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donderdag 02 – 12 – 2021 

Ouderen Advies Raad plenair 
Raadszaal Stadsdeelkantoor 
 

 
Aanwezig: Frank Stork(vz), Annette Wiese (notulist), Tunny Jongejan-Maat, Aller 
Weis, Tonny Bonnee, Inge Tramm, Ineke Vervoort, Dick Oosterbaan, Saskia 
Hubelmeijer, Nellie Visser, Ria van Gerven,  Saar Boerlage, Annelies Teunissen  
Marianne Avontuur, Nelleke Vatri, Leydy Lübbers , Elly v.d. Mortel, Madeleine 
Niesten.  
 
Berichten van verhindering: Els Nicolas,  Afifa Tadmine, Bob van Weidom Claterbos,, Coen  

Valenkamp, Jan Dijk, Nathalie Castillion, Karin van Erning, Joke Hagedoorn, Annette Boers, Louise 
Berg, Marianne Westerneng, Charissa Maduro, Anton Berben.   
 

1.Opening 
Frank heet iedereen welkom. We hebben hier geen QR-code nodig. Houd je aan de 
basismaatregelen. Er staan broodjes klaar. 
 
2.Mededelingen :  
-Tunny J: OV-coach Carolien Korsten heeft zich afgemeld. Zit in quarantaine en komt 
op 6 januari.  
Tunny is benaderd door Marleen van den Heuvel om mee te werken aan het 
programma van GLI [Gezondheid Leefstijl Interventie] in Amsterdam-Oost in 
samenwerking met tal van partners op gebied gezondheid en bewegen zoals de 
huisartsen, POH, GGD en buurtteams. Het richt zich vooral op de bewoners in de 
Dapperbuurt. De toezegging is gedaan. Op 14 december volgt meer  info  
Marianne A. vult aan dat in Oost ook MBVO[meer bewegen voor ouderen]  goede 
gymnastiek geeft aan ouderen. 
-Ineke V.: Vorige week heeft Habion bericht ontvangen dat de gemeente instemt met 
de sloop en er nieuwbouw voor  in de plaats komt gericht op ouderenhuisvesting. Er 
komen geen duurdere koopwoningen. Dat staat fout in het verslag van het gesprek 
met Maarten Poorter op 4 november. 
“We gaan allemaal huren” zegt Ineke. De gemeente staat koop niet toe. Habion blijft 
eigenaar. Volgende week wordt over de prijs verder gepraat. 
De extra ruimte voor ontmoeting krijgt een maatschappelijke functie bv voor de OAR 
of als Cultureel Centrum of de Jungle. 
De werkgroep gaat door ook als aanspreekpunt. Andor Kwee heeft dat toegezegd. 
Vanuit de kant van de gemeente is het wachten op de aanstelling van een 
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projectleider. Saar B: feliciteert Ineke met het perspectief van uitbreiding 
ouderenhuisvesting. 
Op de vraag van Saar hoe de verdeling is noemt Ineke het programma van eisen uit 
2016 als basis. Daarin is toegezegd dat  50 % van de ruimte uit sociale 
huurwoningen zal bestaan. Knelpunt is de aanwezigheid van een broedplaats, die 
een oppervlak van 600 vierkante meter in beslag neemt .De gemeente heeft een 
contract van 20 jaar met de gebruikers afgesloten. Habion heeft daar geen zin in. 
Over de  verdeling van de ruimtes is hierdoor nog grote onzekerheid .Volgende week 
wordt dat in de voorwaarden voor de verkoop duidelijker, aldus Ineke. 
-Saskia H.: Zij heeft deel genomen aan een online bijeenkomst over 
Verkeersveiligheid en het autoluw maken van Amsterdam met een snelheid van 30 
km in 2023. Op 18-02-2022 is daarover een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. Zij 
roept ons op om te komen omdat de zgn. “langzame voetganger“ en mensen met 
een beperking zijn ondervertegenwoordigd. Aanvullende informatie zet Saskia op de 
mail. 
Frank S: Ik heb contact gehad met Kees Hoogeveen en gevraagd de documentaire 
over medebewoners in de flat van de Woltera van Reesstraat ook aan de OAR te 
laten zien. Wordt geregeld. 
Kerstmaaltijden : 
Betondorp:  Eerste kerstdag 
Stadsdeel:  op 21 december: lunch 
Komt op de AVI-lijst te staan. 
-Saskia H.: Wij hebben als Onbeperkt-Oost bezwaar ingediend tegen de afwijzing 
van de subsidie maar nog niets gehoord. Dick O. adviseert daarmee naar de Raad 
van State te gaan. 
 
