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Voorwoord van de voorzitter
Jan Tol
Bij dezen bedank ik mijn medebestuursleden, de leden van de
werkgroepen en onze interne en externe adviseurs voor hun grote
inzet en het vele werk dat zij in het afgelopen jaar verzet hebben.
2011 is voor alle vier werkgroepen een bijzonder druk jaar geweest.
De verslagen van de werkgroepen zullen dat bevestigen.
In 2011 heeft het verstevigen van de zelfstandigheid van de
werkgroepen binnen de Seniorenraad als onderdeel van het
beleidsplan 2010-2014 vaste vorm gekregen.
Het betreft de werkgroepen:





Zorg en welzijn
Wonen en veiligheid binnenshuis
Mobiliteit en veiligheid buitenshuis
Communicatie en Public Relations

Het bestuur van de Seniorenraad is in 2011 gereorganiseerd. Het
wordt gevormd door het dagelijks bestuur, de voorzitters van de vier
werkgroepen en de vertegenwoordigers namens de ouderenbonden
KBO en ANBO.
Overigens, geïnteresseerden in het werk van de Seniorenraad zijn
van harte welkom om de gelederen van de werkgroepen te
versterken.
De Seniorenraad Edam-Volendam komt – gevraagd en ongevraagd –
op voor de algemene belangen van 55-plussers op de terreinen van
zorg, welzijn, wonen en mobiliteit.
Om aan het bovenstaande inhoud te geven is de Seniorenraad een
vraagbaak voor kwetsbare ouderen die de weg niet (meer) weten in
het doolhof van de hulpverlening. Ook informeert de Seniorenraad de
ouderen over allerlei ontwikkelingen en wetenswaardigheden
waarmee zij hun voordeel kunnen doen.
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Om hier invulling aan te geven, publiceert de Seniorenraad regelmatig
in de NIVO en in de Stadskrant. Voor de informatievoorziening aan
onze doelgroep kan ook onze website geraadpleegd worden:
www.seniorenraadedamvolendam.nl.
De Seniorenraad hecht in verband met de belangenbehartiging veel
waarde aan goede contacten met het College van Burgemeester en
Wethouders en met de politieke partijen in de gemeenteraad.
De contacten met het College van Burgemeester en Wethouders zijn
het afgelopen jaar als zeer positief ervaren. In 2011 zijn diverse
contacten geweest tussen de werkgroepen en portefeuillehouders
(wethouders), respectievelijk ambtelijke vertegenwoordigers. Tevens
is de seniorenraad in overleg geweest met de meeste politieke
partijen in de aanloop naar de Algemene Beschouwingen 2012, die
gehouden zijn in november 2011.
De Seniorenraad heeft ook een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger in de Wmo-raad (Wmo = Wet maatschappelijke
ondersteuning) en in het lokale bestuur van WonenPlus. Voorts
worden voornamelijk via de werkgroepen contacten onderhouden met
de welzijnsorganisaties, verpleeg- en verzorgingsorganisaties,
woningbouwverenigingen enz.
In 2011 waren helaas wederom geen thema’s beschikbaar in een
zodanige staat van voorbereiding of uitvoering dat daaraan een
informatiemiddag kon worden gewijd.
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u uw voordeel weet te doen
met de aangeboden informatie.
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Jaarverslag van de Secretaris
Cas Schilder
In het jaar 2011 vergaderde het bestuur in totaal 5 maal.
Deze vergaderingen zijn naast het dagelijkse bestuur, tevens
bijgewoond door de voorzitters van de werkgroepen en
vertegenwoordigers van de ouderenverenigingen ANBO en KBO.
Speerpunt dit jaar was om de werkgroepen meer naar buiten te laten
treden.
In het afgelopen jaar heeft de Seniorenraad op aanvraag van het
college van B en W over de navolgende onderwerpen advies gegeven
 Visiedocument Centumgebied Edam (verkeer en vervoer).
 Vrijwilligersnota
 Woonzorgvisie
Vertegenwoordigers van de Seniorenraad zijn via een klankbordgroep
ook dit jaar betrokken bij het opzetten van een nieuwe structuur van
het begrafenisfonds “Jozef van Arimathea” in Volendam.
Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad adviseert de
Cliëntenraden van de verzorgingshuizen De Meermin en
St.Nicolaashof en het verpleeghuis De Gouwzee.
In de WMO-raad is de Seniorenraad vertegenwoordigd door een lid
en een plaatsvervangend lid.
In de PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) van de LOVE is de
seniorenraad vertegenwoordigd met 2 leden.
Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad heeft zitting in het
bestuur van de stichting Wonen Plus.
In de stichting Busjesproject is de seniorenraad met 2 leden
vertegenwoordigd
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Onderstaand noemen wij de onderwerpen die belangrijk waren in het
afgelopen jaar.
-Beschikbare rolstoel voor toegang begraafplaats Vincentiuskerk en
planning verharde paden op de begraafplaats.
-Vervoersbusje Edam-Volendam
-Website-Publiciteit.
-Rapport Compaenen.
-Nieuwbouw/Renovatie St.Nicolaashof.
-Sociale kaart Stichting Mee.
-Cliëntenpanel Apotheken.
-Enquête leefomgeving Burgers.
-Nieuwe opzet bestuur Seniorenraad en grotere
betrokkenheid Werkgroepen.
-Ratels Voetgangersoversteekplaatsen.
-Exploitatie gebouw De Singel Edam.
-Opheffing strategisch platform.
-Overleg Politieke Partijen
--Aandachtspunt Verkiezingsprogramma 2010-2014
--Algemene Beschouwingen 2011
--Visie Seniorenraad 2010-2014
-Toegankelijkheid openbare gebouwen.
-Bouwbeleidsplan Gemeente 2012-2016
-Voortgang Klankbordgroep begrafenisfonds.
-Prioriteitenlijst Domoticavoorzieningen.
-Huisbezoeken 75-jarigen.
-Jaarverslag 2010
-Interviews werkgroepen.
-Rijbewijskeuringen.
-APK-keuringen ouderen.
-Toewijzingsbeleid woningen Vooruitgang.
-Voetgangersplatform Edam-Volendam.
-Mantelzorgdag.
-Verkoop kerkgebouw Het Kruispunt.-Strooibeleid Edam-Volendam
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Jaarverslag van de Penningmeester.
Piet van den Eijkhof
Het allereerste wat opvalt aan het lijstje van betaalde kosten is dat
door de werkgroepen heel weinig is gedeclareerd in vergelijking met
voorgaand jaar. Dit ondanks het feit dat alle werkgroepen het
afgelopen jaar zich bijzonder hebben ingespannen en daar ook de
resultaten van in de verslagen van de diverse werkgroepen vermeld
worden. Verder is over dit jaar nog te melden dat de computer die bij
de Seniorenraad in gebruik was dusdanig onklaar is geraakt dat de
aanschaf van een nieuwe computer noodzakelijk was.
Onderstaand een overzicht van uitgaven in het jaar 2011 en ter
vergelijking daarbij ook de uitgaven in de jaren 2010 en 2009:
2011
Bankkosten
Kosten Antwoordnummer
Computerkosten
Vervanging computer
Kosten Computercursus
Betaalde contributies
Kosten secretariaat
Fotokopieerkosten
Kosten Jaarverslag
Kosten Werkgroepen
Representatiekosten
Portokosten
Attentie medewerkers SR
Kosten voorlichtingsmiddag
Kosten Website
Vergaderkosten
Terugbetaalde subsidie
Publiciteit
Totaal uitgaven

