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DOESTELLING 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 voren-
staande 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 beleidsvoorstellen van de gemeente over zaken ten aanzien van 
bewoners 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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VOORWOORD 
Jan Groot (voorzitter) 
 
 
Het jaar 2005 was voor de Seniorenraad een bewogen maar 
interessant jaar. Hierbij denk ik met name aan onze eigen activiteiten 
maar natuurlijk ook aan het vertrek van de twee wethouders met wie 
de Seniorenraad veel contacten onderhield nl. de heer Martijn Smit, 
die burgemeester van de gemeente Zeevang is geworden en de heer 
Theo Nouwen, die om gezondheidsredenen is teruggetreden. Voor 
hen zijn nieuw aangetreden de heer Dorus Luyckx en de heer Willem 
Mooijer. Met deze nieuwe wethouders heeft het dagelijkse bestuur 
een goed kennismakingsgesprek gehad, waarbij de bestaande 
afspraken zijn geëvalueerd.  
 

Een aantal belangrijke 
activiteiten van de Seniorenraad 
wil ik niet onvermeld laten. Wij 
hebben ondersteund door de 
werkgroep Zorg en Welzijn een 
ongevraagd advies aan het 
college van Burgemeester en 
Wethouders gezonden met 
betrekking tot de zgn. één-loket-
functie. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de expertise van 
het SMD en van de gemeente 
Bergen op Zoom. 
 

 
Aan alle inwoners van onze gemeente hebben wij een brochure 
verstrekt waarin wij hebben aangegeven wat de doelstellingen zijn 
van de Seniorenraad en wat wij kunnen betekenen voor onze 
doelgroep. Door middel van de ingesloten antwoordkaart hebben wij 
een kleine 300 reacties ontvangen. Alle vragen zijn door ons 
beantwoord. Tevens hebben zich via deze kaarten een aantal 
personen aangemeld, die aan de activiteiten van de Seniorenraad 
willen meedoen. In twee sessies hebben wij met deze personen 
gesproken en een aantal van hen ondersteunt de Seniorenraad in de 
werkgroepen en op andere wijzen. 
 
In het kader van de verkiezingen van maart 2006 heeft een 
afvaardiging van de Seniorenraad met zes van de zeven politieke 
partijen gesprekken gevoerd. Op de agenda stond een aantal voor de 
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Seniorenraad belangrijke punten. De politieke partijen reageerden 
allen positief. Wij hebben geconstateerd dat deze punten ook in de 
desbetreffende verkiezingsprogramma's zijn opgenomen. Op de 
uitvoering zullen wij alert zijn. 
 
Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste, activiteit van de 
Seniorenraad in 2005 is het participeren in de deelprojecten van de 
Pilot Wonen Welzijn en Zorg (WWZ). In praktisch elk deelproject 
wordt door één of meer afgevaardigden van de Seniorenraad inbreng 
geleverd. Dit vergt uiteraard veel menskracht.  
 
Dan vooruitkijkend naar 2006. De Seniorenraad zal zich blijven 
inzetten voor "onze" senioren. Wij zullen de contacten met het college 
van B & W en met name met de wethouders waarmee wij het meest 
te maken hebben onderhouden in periodieke gesprekken en op ad 
hoc-basis. Ook zullen wij jaarlijks met de politieke partijen gesprekken 
organiseren. Daarnaast houden wij de vinger aan de pols via onze 
aanwezigheid bij de commissie- en raadsvergaderingen. 
 
De communicatie met onze doelgroep zal verbeterd worden. Een 
enthousiaste werkgroep is druk bezig om een zgn. website op te 
zetten. Hierop zal zoveel mogelijk informatie van en over de 
Seniorenraad worden geplaatst. Voor degene die niet over een 
internetaansluiting beschikken zullen wij gebruik blijven maken van 
de lokale media zoals de NIVO en Stadskrant. 