3.Notulen 21 oktober 2021 
Er zijn geen punten ingebracht. Notulen goedgekeurd. 
 

4.Flying Squad/Pak je Kans 
 
Hakim Najib 
Werkzaamheden : gratis voorlichtingen  over minima-regelingen en                                
trainingen aan organisaties. 
 
Hij noemt een 3-tal belemmeringen /misverstanden waarom van het aanbod 
onvoldoende gebruik wordt gemaakt; daardoor blijft er veel geld op de plank liggen: 
a. het gaat om mensen met een laag inkomen onafhankelijk van het hebben van 
werk of een uitkering. De regeling geldt ook voor ZZP-ers 
b. De kostendelersnorm  geldt niet voor Amsterdam. Gekeken wordt naar het 
inkomen van de aanvrager  
c. In tegenstelling tot de belastingdienst wordt het geld als de financiële situatie is 
veranderd niet terug gevorderd. Wel stop gezet. 
Amsterdam hanteert voor het in aanmerking komen voor de “extra’s” een grens van 
120 % boven het sociale minimum. 
In het boekje “Pak je kans“ staat precies beschreven wanneer iemand recht heeft op 
de extra’s van de gemeente en wat een laag inkomen is, met de kanttekening dat op  
1 januari 2022 de bedragen kunnen veranderen. Als voorbeeld wordt de individuele 
inkomenstoeslag per 1 januari van 85 euro per jaar naar 125 verhoogd. 
In vogelvlucht passeren de extra’s voor Amsterdammers met weinig geld; zoals de 
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stadspas [groen], gratis identiteitskaart, de collectieve verzekering, gratis OV voor 
ouderen, Regeling Tegemoetkoming Meerkosten (RTM) en OV-vergoeding 
mantelzorg etc. 
Er is een groot verschil tussen de belastingdienst en de gemeente. De gemeente 
gaat uit van het inkomen van de aanvrager en maakt verschil tussen wel of geen 
relatie hebben tussen de mensen die op hetzelfde adres staan ingeschreven. 
Belangrijke voorwaarden voor het in aanmerking komen van de extra’s : 
U heeft een laag inkomen 
Woont in Amsterdam 
U bent 18 jaar of ouder 
U hebt de Nederlandse nationaliteit. 
De RTM is vooral bedoeld voor de meerkosten als gevolg van chronische 
ziekten en loopt via de GGD voor een medische keuring. 
De vergoeding varieert van 43 tot 91 euro per maand. 
Amsterdam hanteert voor het in aanmerking komen voor de “extra’s een grens 
van 120 % boven het sociale minimum. 
Vragen; 
Leydy L.: Mijn bedrijf ligt al 2 jaar stil als gevolg van corona en ik heb geen extra 
inkomen boven mijn AOW. 
Antwoord Hakim :  In principe is dit een ondernemersvraag en bestaat de 
mogelijkheid van “Ondersteuning ondernemers“ om geld te lenen onder gunstige 
voorwaarden. Is er sprake  van een chronische ziekte valt te denken aan een RTM- 
vergoeding. Dan wordt wel gekeken hoe hoog het vermogen is zoals spaargelden en 
de dagwaarde van de auto en het valt ook onder de toetsing van de andere extra’s 
van de gemeente zoals de stadspas. Toso 1/2/3 zijn vergoedingen bij het geheel 
wegvallen van inkomen. 
Een volledige AOW is hoger dan de bijstand  maar bij  migrantengroepen is de 
verkorte AOW -duur een probleem. (Veel migranten zijn op latere leeftijd hier 
gekomen; daardoor hebben zij niet een volledige AOW-opbouw kunnen doen) 
Saskia H.: Zij heeft een vraag over een chronische zieke kennis uit Curaçao, die een 
inkomen heeft via de Sociale Verzekeringsbank van 900 euro en  maandelijks 50 
euro aan een eigen bijdrage betaalt aan het CAK. Via de gemeente is zij verzekerd 
bij het Zilveren Kruis. Zij durft niet voor verdere steun bij de gemeente aan te 
kloppen. 
Advies Hakim: doe  een aanvraag voor een RTM. Dat wordt niet als inkomen 
meegenomen en heeft geen gevolgen op de andere uitkeringen. 
Hakim : regel voor 31 december de zorgverzekering en betrek eventueel de 
buurtteams bij de keuze: wat is het juiste pakket voor mij?  
Gulden A.: Zij vraagt naar de reiskosten-vergoeding van mantelzorgers met een laag 
inkomen. 
Hakim :een tegemoetkoming van 20 euro; die wordt bijgeschreven op de OV-
chipkaart  
Voorwaarden : laag inkomen 
                         ingeschreven in Amsterdam 
                         reis van minimaal 3 km 
Frank S.: Welke regelingen zijn mogelijk voor mensen zonder papieren, die niet 
ingeschreven zijn  in Amsterdam? 
Hakim : de gemeente stelt inschrijving in Amsterdam als voorwaarde. 
Voor kinderen is meer mogelijk via: 
Stichting Samen Is Niet Alleen [SINA], 
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Stichting leergeld. 
Het jeugdfonds is er voor gratis sportactiviteiten. 
 