77,78
148,75

2010
68,19
145,18

2009
72,95
120,00
39,50

692,56
101,64
120,00
114,23
610,00
71,92
98,50
184,00
731,25

101,14

193,08
24,00
1.200,00

193,08
337,00

4.367,71
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98,40
455,00
834,22
199,73
190,52
313,50

274,70
3.210,66

889.00
101,14
174,66
708,32
219,80
100,50
278,52
574,25
1.369,15
185,94

4.833,73

Jaarverslag Werkgroep Zorg & Welzijn
Kees Molenaar
De werkgroep heeft vergaderd op 11/1, 22/3, 7/6, 16/8, 11/10 en
13/12
1.
In januari: De werkgroep heeft in het Sint Nicolaashof een
gesprek gevoerd met de heer Cees de Wit, rayonmanager van De
Zorgcirkel, over de nieuwbouwplannen voor het Sint Nicolaashof, de
noodzaak van extra wijksteunpunten en de verdere plannen van De
Zorgcirkel inzake de zorgverlening aan zorgbehoevende senioren.
2.
In februari: Lijst van wensen / aandachtspunten voor het
nieuw te bouwen WoZoCo in de nieuwe uitbreidingswijk de
Broeckgouw samengesteld en aan het DB Seniorenraad doen
toekomen, met het doel deze wensen door te geven aan de
gemeente.
3.
In mei: Op verzoek van de gemeente heeft de werkgroep een
aantal suggesties gedaan voor te subsidiëren activiteiten voor
senioren.
4.
In mei: (Een lid van) de werkgroep heeft een gesprek
gevoerd met het DB van de SR over het bestuderen en
becommentariëren van de concept- Woonzorgvisie Edam-Volendam.
5.
In mei /juni : De werkgroep heeft een inspraakreactie
opgesteld n.a.v. het concept voor de “Vrijwilligersnota” van de
gemeente en via het DB van de SR aan de gemeente doen
toekomen.
6.
In juni/juli : Een delegatie van de werkgroep heeft een bezoek
gebracht aan het bedrijf Villa Domotica in Beverwijk, om te zien welke
mogelijkheden dit bedrijf biedt om woningen langer geschikt te
houden voor bewoning door senioren.
7.
In juli / aug.: (Een lid van) de werkgroep heeft deelgenomen
aan een “Brainstorm 65+” -gesprek, georganiseerd door de gemeente.
8.
In september: Leden van de werkgroep hebben de
informatiebijeenkomst van de Stichting Woningbeheer “De
Vooruitgang” bezocht, die tot doel had inzicht te geven in de
veranderingen in het toewijzingsbeleid van woningcorporaties als
gevolg van gewijzigde Europese wetgeving
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9.
In sept./okt.: (Een lid van) de werkgroep heeft gesprekken
gevoerd met de plaatselijke politieke partijen VD’80, VVD, GL. PvdA
en CDA om aandacht te vragen voor de doelstellingen van de
Seniorenraad in verband met de te houden Algemene beschouwingen
van de gemeenteraad.
10.
In sept./okt.: (Een lid van) de werkgroep heeft, samen met de
werkgroep Wonen enz., een uitvoerige reactie opgesteld op de
concept Woonzorgvisie Edam-Volendam van de gemeente. Deze
reactie is door het DB van de SR aan de gemeente gezonden.
11.
In november: Er is een afspraak gemaakt voor een gesprek
met de Cliëntenraad van het St. Nicolaashof. Dit n.a.v. vragen en
opmerkingen die de werkgroep hebben bereikt. Het gesprek heeft in
2012 plaatsgevonden.
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Jaarverslag Werkgroep Wonen & Veiligheid. (binnenshuis)
J.Breed
Voor onze werkgroep is 2011 een jaar geweest van verschillende te
behandelen onderwerpen en fases.
Wonen.
Onze contacten met de gesprekspartners verliepen goed, echter
spectaculaire ontwikkelingen waren er niet.
Het BOUWFONDS
Met het Bouwfonds hebben wij gesproken over het Körsnas-project en
aangedrongen op meer dan de 30 beloofde seniorenwoningen. Er is
in Edam veel vraag naar huurwoningen voor senioren en deze locatie
is daarvoor zeer geschikt. Er wordt gekeken of aan deze wens
invulling gegeven kan worden.
VESTIA
Met de eigenaar van de Meermin, verliepen de gesprekken goed en
zag het er hoopvol uit ten opzichte van renovatie of nieuwbouw
(gedeeltelijk). De huurder, De Zorgcirkel, had een programma van
eisen opgesteld maar door een nieuw landelijk beleid moet dat weer
aangepast worden. Hier is men helaas nog niet uit.
De VOORUITGANG
Met de Vooruitgang is het contact dit jaar prima geweest. Zij
realiseren veel seniorenhuisvesting. Helaas hebben wij met hen
moeten vaststellen dat het plan, voor seniorenwoningen op het
Kruispuntkerk-terrein, niet haalbaar was. Onze hoop is nu gevestigd
op seniorenhuisvesting op het Maria Goretti/LOVE/Mauritius-terrein.
De WOONCOMPAGNIE
De activiteiten die wij in het jaarverslag van 2010 schreven, hebben
dit jaar geen nieuwe ontwikkelingen teweeg gebracht. Wij hopen dat
de beloofde renovatie van het YE-complex in 2012 zijn beslag krijgt
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en dat de medewerking voor een nieuw WOZOCO (woonzorgcomplex) in de Broekgouw resultaten zal opleveren.
De ZORGCIRKEL
De contacten met de Zorgcirkel waren in 2011 gering. Daar was
weinig nieuws te melden. Alle tijd en aandacht zijn gericht op de
nieuwbouw van het St.Nicolaashof.
WONEN PLUS
Met Wonen Plus heeft een gesprek plaats gevonden over opplussen
van bestaande woningen.
DOMOTICA
Wij hebben een bedrijf in Beverwijk bezocht en dat in contact gebracht
met: de Zorgcirkel, Wooncompagnie, de Vooruitgang, Wonen Plus en
de Gemeente.
Door de Vooruitgang is positief meegedacht om een en ander hopelijk
gerealiseerd te krijgen. Wij blijven dit volgen en hopen ook op positief
meedenken van de andere partijen over dit onderwerp.
WOONZORGVISIE RAPPORT
Nadat wij eind 2010 onze bevindingen over het rapport Compaenen
aan de Gemeente hebben doorgegeven is er in 2011 veel overleg
geweest over een daaruit voortvloeiend rapport Woonzorgvisie EdamVolendam. Na prettige samenwerking en goed constructief overleg,
heeft onze medewerking mede geleid tot een definitief rapport
Woonzorgvisie Gemeente Edam-Volendam 2012-2017, dat onze
volledige goedkeuring kan dragen. Wij wachten nu in spanning op het
plan van aanpak van het College van B & W hierover en de oppak
hiervan door de politieke partijen.
TOEGANKELIJKHEID OPENBARE GEBOUWEN
Na onze inventarisatie in 2010, waaruit de slechte toegankelijkheid
van veel openbare gebouwen is gebleken, hebben wij over dit
onderwerp geen enkele vooruitgang kunnen boeken. Overleg met de
Gemeente –afdeling VROM heeft niets opgeleverd.
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Zelfs positief meedenken om dit probleem op te lossen en in de
toekomst te voorkomen heeft nog geen enkel resultaat tot gevolg
gehad. Al met al zeer teleurstellend maar wij geven het niet op en
blijven hopen dat dit onderwerp goed afgerond zal worden.
POLITIEKE PARTIJEN
Onze werkgroep heeft ook zijn bijdrage mogen leveren aan de
gesprekken met de politieke partijen. Over de inhoud hiervan leest u
elders in dit jaarverslag van de seniorenraad.
VISIEDOCUMENT CENTRUMGEBIED EDAM
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document, heeft
de seniorenraad over het onderwerp “Verkeer en Parkeren” een
onderzoek verricht. Voor onze senioren leidt dit onderwerp tot zeer
onhoudbare toestanden en heeft al vele nare ervaringen opgeleverd.
Na bestudering kwamen wij tot de volgende conclusies en
aanbevelingen. Geconstateerd is, dat de parkeeroverlast door de
eigen inwoners wordt veroorzaakt. Het verkeer in de smalle straatjes
van oud Edam moet niet meer uit twee richtingen komen. Wij hebben
in overleg met andere partijen een eenrichtingsverkeersplan
opgesteld en een parkeeroplossing aangedragen. Na dit bij de
Gemeente kenbaar te hebben gemaakt en daarop geen reactie te
hebben gekregen, konden wij ons gelukkig aansluiten bij de pas
opgerichte contactgroep over dit visiedocument. Wij hopen via die
contacten in ieder geval onze ideeën bespreekbaar te kunnen maken.
Om tot goede oplossingen te komen, zal de Gemeente voor de
toekomst, een duidelijk parkeerplan moeten vaststellen. Dan behoren
oplossingen van de problemen die parkeeroverlast veroorzaken tot de
mogelijkheden. Zonder een duidelijk parkeerbeleid blijft het dweilen
met de kraan open.
Tot zover de inzet van onze werkgroep (helaas nog steeds bestaande
uit slechts vier personen) voor de senioren van onze Gemeente.
Als u onze werkgroep wilt komen versterken, bent u van harte
welkom.
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Jaarverslag werkgroep Mobiliteit en Veiligheid
(buitenshuis)
Nel Tol-Schilder
Naar aanleiding van de gesprekken die de werkgroep Mobilteit en
Veiligheid had met wethouder Luycks en de heren Pouw en Kaars van
de Gemeente, zijn er hekken geplaatst bij de bruggen bij de
Springplank in de Leendert Spaanderlaan en bij de Spinmolen in de
Chr. van Abcoudestraat.
De klachten van bewoners over de ratels bij o.a. de Mariakerk zijn
bekeken en waar mogelijk aangepast.
De gemeente gaat de oude lampen van de verkeerslichten vervangen
door ledlampen. Twee stuks per jaar i.v.m. de hoge kosten. De
werkgroep heeft na overleg met o.a. de stichting Invident haar
voorkeur voor de vervanging aan de gemeente doorgegeven.
Om de begraafplaats achter de Vincentiuskerk toegankelijk te maken
voor mensen die slecht ter been zijn, heeft de werkgroep voorgesteld
om een rolstoel bij de begraafplaats beschikbaar te hebben voor deze
mensen. Dit is inmiddels gerealiseerd.
De werkgroep Mobiliteit en Veiligheid zou graag met een aantal
belanghebbenden de scootmobielproblematiek aanpakken. Daartoe is
in december 2010 een brief gestuurd naar wethouder Sombroek. Een
antwoord in deze ontberen wij nog.
In november is een brief aan wethouder Luyckx gestuurd met het
verzoek van de heer Jan Tol, om een zebrapad te realiseren bij de
oversteek Kathammerzeedijk/Julianaweg te ondersteunen. De realiteit
van alledag laat zien dat dit geen overbodige luxe is, maar dringende
noodzaak.
De werkgroep heeft een gesprek gehad met diverse groepen mensen
met betrekking tot de oprichting van een voetgangersplatform. De

