenals Marianne Westerneng nog onlangs, 
 het duurde wel 6 weken dat ze HbH of thuiszorg kreeg, nadat zij weer thuis was. 
 

https://www.amsterdam.nl/gemeente/wmo/regels-verordening
http://www.beteroud.nl/ouderen/zorg-transmurale-zorgbrug
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 b).VUMC Center on Aging doet o.a. onderzoek naar verscheidene groepen 
 ouderen die relatief kwetsbaar zijn voor gezondheidsproblemen, sociale  uitsluiting, 
 of zijn minder vaak bij machte om controle uit te oefenen  over hun leven, de zorg 
 die zij nodig hebben, of de manier waarop zij  hun levenseinde tegemoet treden. 
 VU en VUmc richten zich op enkele van deze groepen, met name op ouderen met 
 een lage sociaaleconomische positie of migrantengroepen, eenzame ouderen, 
 ouderen in verpleeghuizen en ouderen met chronische aandoeningen zoals 
 dementie en diabetes.  https://www.vumc.nl/afdelingen/Amsterdam-Center-on-
 Aging/onderzoek/Lopendonderzoek/kwetsbaregroepen/ ,  
  

 
 8.2. Verslag bijeenkomst nieuwe bestemming Robert Kochplantsoen 19  
 Zie punt 5 van dit verslag n.a.v. notulen vorige keer. 

 
 8.3. Verslag bijeenkomst Platform Ouderen Amsterdam (POA) 18-2-2016 
 
 Dick Oosterbaan vertelt dat de de werkgroep  POA 8 februari bijeengekomen is. 
 Er is een voorbereidingen t.b.v. de afspraak met 3 gemeenteambtenaren in april 
 over de formalisering enz. Dick Oosterbaan zal minder tijd hebben voor de OAR 
 Oost nu hij meer tijd in de POA moet steken voor de verdere ontwikkeling van het 
 platform. Duidelijk is dat er behoefte is aan versterking van het DB van de OAR 
 Oost. Zie ook de vacatures op de website van de OAR Oost , www.oaroost.nl 
 
 
 8.4. Verslag “Wie kan er straks nog in Amsterdam wonen?” in Pakhuis NUL20 
 (22-2-2016) http://gemeenteamsterdam/docs/koers_2025_januari_2016 

 
 Dick Oosterbaan zegt dat deze bijeenkomst ging over huurwoningen en wonen 
 BINNEN de ring van Amsterdam. Er is een stille ontwikkeling gaande binnen de 
 woonmarkt van Amsterdam, geïnitieerd en gefaciliteerd door de Gemeente 
 Amsterdam in de vorm van een plan Koers 2015 , zie artikel van 020 wonen       
          http://www.nul20.nl/dossiers/plek-gezocht-voor-50.000-woningen  voor meer 
 informatie, vult Jeroen Bronswijk aan. 
 
   De extra bouwlocaties in Koers 2025, waarvoor de planontwikkeling dit jaar start: 

Buiksloterham (2000 woningen), NDSM-Oost (300), NDSM-Noord/Klaprozenweg (1000) 

Sloterdijk-I-Zuid (700), Kop Sloterplas (500), IBM-gebied (1600), IJsbaanpad-Zuid (500) 

Amstelkwartier Fase 3 (800), Amstelstation-Amstelzijde (1500), Bijlmerbajes-Weespertrekvaart 

(800) IJburg Middeneiland/Strandeiland fase 1 (2000), Rand Mandelapark (330) 

 

9. Dwars door de Buurt #185, deadline 10-3-2016, verschijnt vanaf 1-4-2016  

9.1.Zijn er nog tips voor onderwerpen voor dwars nummer 186? 

Saar Boerlage zal de uitslag van de rechtszaak HbH (Hulp inde huishouding)  in  

Dwarsnummer 187. Voor komende nummer 186 vraagt zij om suggesties. Zij wil 

graag ook positieve ontwikkelingen beschrijven om de ouderen een hart onder de 

riem te steken. Bijvoorbeeld over de aftopping naar de huurgrens van 580 Euro voor 

mensen met een laag inkomen, n.a.v. de nieuwe huurwet. Dit heeft echter wel weer 

negatieve gevolgen zeggen de aanwezigen: ouderen met een laag inkomen die van 

https://www.vumc.nl/afdelingen/Amsterdam-Center-on-
https://www.vumc.nl/afdelingen/Amsterdam-Center-on-
https://www.vumc.nl/afdelingen/Amsterdam-Center-on-Aging/onderzoek/Lopendonderzoek/kwetsbaregroepen/
http://www.oaroost.nl/
http://gemeenteamsterdam/docs/koers_2025_januari_2016
http://www.nul20.nl/dossiers/plek-gezocht-voor-50.000-woningen
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boven naar beneden willen: zij komen hierdoor weer niet in aanmerking voor 

benedenwoningen die een huur van 631 Euro per maand kost(bijvoorbeeld in 

Amsteldorp). 

 

WOZ waarde accepteren of bezwaar maken? 