 
Ook in het jaar 2006 zal de Pilot 
WWZ veel inspanning van ons 
vergen. Het is een zeer 
belangrijk project voor onze 
doelgroep en daarom is het de 
inspanning meer dan waard. 
Tevens zullen wij ons 
voorbereiden en onze inbreng 
leveren in nog een zeer 
belangrijk project te weten de 
Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) die per 1 januari 2007 van kracht zal worden.  
 
Aan het einde van dit voorwoord wil ik graag mijn medebestuursleden 
en de vele leden van de werkgroepen hartelijk dankzeggen voor hun 
constructieve bijdragen en inzet in het afgelopen jaar. 
 
Edam-Volendam, april 2006 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Cas Schilder 
 
  
In het jaar 2005 heeft het bestuur in totaal 11 maal vergaderd. Deze 
vergaderingen werden gekenmerkt door de grote betrokkenheid van 
bestuursleden, waarbij iedereen een constructieve inbreng had. In dit 
onderstaande verslag treft u de belangrijkste onderwerpen, die aan 
de orde zijn geweest, aan.  

 
Onder de activiteiten willen wij niet 
onvermeld laten dat wij als bestuur 
ondersteuning hebben gegeven om de 
werkgroepen optimaal te laten 
functioneren. Tevens hebben wij de 
werkgroepen met een aantal nieuwe 
leden kunnen uitbreiden. Deze nieuwe 
leden hebben wij in onze gelederen 
kunnen opnemen omdat zij zich 
beschikbaar hadden gesteld voor deze 
werkgroepen via de antwoordkaart die bij 
de huis-aan-huis verstrekte folder werd 
bijgevoegd. 
 

Er zijn een aantal bijeenkomsten en gesprekken met de betrokken 
wethouders geweest die op een constructieve en plezierige wijze 
hebben plaatsgehad. Op een viertal onderwerpen heeft het college de 
Seniorenraad om advies gevraagd nl.  
 

 inzake het concept Intergemeentelijk Stedelijke Vernieuwing-2 
(ISV-2) periode 2005-2009  

 omtrent het uitvoeringsprogramma WWZ van 12 augustus 
2005 

 reactie op het uitvoeringsprogramma WWZ 

 reactie gegeven op het concept Beleidsregels Bijzondere 
Bijstand 2006 

 
De procedure omtrent het vragen en verstrekken van advies is met de 
nieuwe betrokken wethouders doorgesproken. Ook heeft de 
seniorenraad twee ongevraagde adviezen verstrekt t.w.  
 

 ongevraagd advies aan het college van B&W inzake mogelijke 
bouwlocaties voor verzorgd wonen en nultreden woningen 
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voor de periode 2006-2020; dit advies was voorbereid door 
onze werkgroep Wonen, Mobiliteit & Veiligheid. 

 ongevraagd advies voorbereid door de Werkgroep Zorg en 
Welzijn inzake één-loket-functie 

 
Om de belangrijkste aandachtpunten van de Seniorenraad zo goed 
mogelijk onder de aandacht van de politiek te brengen heeft het 
bestuur gesprekken gevoerd met bijna alle politieke partijen zodat die 
daar in hun verkiezingsprogramma’s zoveel mogelijk rekening mee 
zouden kunnen houden.  
 
In het voorjaar 2005 heeft de Seniorenraad 
een huis-aan-huis brochure getiteld 
“55Plussers zijn Springlevend” verspreid, 
waarbij een antwoordkaart was ingesloten. 
Door middel van deze antwoordkaart 
hebben wij circa 300 reacties ontvangen. Al 
deze reacties zijn door ons beantwoord. Dit 
is één van onze manieren geweest om 
contact te onderhouden met onze 
achterban. Ook de Dag van de Ouderen (7 
oktober 2005) is zo’n contactmogelijkheid 
geweest. Alle respondenten hebben wij 
voor die dag ook een persoonlijke 
uitnodiging gestuurd.  
 