13

werkgroep heeft besloten geen zitting te nemen in het platform. Wel
wordt ze op de hoogte gehouden en kan eventueel problemen
aankaarten bij het platform.
Ook in 2011 zijn de (her)bestratingsprojecten weer bekeken. Op onze
op- en aanmerkingen werd direct gereageerd door de mensen van de
gemeente. Wat kon werd gelijk opgelost of er werd aangegeven
waarom iets niet direct of in het geheel niet gerealiseerd kon worden..
De grote projecten zoals de begaanbaarheid van de routes rond het
St. Nicolaashof en De Gouwzee en de wegen naar de diverse
winkelcentra in de buurt zijn opgeschort tot na de verbouwing.
Wij vertrouwen in 2012 hiermee aan de slag te kunnen.
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Jaarverslag Werkgroep Communicatie
Ad Bosch
De taak van de Werkgroep Communicatie is beschreven in het
beleidsplan 2010-2014. Deze bestaat o.a. uit het geven van
ondersteuning aan zowel het dagelijks bestuur als aan de
werkgroepen met betrekking tot het kenbaar maken van activiteiten
voor de inwoners van Edam-Volendam.
De werkgroep heeft zitting in de P.B.O. (Programmabeleid Bepalend
Orgaan) van de L.O.V.E. Periodiek komen de leden van de raad bij
elkaar om de gang van zaken bij de L.O.V.E. te bespreken.
In 2011 zijn er 5 persberichten uitgegeven over de volgende
onderwerpen:






Afscheid uittredend voorzitter Jan Groot
Benoeming Jan Tol tot nieuwe voorzitter van de Seniorenraad
De Seniorenraad bruist
De Seniorenraad pakt uit
Plaatsing beveiligingshek bij L.Spaanderlaan en
Chr.v.Abcoudestraat