Frank bedankt Hakim hartelijk voor zijn informatie. 
 
5.Gesprek met Maarten. 
Verslag zit als bijlage bij de stukken. 
Maarten is er blij mee dat de OAR-Oost nog bestaat en blijft ons als zodanig 
ondersteunen. 
De subsidieaanvraag is ingediend als een eenmalige projectsubsidie en loopt niet 
meer via de sociale basis. Bevestiging is nog niet binnen. 
De kosten voor de Media (Dwars en De Brug) worden wel vergoed en de OAR-
vergaderingen zijn maandelijks in de Raadszaal. 
Punt 5 over gemeentebeleid tav maaltijdvoorzieningen en concrete ondersteuning 
kwetsbare groepen en armoedebeleid. Tunny stelt  voor samen met Maarten een 
bijeenkomst hierover te beleggen  
Punt 6: voor de laatste ontwikkelingen geclusterde woonprojecten voor ouderen stelt 
Tunny voor een afspraak te maken met het lerend netwerk ouderenhuisvesting :oa 
met  Monique Brok van de gemeente en Ahsa en Gülden als trekkers van 
woongroepen. 
Een opbouwwerker is nodig voor de voortgang. 
Punt 9 gaat over digitale vaardigheden; de vraag om telefoonnummers te vermelden 
is aan Maarten doorgegeven  
Punt 11 : hoe pakken we diversiteit weer op?  
De Communicatie verloopt via Karin en het is wachten op de vervolgstappen. 
Hulp bij het Huishoud [HbH] 
Als reactie op de lange wachtlijsten reageert de wethouder met het ontmoedigen  
van de hogere inkomens. In het landelijk beleid geldt geen inkomensgrens voor HbH 
en daar zit het probleem. Mensen die vroeger hun hulp zelf betaalden hebben nu een 
goedkope HbH; daardoor is de pot gauwer leeg en hebben veel mensen het 
nakijken.  
De buurteams spelen nu een belangrijke rol  bij de aanvraag .  
Cliëntenbelang [Fatima Ouariachi] heeft over het functioneren van de buurtteams en 
de toewijzing van HbH al veel reacties ontvangen. 
Saar B.: geeft eerst haar mening over het ontmoedigingsbeleid: zij is voorstandster 
van voorrang geven  aan mensen met een laag inkomen. Zij heeft zelf hulp 
ingeschakeld van een mantelzorger en vraagt naar de financiële mogelijkheden. 
Tunny J.: verwijst naar het Platform informele hulp en vult aan dat het niet helemaal 
duidelijk is wat onder WMO valt en wat onder informeel 
Digitale communicatie 
Bibliotheken krijgen extra geld om mensen verder  te helpen met digitaliseren 
Tunny J.: vertelt dat op de wijktafel IB iemand van CyberSoek aanwezig was en zij 
nu op 4 plekken in Oost actief zijn. Saskia H.: meldt als probleem dat met de laptops 
niets kan worden uitgeprint. Tunny J.: stelt voor  een volgende vergadering iemand 
van CyberSoek uit te nodigen en te inventariseren wie er behoefte heeft aan een 
cursus. 
Frank S.: vertelt dat 20 tot 25 % van de mensen geen gebruik maakt van digitale 
mogelijkheden. 
Het openbaar vervoer 
Onderwerp komt op de volgende vergadering uitgebreider aan de orde. 
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Niet iedereen heeft  een brief ontvangen over wijzigingen in het AOV en de gevolgen 
zijn per individu verschillend. 
Nelleke V.: vult aan dat de nieuwe regels AOV gaan gelden voor mensen met een 
beperking, maar er weinig verandert als je al eerder gebruik maakt van het AOV. 
Tunny J.: vertelt dat Cliëntenbelang bezig is de klachten te verzamelen, maar uit de 
brief niet kan opmaken wie waarop is aan te spreken.  
Saar B.: In verband met problemen bereikbaarheid Akropolistoren met OV wordt op 
10 december een beroep ingediend. 
 