Een belangrijk activiteit is geweest het maken van een plan van 
aanpak in samenwerking met de gemeente in het kader van de Pilot 
WWZ. Hierbij is ook aan de orde geweest het benoemen van 
vertegenwoordigers van de Seniorenraad in de werkgroepen en sub-
werkgroepen van de Pilot WWZ.  
 
Onderstaand willen wij nog een aantal van belang zijnde 
onderwerpen die aan de orde zijn geweest benoemen. 
 

 Vertegenwoordigers van ons bestuur hebben alle raads- en 
commissievergaderingen bijgewoond.  

 Een aantal van onze bestuurs- en werkgroepleden heeft in 
januari 2005 een bijeenkomst van het Landelijke Organisatie 
Cliëntenraad (ROC) en van het Regionale patiënten 
Consumenten Platform (RPCP) bijgewoond over de toekomst 
van de Ouderenzorg. 

 Contacten onderhouden met de drie adviseurs van het 
bestuur 
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 Met de gemeente is gesproken over een bijdrage in de kosten 
voor een legitimatiebewijs ten behoeve van bewoners van 
verpleeg- en verzorgingstehuizen.  

 Aandacht is besteed aan het verbeteren van de 
verbindingswegen tussen de Roerstraat en het St. Nicolaashof 

 Op de uitnodiging voor de Kick-off Pilot WWZ is door het 
dagelijks bestuur gehoor gegeven 

 Twee leden van het dagelijks bestuur hebben als 
belangstellenden bijeenkomsten, georganiseerd door de 
gemeente, bijgewoond van vrijwilligers en mantelzorg 
organisaties 

 In het kader van de voorbereiding ongevraagd advies één-
loket-functie gesprekken gevoerd met de Stichting Welzijn 
Ouderen uit Bergen-op-Zoom. 

 Voor een algemene periodieke keuring van ouderen zijn 
gesprekken gevoerd  om dit in onze gemeente te organiseren. 

 Ten behoeve van het bestuur en alle leden van werkgroepen 
heeft de regisseur van de Pilot WWZ een presentatie over dat 
onderwerp gegeven.  

 Voorbereidingen zijn getroffen voor een inventarisatie over 
alle gevaarlijke situaties met name voor senioren en 
gehandicapten in Edam en Volendam. 

 In het kader van de Pilot WWZ  heeft een aantal 
bestuursleden een voorlichtingsbijeenkomst in de gemeente 
Beemster bijgewoond. 

 De Marokkaanse gemeenschap in Edam heeft een nieuwe 
Stichting opgericht, waar een bestuurslid van onze 
Seniorenraad acte de présence heeft gegeven.   

 Met de directie van de Zorgcirkel is een gesprek geweest 
omtrent de ontwikkelingen rond de bouw van een zorgcentrum 
aan de Keetzijde en rond de zorgcentra Gouwzee, St. 
Nicolaashof en De Meermin. 
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JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
Piet van den Eijkhof 
 
 

Naar aanleiding van de verantwoording 
van de subsidie 2004 is besloten een 
kascommissie in te stellen ter controle op 
deze cijfers. De kascommissie heeft alles 
akkoord bevonden en op basis van hun 
verslag heeft het bestuur van de 
Seniorenraad mij als penningmeester 
décharge verleend. 
 
Het boekingsjaar 2005 heeft een flink 
aantal verrassingen opgeleverd. 
Oorzaken waren:  

 uitgeven van een brochure voor 
alle inwoners van de gemeente en 

 meerkosten van werkzaamheden die de werkgroepen hebben 
gemaakt in het kader van het project WWZ (Wonen, Welzijn 
en Zorg.) 

 verder blijken de posten fotokopieën en portokosten veel 
hoger te zijn uitgevallen dan was te voorzien. 

 
Het budget 2006 is al in het voorjaar van 2005 ingediend en toen 
waren deze cijfers nog niet bekend. Voor 2007 moet in dit jaar vóór 
april weer een budget worden ingediend. Daar zijn deze cijfers zo 
goed en zo kwaad als mogelijk in verwerkt. Het betekent al met al dat 
2006 en 2007 jaren worden waarin flink de hand op de knip dient te 
worden gehouden. 
 