Tevens is het jaarverslag 2010 integraal in de NIVO gepubliceerd.
Bij gebrek aan geschikte thema’s, is de jaarlijkse Informatiemiddag
voor Senioren in 2011 niet gehouden. Het ligt in de bedoeling in 2012
weer een informatiemiddag te houden.
De website www.seniorenraadedamvolendam.nl is gedurende het
verslagjaar vaker geraadpleegd dan in 2010. Er waren ruim 12.200
hits (=2664 bezoekers) tegen 17.600 hits (=2019 bezoekers) in de
vergelijkbare periode een jaar eerder. De website is een duidelijke
bron van informatie gebleken.
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In dit jaarverslag mag niet onvermeld worden gelaten de goede
samenwerking met de tweewekelijkse uitgave van De Stadskrant in
Edam en met het Weekblad NIVO in Volendam. De medewerking van
de redacties van NNC en van beide eerdergenoemde periodieken
willen wij bijzonder danken voor hun medewerking en voor de
ondersteuning die zij ons in het afgelopen jaar hebben gegeven.
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Verantwoorde zorgverlening in de drie Tehuizen van onze
Gemeente in 2011
J.C. v. Vlaanderen,
adviseur Cliëntenraad Edam-Volendam
Voorwoord
En zo is er weer een jaar voorbij. Gelukkig is de laatste maand altijd
weer een bijzondere. Een tijd van vermaak, het Sinterklaasfeest, de
Kerstviering en Oudejaarsavond. Maar ook een tijd van bezinning.
Nadenken over het afgelopen jaar. Zijn de voorgenomen doelen
bereikt? En natuurlijk ook een tijd van plannen maken voor het nieuwe
jaar. Om u te laten zien hoe de zorg het afgelopen jaar in de drie
verzorgingstehuizen is verleend, heb ik voor U een analyse gemaakt
van het Jaarplan, het verloop ervan en de huidige stand van zaken.
Bij het opstellen van het Jaarplan heeft de Zorgcirkel een duidelijke
keuze gemaakt. Ze is uitgegaan van de doelen uit de “Visie van
Verantwoorde Zorg”, aangevuld met de onderdelen waarop bij het
C.Q-index onderzoek van 2010 lager dan een 7.5 gescoord werd.
De doelen zijn goed gekozen. Het Jaarplan heeft een duidelijke
structuur met een stappenplan en een tijdpadsplanning.
Aan de hand van een aantal vragen gesteld aan het management heb
ik het verloop ervan geïnventariseerd en geprobeerd voor U een beeld
te schetsen van de gang van zaken.
St. Nicolaashof
Organisatie
Voor de St. Nicolaashof was 2011 een zeer bewogen jaar met veel
interne en externe activiteiten met als hoogtepunt de sloop van de
oudbouw en de start van de nieuwbouw. Hiervoor heeft de
rayonmanager veel voorbereidend werk gedaan. Er zijn gesprekken
gevoerd met de Gemeente, de aannemer, de architect, de buurt, de
bewoners enz., om de verhuizing, de sloop en de nieuwbouw zo
voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
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En op 30 juni was het dan zo ver. Tot groot genoegen van de
Zorgcirkel en de cliëntenraad konden dertig bewoners in de
Mariavleugel hun intrek nemen. Om nu de I.M.Zorg zowel in de
St.Nicolaashof als in de Mariavleugel verantwoord te kunnen leveren,
en de uitbreiding van de E.M.Zorg, de opstart van de 24-uurs zorgverlening en de flexpool te realiseren, zijn per 1 mei zes zorgcoórdinatoren aangesteld om de beoogde doelen voor de IMZ/EMZ voor
2011 te bereiken. Hiervoor hebben zij de werkwijze aangepast.
Van de IMZ/EMZ aparte kostenplaatsen gemaakt en een nieuwe
werkindeling gemaakt zodat elke zorgmanager zijn/haar eigen rooster
en plan van aanpak kon maken. Bovendien heeft men een plan
gemaakt om de onderlinge informatieoverdracht en de zorgverlening
tussen de managers van de IMZ/EMZ goed te laten verlopen met een
eenduidige overlegstructuur qua doel, deelnemers en frequentieoverleg.
Om de plannen goed te kunnen uitvoeren had de rayonmanager een
scholingsplan gemaakt, zodat elke manager en zorgcoördinator over
voldoende en geschoold personeel kon beschikken.
De Uitvoering.
Bij de IMZ heeft men vooral de aandacht gericht op de doelen uit
Verantwoorde Zorg, aangevuld met de onderdelen waarop bij het CQindex onderzoek van 2010 lager dan een 7.5 gescoord werd. Voor
deze aandachtsvelden heeft men speciale acties ondernomen.
De communicatie met de bewoners blijft een aandachtspunt.
De communicatie met de Cliëntenraad vind ik te informatief.
Bij belangrijke zaken, waarvoor ze instemming moeten verlenen, hoort
men eerst hun advies te vragen.
Om de ZZP-mix op orde te brengen heeft men de verleende zorg
goed in beeld gebracht, de op en aanmerkingen besproken en waar
nodig de ZZP indicatie aangepast. alle gegevens van de bewoners is
men nu digitaal gaan vastleggen, zodat elke bewoner hopelijk op het
einde van het jaar zijn Eigen Cliënten Dossier (E.C.D) heeft.
De maaltijdverstrekking blijft een hot item en zal bij elke vergadering
weer op de agenda staan. Op verzoek van de cliëntenraad zal de
menucommissie nu 4 keer per jaar verslag uitbrengen. Om te zien of
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de verbeterpunten gehaald zijn heeft men in september een interne
controle gehouden.
Ook in de externe activiteiten als:
- uitbreiding E.M.Z.
- informatie overdracht I.M.Z.  E.M.Z.
- scholingsplan
- 24-uurs zorgverlening
- flexpool
heeft men veel tijd en energie gestoken. en in november heeft men
een onderzoek gedaan naar het verloop ervan.
Het streven van de Zorgcirkel is één rayon Edam-Volendam in 2012
om vanuit één centrale plek de externe activiteiten aan te sturen. Het
plan ligt klaar. De leiding is benoemd en er is voldoende geschoold
personeel. Het streven is om in 2012 100% operationeel te zijn.
De Meermin