Sonja  Bhagwadin doet de suggestie om een artikel over de WOZ waarde te  

schrijven. De WOZ waarder heeft immers ook invloed op de huurhoogte. Nu het 

puntensysteem is gewijzigd: de schaarstepunten zijn vervallen, samen met de 

punten voor woonvorm, woonomgeving en hinderlijke situaties. Daarvoor inde plaats 

is de WOZ waarde een rol gaan spelen, deze bepaalt nu voor 25% de huurprijs . 

Binnenkort krijgen ook huurders een beschikking inde bus. In principe kan men 

bezwaar maken, ook met behulp van wijksteunpunt Wonen (SWO). 

 

Elly vd Mortelvertelt dat haar woning ook veel hoger ingeschat is, en heeft ook als 

huurder ook bezwaar aangetekend evenals Marianne Avontuur . Zij vinden het 

voorstel van Sonja om info te plaatsen in de Dwars een goede suggestie.  

 

Inschrijven in woningnet en inschrijfkosten 

Dick Oosterbaan meldt positief nieuws over inschrijving bij woningnet: deze is 

verlengd tot 1 juli 2019, met behoud van de woonduur! 

 

Jeroen Bronswijk vraagt zich af of de inschrijfkosten nog gaan zakken. Maar deze 

zijn nog steeds 50,= Euro bij inschrijving, daarna 10 Euro per jaar.  

 

Tonny Bonnee mensen met aow, kunnen een aangepaste woning huren van 576 

euro, de  huur van haar broer  in het Flevohuis is nu maximaal : 721 euro . Dan komt 

er nog een huurverhoging bovenop in juli, dan zou het boven de maximale 

huurgrens komen en in de vrije sector gaan vallen? De huurtoeslag berekent men in 

elk geval tot de maximale huurgrens.  

 

10.  Rondvraag en sluiting 

10.1 Thema wijs met grijs “ Medicijngebruik”  

Peter Faber van de Muiderkerk/El Thetokerk vroeg Tunny om suggesties voor 
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volgende themabijeenkomsten “ Wijs met grijs , in de Muiderkerk. Het plan is om 

“Medicijngebruik” te agenderen. De aanwezigen vinden dit een goed idee.  

 

10.2.Verbindingsbrug Valentijnskade naar Stadsdeelhuis 

Janny Leenders-Post meldt dat  senioren met rollator niet over het ronde bruggetje 

heenkomen aldaar. Met hen is blijkbaar  geen rekening gehouden. 

Toch is zij blij met de optimistische input van Saar Boerlage in de DWARS, dat geeft 

haar weer hoop. De voorzieningen voor kwetsbare mensen en dus ook ouderen zijn 

de afgelopen jaren flink ontmanteld, en dat grijpt haar erg aan.  

 

10.3. Voorjaarsnota stadsdeel Oost  

Jeroen Bronswijk, wil graag met de aanwezigen iets bespreken n.a.v. de 

voorjaarsnota stadsdeel Oost. Er is 3,7 miljoen gereserveerd voor participatie en 

activering. 

In Oost zijn veel vrijwilligers actief, en deze ontwikkeling zet zich voort na.v. de 

WMO en de bezuinigingen op de voormalige voorzieningen en subsidie;s. Hij vraagt 

zich af of de volgende activiteit in de begroting – cursus crowdfunding voor de 

vrijwiligers- een volgende bezuinigingslag gaat worden? 

.  

 Tunny Jongejan-Maat weet dat er vrijwilligersinitiatieven zijn die een vergoeding 

 krijgen en die ondersteunt worden door professionals van welzijnsorganisaties.   

Daar is geld voor vrijgemaakt, waaronder de S1 gelden  Dit moet ook zo blijven, 

vrijwilligers die ondersteuning krijgen van professionals. Bewoners moeten soms 

taken van professionals over nemen en zelf subsidie aanvragen voor projecten. Zo 

kunnen activiteiten voor bepaalde doelgroepen georganiseerd en nog 

gecontinueerd worden.  

Tunny meent echter dat de gemeente overheidstaken niet op de ruggen van 

vrijwilligers moet leggen. Die kunnen niet zonder begeleiding en daar moet geld 

voor blijven komen, zeker voor kwetsbare groepen. 

  

Tine Wiegman, vraagt zich af of er ook bezuinigd  wordt op de koffie, het smaakt dit 

keer naar slootwater…? 
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Haly Karioen heeft nog niets teruggehoord over een subsidieaanvraag voor de 

ouderen in haar woongroep. Deze ouderen gaan in gezondheid achteruit en zij wil 

hen ondersteunen.  

Frank Stork  wil haar informeren over mogelijkheden na deze vergadering. 

 

Marianne Westerneng wijst de aanwezigen op een project van de GGD, 

http://www.ggd.amsterdam.nl/onderzoek/beweging-voeding/coördinatie .  

 

Saskia Hubelmijer roept op om 19 maart naar een demonstratie te komen 

geïnitieerd door het 21 maart comité, de internationale dag tegen racisme en 

discriminatie , zie ook de link http://www.21maartcomite.nl/ De uitnodiging wordt via 

de secretaris van de OAR Oost rondgezonden. 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering rond 16 uur.  

http://www.ggd.amsterdam.nl/onderzoek/beweging-voeding/coordinatie
http://www.21maartcomite.nl/