6.De Dwars 
Krant wordt verspreid in het weekend van 9 december. 
Titel is gewijzigd in  dementie-vriendelijke aanpak.  
Tunny J.: mist het programma van het Alzheimer Café en gaat er achteraan. 
Ineke V.: Ik ontvang geen Dwars meer. 
Er ligt altijd een aantal Dwarssen in de Kamerlingh Onneslaan. 
FrankS.: adviseert om een abonnement te nemen. 
Saar B.: Krant komt ook niet bij mij. 
Frank S.: vult aan dat de distributie via  Dynamo loopt op Zeeburg, IJburg en 
Indische Buurt. 
 
7.Rondvraag 
-Inge T.:  
a. vraagt zich af hoe we staan tegenover code zwart en de triage op de Ic’s bij krapte 
aan bedden. 
Komen we op terug. 
b. het besparen op cosmetica en gebruik van zoutoplossingen. 
Leydy L.: Zij woont in de Oostpoort en heeft nauwelijks contact met leeftijdgenoten 
van 70 +. Door het grote verloop is de samenhang weg. Wat zijn de verhuisregels 
voor ouderen? 
Antw.: Met elkaar voor elkaar. 
De wachtlijsten zijn lang en ouderen komen er nauwelijks tussen. De woningen zijn in 
bezit van Stadsgenoot. 
-Ineke V.: refereert aan het beleid van de gemeente om geclusterde ouderen- 
huisvesting te stimuleren. 
-Annelies T.: In 2022 wordt Open Hof gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de 
plaats. Zij zet informatie op de mail. 
 
 
8.Afspraken 
Toezegging medewerking aan leefstijlprogramma [Marleen van der Heuvel]. 
CyberSoek uitnodigen. Cursus digitaliseren? 
Contact met lerend netwerk ouderenhuisvesting voor het vervolg woongroepen. 
Programma Alzheimer Café opvragen. 
Vertoning documentaire over bewoners nieuwbouw achter de Manor. 
Themabijeenkomsten  Maarten: armoede en diversiteit. 
Triage IC. 
Cosmetica en zoutoplossingen 
 
Volgende vergadering op 6 januari. 
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