In de Meermin heeft het management voor de I.M.Z. alle aandacht
gericht op verantwoorde zorg. Voor het onderdeel zorgverlening is
een plan gemaakt dat het hele jaar door de gevraagde en
noodzakelijke aandacht heeft gekregen. Men heeft de verleende zorg
in beeld gebracht, besproken en waar nodig aangepast. Bijna alle
zorgarrangementen zijn nu up to date en ingevuld conform de eisen.
Ook de medicatieverstrekking is extra onder de loep genomen. Met
behulp van een check en recheck formulier heeft men een analyse
gemaakt van de fouten naar frequentie en soort en een nieuw protocol
gemaakt om de fouten in de toekomst te voorkomen.
De communicatie met de bewoners heeft regelmatig op de agenda
gestaan, maar het aanpreken, sturen en corrigeren blijft een
terugkerend aandachtspunt. De communicatie met de Cliëntenraad,
vooral bij zaken waar deze inspraak heeft, kan nog verbeterd worden.
Ook het informatie boekje voor de aanleunwoningen ontbreekt nog
steeds.
De maaltijdverstrekking blijft een heet hangijzer. Men heeft hiervoor
een plan gemaakt en de bewoners gevraagd om in de grote zaal te
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komen eten. Dit heeft wel de onderlinge sfeer verbeterd, maar de
vraag of het vlees met jus op locatie bereid kan worden blijft nog
onbeantwoord. Op verzoek van de Cliëntenraad zal ook hier de
menucommissie 4 keer per jaar verslag uitbrengen van de stand van
zaken.
De nieuwbouw heeft in 2011 extra aandacht gekregen. Het is de
bedoeling om de Meermin te transformeren van een verzorgingstehuis
naar een verpleegtehuis, kleinschalig met een kleine ziekenafdeling
en aanleunwoningen. Het plan ligt klaar. Er zijn gesprekken gevoerd
met Vestia en de Gemeente. De nieuwbouw past binnen het
bestemmingsplan en de heer Hooischuur is als architect
aangetrokken.
Om de externe activiteiten als uitbreiding E.M.Z., informatie
overdracht, scholingsplan, 24-uurs zorgverlening en flexpool te
kunnen realiseren wil de Zorgcirkel naar een rayon Edam-Volendam
om vanuit één centrale plek te kunnen aansturen. Het management
van de Meermin is hierbij nauw betrokken. Er is een plan gemaakt
voor een betere samenwerking bij zorgonderdelen en
personeelsuitwisseling en bredere inzetbaarheid bij ziekte en speciale
zorgverleningen in de wijk. Men wil samen met de Vooruitgang de
Bloedkoraal transformeren tot aanleunwoningen van de Meermin.
De rayonmanager heeft zich al bezig gehouden met het
inventariseren van de doelgroep en het personeelsplan en gesprek
gevoerd met de bewoners.
Er is een scholingsplan gemaakt met een eigen leerafdeling voor het
rayon Edam-Volendam om de externe activiteiten te kunnen
realiseren en de gestelde doelen te bereiken.
De Gouwzee
Het management van de Gouwzee heeft zich voor de I.M.Z. verlening
toegespitst op de visie van, verantwoordezorg, aangevuld met de open aanmerkingen uit het CQ-index onderzoek van 2010 en daarvoor
een duidelijk plant van aanpak gemaakt.
Zo wordt een nieuwe cliënt met zijn/haar vertrouwenspersoon volgens
de nieuwe checklist geïnformeerd over hun zorgarrangement, hun
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rechten en plichten en vinden er evaluatiegesprekken plaats.
Daarnaast worden er twee keer per jaar bewonersavonden gehouden
waarop belangrijke informatie verstrekt wordt. Hierbij wordt telkens het
belang van de Cliëntenraad benadrukt. Om de veiligheid van de
bewoners van de Haven te garanderen heeft men een B-dienst
structureel ingeroosterd voor extra aandacht en toezicht.
Voor de oudere mensen is de geestelijke verzorging een zeer
belangrijk onderdeel en het verheugd me te kunnen meedelen dat de
heer B. de Bock dit gaat verzorgen. Dit gaat voortreffelijk. Op de
Cliëntenraadsvergadering werd hij een ‘Engel uit de Hemel’ genoemd.
Om de dagbesteding voor de bewoner zo zinvol en prettig mogelijk te
laten verlopen heeft het AB in overleg met de contactpersoon voor
elke bewoner een actieplan gemaakt, dat met de zorgcoördinatoren
geregeld word geëvalueerd.
Om de veiligheid van de medicatieverstrekking te garanderen heeft
men een analyse gemaakt naar frequentie en soort fouten en een
werkgroep structureel aan het werk gezet met de verbeterpunten. De
foutmeldingen worden nu besproken bij het zorgcoördinatorenoverleg,
met de I.M.Z./E.M.Z. van de St. Nicolaashof en met de individuele
medewerker. Ook vindt er twee keer per jaar overleg plaats met de
apotheker.
Verbetering van woon- en leefomgeving en maaltijdverstrekking heeft
extra aandacht gekregen. De woon/slaapkamers zijn opgeknapt zodat
de bewoners zich er echt thuis voelen.
In samenwerking met de I.M.Z./E.M.Z. van de St. Nicolaashof heeft de
heer Hartman een nieuw incontinentie beleid geïmplementeerd.
Om uitdroging te voorkomen heeft men in samenwerking met de St.
Nicolaashof een vocht-voedingsbeleid ingevoerd.
Om de MIC. meldingen en valincidenten terug te dringen heeft men
het beleid BOPZ ingevoerd. De werkgroep komt 4 keer per jaar bijeen
om de meldingen te bespreken en verbeterpunten aan te dragen.
Voor de hygiëne is het HACCP beleid ingevoerd in samenwerking met
de St. Nicolaashof. De werkgroep is gestart en de verbeterpunten
vanuit de hygiëne audit zijn opgepakt.
Voor de externe zorgverlening wordt in rayon verband nauw
samengewerkt met de St. Nicolaashof en de Meermin. Hiervoor is een
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gezamenlijk plan gemaakt en men hoopt in 2012 100% operationeel
te zijn.
Het CQ-index onderzoek in 2012 zal duidelijk moeten maken welke
doelen er bereikt zijn en welke nog extra aandacht vragen.

Nawoord
Tot slot wil ik een groot compliment maken aan het management van
de drie tehuizen voor hun jaarplan, de structurele aanpak en
tijdsplanning waardoor de gestelde doelen de gewenste aandacht
hebben gekregen. De verzorgers en vrijwilligers voor hun tomeloze
inzet om het verblijf van de bewoners zo zinvol en prettig mogelijk te
laten verlopen en de Cliëntenraad voor hun kritische vragen en
opmerkingen.
Maar het blijft natuurlijk het werk van mensenhanden en zullen er
straks, naar aanleiding van het CQ-index onderzoek van 2012, altijd
weer zaken zijn die verbeterd kunnen worden en wacht de leiding
weer een nieuwe taak. Maar met een goed management en een
enthousiast team kan men samen veel bereiken, en zie ik de
toekomst met vertrouwen tegemoet.
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Inleiding Beleidsplan 2010-2014
Jan Groot
Het bestuur van de Seniorenraad Edam-Volendam heeft een
Beleidsplan opgesteld voor de jaren 2010-2014. Deze periode is niet
zo maar gekozen. Deze is namelijk gelijk aan de raadsperiode die is
ingegaan na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010.
Dit Beleidsplan was hierdoor geschikt om als input te dienen voor het
seniorenbeleid in de verkiezingsprogramma's voor 2010 van de
politieke partijen binnen onze gemeente. Om deze reden hebben wij
dit Beleidsplan toegevoegd aan ons jaarverslag 2011.
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BELEIDSPLAN 2010-2014
BESTUUR SENIORENRAAD
* Organisatie van bestuur:
 het dagelijkse bestuur met daaraan toegevoegd de
voorzitters van de werkgroepen; dit vormt tezamen het
bestuur van de Seniorenraad;
 het versterken van werkgroepen met leden die tot nu toe
zitting hebben in het bestuur.
* Eén-loket:
 streven naar een één-loketfunctie-breed bij de gemeente (alle
diensten betreffend). Dat wil zeggen omvormen en/of
aanvullen van het huidige Wmo-loket naar een systeem waar
de burger voor alle zaken terecht kan met vraagbegeleiding.
Door gebruik te maken van ICT (automatisering) kan er ook
beleidsinformatie beschikbaar komen. Tevens is het mogelijk
met behulp van ICT de één-loket functie op diverse locaties te
realiseren bijvoorbeeld in de (nog op te zetten)
wijksteunpunten.
* Huisartsenpost:
 streven naar een huisartsenpost in onze gemeente.
* Communicatie:
 opzetten van communicatie en uitwisselen van informatie
tussen bestuur en werkgroepen;
 organiseren van communicatie met gemeentebestuur (2x
per jaar) en met politieke partijen (1x per jaar);
 contacten onderhouden met achterban zoals publicaties in
pers, onderhouden en verbeteren website, jaarlijkse
informatiebijeenkomst, feedback vragen van achterban
d.m.v. oproepen en enquêtes;
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ZORG EN WELZIJN
* Volgen van het minimumbeleid van de gemeente.
* Blijven volgen van de gang van zaken bij het Eén-loket. Opnieuw
een evaluatiegesprek houden in het najaar. Nagaan hoe het gaat bij
het opzetten van een computerbestand door vrijwilligers.
* Aandacht schenken aan eenzaamheid:
 in kaart brengen van eenzamen
 contacten (laten) leggen
 op contactplaatsen diverse activiteiten aanbieden.
* Projecten steunen waarin jongeren en ouderen elkaar ontmoeten
(senioren in de klas, bezoek van scholieren aan verzorgingshuizen).
* Streven naar betaalbare rijbewijskeuring van 70plussers in onze
gemeente. Ook overzichten maken en publiceren van bestaande
mogelijkheden in de regio.
* Uitrol voor extramurale hulp vanuit verzorgingshuizen.
* Zorg in de wijken brengen, dus dichterbij de vragers bijv. vanuit
wijksteunpunten.
* Streven naar betaalbare welzijn- en sportmogelijkheden voor
senioren ook overdag:
 gevarieerde welzijnaanbiedingen (naast ontspanning ook
kunst, literatuur en muziek);
 gevarieerde sportmogelijkheden aanbieden, zowel voor fitte
mobiele senioren als voor mensen met beperkingen; hiervoor
contacten leggen met onder meer de sportraad;
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* Weerbaarheid verhogen
Leren omgaan met moderne technische apparaten zoals magnetrons,
televisies, DVD, thermostaten en niet in het minst computers.
* Maaltijdvoorziening:
 kwaliteit van de maaltijdvoorziening in de gemeente blijven
volgen;
 streven naar instandhouding van “tafeltje dekje” (=verse
warme maaltijden).
* Boodschappendienst:
Onderzoek doen naar behoefte naar boodschappendienst.
WONEN EN VEILIGHEID (BINNENSHUIS)
Doel:
De werkgroep stelt zich ten doel voor 2010-2014 onderstaand
beleidsplan als richtsnoer te gebruiken.
 Het behartigen van de belangen van onze doelgroep (senioren)
inzake wonen en veiligheid in de woning in zijn algemeenheid.
 Het behartigen van de belangen van onze doelgroep (senioren)
inzake veiligheid, toegankelijkheid en gebruiksgemak in openbare
gebouwen.
 Het geven van ondersteuning aan het (dagelijks) bestuur van de
Seniorenraad inzake wonen en veiligheid in de woning.
 Het vertegenwoordigen van de Seniorenraad en de doelgroep in
deelprojecten terzake van wonen en veiligheid in de woning en
openbare gebouwen, (als onderdeel van de WMO).
 Het onderhouden van periodieke contacten met woningstichtingen
die actief zijn in de gemeente Edam-Volendam.
 Het geven van ondersteuning aan bewonerscommissies inzake
wonen en veiligheid in de woning.
 Het bevorderen van de aanleg van de voorzieningen voor en het
gebruik van Domotica in alle woningen die geschikt zijn voor
senioren in de gemeente Edam-Volendam.
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Het onderhouden van contacten met besturen van stichtingen die
openbare gebouwen op het gebied van welzijn exploiteren.

Speerpunten:
Zonder de intentie te hebben volledig te zijn worden een aantal
speerpunten in willekeurige volgorde aangedragen:













Seniorenhuisvesting. Getracht zal worden met beide
woningstichtingen en de Zorgcirkel eens per kwartaal en met de
politieke partijen eens per jaar in overleg te treden over de gang
van zaken.
De Domotica-backbone voor bestaande woningen; Gestreefd
dient te worden dat op middellange termijn (2009-2014) alle
woningen met een CAI aansluiting, zijn voorzien van “de butler”
(de centrale regeleenheid in de meterkast). De kosten hiervan
kunnen door de Gemeente versleuteld worden in de kosten van
de CAI. De gemeente dient een plan van aanpak voor de
komende vijf jaar op te stellen.
Er zal een overzicht worden opgesteld inzake de mogelijkheden
m.b.t. alarmering; zowel personenalarmering alsook
inbraak/brand- alarmering dienen de revue te passeren.
0-tredenwoningen, evaluatie hoe het met name staat met de
effectuering in bestaande huur- en koopwoningen voor senioren.
Seniorenhuisvesting in Edam en Volendam; met name in wat
grotere units (100-175 m2), ook in de (vrije) huursector. Vooral in
ongestapelde vorm.
Realisatie van huurwoningen voor senioren in de Zuidpolder,
zowel in de sociale sector alsook in de vrije sector.
Drie-generatie huisvesting i.v.m. mantelzorg.
Renovatie van De Meermin (Vestia-eigenaar en De
Zorgcirkelhuurder).
Upgrading van het Ye-complex via zijn bewonerscommissie
(Wooncompagnie-eigenaar).
Vernieuwing van de Gouwzee en het St. Nicolaashof (De
Zorgcirkel en Woningbouwvereniging De Vooruitgang).
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Realisatie van het WoZoCo in de Zuidpolder (Gemeente en De
Zorgcirkelhuurder).
Inventarisatie toegang van en begaanbaarheid in openbare
gebouwen. (Wmo-Raad)
Verbeteren contacten ambtenarenapparaat gemeente EdamVolendam.
Follow-up van de inbreilocaties (Gemeente Edam-Volendam).

MOBILITEIT, VEILIGHEID EN VERVOER (BUITENSHUIS)










het uitwerken van een vervoersplan voor onze doelgroep via het
z.g. “busjesproject”
verder gaan waar we in 2008 mee zijn begonnen en toezicht
houden op de voortgang op onze adviezen aan de gemeente
bijhouden herbestratingprojecten
bij nieuw te bouwen openbare gebouwen vooraf de plannen
bekijken op toegankelijkheid en veiligheid voor onze doelgroep en
achteraf blijven volgen
inventarisatie maken van woonomgevingen van onze doelgroep
om ons doel te verwezenlijken.
bevorderen dat in de bestekken van de gemeente bij aanleg en
onderhoud de toegankelijkheid van de trottoirs en fietspaden
wordt opgenomen
onderzoek doen naar de toegankelijkheid van openbare
gebouwen en eventueel hierover aanbevelingen doen
wij streven ernaar resultaten via het dagelijks bestuur van de
Seniorenraad in de openbaarheid te brengen.
samenwerking met o.a. Invident
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Statistische gegevens 55-Plussers Edam-Volendam per
31 december 2011.
Jaar

Mannen Vrouwen Totaal
55Plussers

Totaal
aantal
Inwoners

% 55+ van
totaal aantal
inwoners

Edam incl. Purmer
2011 : 1200
1400
2010 : 1179
1378
2009 : 1159
1345
2008 : 1157
1322
2007 : 1128
1321
2006 : 1101
1299
2005 : 1068
1247
2004 : 1034
1207
2003 : 1006
1182

2600
2557
2504
2479
2449
2400
2315
2241
2188

7291
7319
7350
7344
7391
7379
7254
7333
7225

36%
35%
34%
34%
33%
33%
32%
31%
30%

Volendam
2011 : 2834
2010 : 2745
2009 : 2674
2008 : 2571
2007 : 2454
2006 : 2347
2005 : 2259
2004 : 2156
2003 : 2122

2942
2849
2797
2727
2638
2536
2452
2338
2275

5776
5594
5471
5298
5092
4883
4711
4494
4397

21409
21263
21143
21150
21104
21093
21057
20861
20725

27%
26%
26%
25%
24%
23%
22%
22%
21%

Edam-Volendam
2011: 4034
4342
2010: 3924
4227
2009 : 3833
4242
2008 : 3728
4049
2007 : 3582
3959
2006 : 3448
3835
2005 : 3327
3699
2004 : 3190
3545
2003 : 3128
3457

8376
8151
7975
7777
7541
7283
7026
6735
6585

28700
28582
28493
28494
28495
28472
28311
28194
27950

29%
29%
28%
27%
26%
26%
25%
24%
24%
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In de uitgave van het jaarverslag 2010 zijn de gegevens over 2010
onjuist in het overzicht terecht gekomen.
De cijfers voor 2010 zijn in de uitgave 2011 gecorrigeerd.

Dit jaar is voor het eerst als extra informatie aangegeven hoeveel
inwoners van de 55+ groep vielen in de categorie 55-64 jaar en
hoeveel inwoners vielen in de categorie 65 jaar en ouder
% van
Jaar categorie Edam

Volendam Edam-Volendam totaal

(incl. Purmer)

inw.

----- ----------- ------------------ -----------

---------------------

------

2011 55-64 jr

1101

2897

3998

14

2011 65+

1499

2879

4378

15

2600

5776

8376

29

2011 totaal

jr

(Bron : Afd. Burgerzaken van de Gemeente Edam-Volendam)
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bestand per 31 dec 2011
Bestuur:
 Jan Tol (voorzitter en dagelijks bestuur)
 Cas Schilder (secretaris en dagelijks bestuur)
 Piet van den Eijkhof (penningmeester en dagelijks bestuur;
tevens KBO vertegenwoordiger)
 Mw. Joke de Boer (ANBO vertegenwoordiger)
 Ad Bosch
 Sjaak Breed
 Kees Molenaar
 Mw. Bep van Montfort
 Mw. Julia Stein (plv. KBO vertegenwoordiger)
 Thoom Steur
 Evert Zwarthoed
Werkgroep Communicatie en P.R.:
 Ad Bosch (voorzitter)
 Klaas Smit
Werkgroep Mobiliteit en Veiligheid:
 Thoom Steur (voorzitter)
 Cor Nuyens
 Tijmen Stelling
 Jan Tol
 Mw. Nel Tol
 Thames Tol
 Evert Zwarthoed
Werkgroep Wonen en Veiligheid (binnenshuis):
 Sjaak Breed (voorzitter)
 Mw. Joke de Boer



Jacques Snoek
Dick Steur
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Werkgroep Zorg en Welzijn:
 Kees Molenaar (voorzitter)
 Cees de Boer (secretaris)
 Mw. Alie Kras-Muhren
 Mw. Jannie Luik-Visser
 Mw. Ant Schilder-Runderkamp
 Mw. Klazien Schilder-Runderkamp
 Mw. Huibje Veerman
Adviseurs Seniorenraad Edam-Volendam:
 Jaap Bien
 Klaas Bond
 Jan Groot
 Eric Tuyp
Stichting Busjesproject:
Namens de Seniorenraad hebben zitting:
 Ben Kok
 Evert Zwarthoed
Cliëntenraad Edam-Volendam:
Namens de Seniorenraad heeft zitting als adviseur:
 Jaap van Vlaanderen
P.B.O. (programmabeleid bepalend orgaan L.O.V.E.):
Namens de Seniorenraad hebben zitting:
 Ad Bosch
 Jan Tol
W.M.O. raad:
Namens de Seniorenraad hebben zitting:
 Piet van den Eijkhof
 Jan Groot (plv)
Wonen Plus:
Namens de Seniorenraad heeft zitting:
 Kees Molenaar
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Informatie:
Voor nadere informatie over de
activiteiten en werkzaamheden van de
Stichting Seniorenraad Edam-Volendam:

Voorzitter:
Jan Tol
Pegasusstraat 32
1131 NB VOLENDAM
Telefoon 0299 362229
E-mail jantol@online.nl

Secretariaat:
Cas Schilder
Dirk Visstraat 2
1132 XJ VOLENDAM
Telefoon 0299 365194
E-mail casschilder@ziggo.nl
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Doelstelling Stichting Seniorenraad Edam-Volendam

De Stichting Seniorenraad Edam-Volendam heeft als doel




Het fungeren als platform voor alle ouderen in de gemeente
Edam-Volendam, georganiseerd of niet georganiseerd en te
adviseren over alle zaken die het plaatselijk en regionaal
ouderenbeleid betreffen, initiatieven van derden te
ondersteunen en waar noodzakelijk haar standpunt openbaar
te maken en voorts binnen de door haar gegeven
mogelijkheden te voorzien in gevallen waarin het
ouderenbeleid niet voorziet en daaraan uitvoering te geven;
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Teneinde deze doelstelling nader inhoud te kunnen geven is met het
College van Burgemeester en Wethouders een convenant gesloten,
waarin onder meer is overeengekomen dat de Seniorenraad aan het
College van B&W zowel gevraagd als ongevraagd advies zal geven
over beleids-voorstellen van de gemeente over zaken ten aanzien van
inwoners van 55 jaar en ouder uit de gemeente Edam-Volendam. De
Seniorenraad is een adviesorgaan voor het College van B&W
onafhankelijk en niet gelieerd aan enige politieke partij.
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