Waar zijn de verstrekte gelden nu aan opgegaan in 2005? 
 
Overzicht van de gemaakte kosten: 
 
Organisatiekosten: 
Kosten Werkgroepen    €  607,00 
Fotokopieerkosten    €  360,00 
Portokosten     €  443,00 
Kantoorbehoeften    €  418,00 
Computerkosten (software +toebehoren) €  554,00 
Contributies     €  192,00 
Reiskosten     €   125,00 
Vergaderkosten    €    20,00 
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Publiciteitskosten: 
Huis-aan-huis brochure   € 2868,00 
Visitekaartjes     €   251,00 
Voorlichtingsmiddag (Dag v.d. Ouderen) € 2151,00  
Jaarverslag     €   495,00 
 
Diverse kosten: 
Representatiekosten    €    298,00 
Diversen     €      16,00 
 
Toch ziet het Dagelijks Bestuur de jaren 2006 en 2007 hoopvol 
tegemoet. Want ondanks de geldelijke problemen hoopt men toch 
ook juist in deze jaren de belangen van de senioren in de gemeente 
Edam-Volendam op een goede manier te kunnen behartigen. 

 
Om de Seniorenraad nog meer 
bekendheid te geven en makkelijker 
contact te zoeken wordt in het jaar 
2006 een website opgestart. De 
Seniorenraad zal daarin bekend 
maken met welke zaken men zich 
bezig houdt of heeft bezig 
gehouden. Lang niet alle senioren 
hebben een computer en zijn 
vertrouwd met Internet, maar een 
flink groeiend aantal van hen kan er 

wel mee omgaan en kunnen op die manier ook kennis nemen van de 
zaken die van belang zijn voor de belangenbehartiging op lokaal 
niveau. 
 
Tevens hopen wij daarbij dat er binnen het project WWZ een goede 
samenwerking ontstaat, waardoor de mooie initiatieven zoals vermeld 
in de Actienota Integraal Ouderenbeleid gestalte kunnen krijgen. 
 
Het bestuur en de werkgroepen van de Seniorenraad gaan er in ieder 
geval voor! 
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JAARVERSLAG WERKGROEP WELZIJN EN ZORG  
Jelle van Raalte (voorzitter); de dames Thea Kes-Sombroek,   
Jannie Luik-Visser, Ann Regter, Joke Runderkamp, Klazien Schilder-
Runderkamp en de heren, Kees Molenaar en Jaap Schilder 
(laatstgenoemde is afgevaardigde van het bestuur). 
Met ingang van 2006 zijn de volgende dames toegevoegd aan deze 
werkgroep, t.w. Alie Kras-Muhren, Ant Schilder-Runderkamp, Trudy 
van Wijk en de heer Jan Karregat. 
 
 
In 2005 zijn er tien bijeenkomsten geweest waaruit de volgende 
bevindingen en voorstellen zijn voort gekomen: 
 

 Doorgaan met het invoeren van een één-loket-functie in 
eerste instantie voor senioren en gehandicapten. Na twee 
voorlichtingsmiddagen over de één-loket-functie, met name 
door een afvaardiging Bergen op Zoom en Zaandam, kunnen 
we concluderen dat de één-loket-functie het best bemand kan 
worden door beroepskrachten. Dit advies is door de 
werkgroep aan het bestuur doorgegeven. 

 Ook is het idee naar voren gekomen om de groepen 7 en 8 
van de basisscholen meer bij de ouderenzorg te betrekken. 
Met één basisschool is deze proef gestart. Wordt vervolgd. 

 Verder is er onderzoek gedaan naar vervoer voor senioren en 
gehandicapten in andere gemeenten. Twee coördinatoren van 
het taxiproject Purmerend hebben hierover uitleg gegeven. Bij 
nader inzien blijkt dit project beter bij de werkgroep Wonen en 
Mobiliteit te passen en zij hebben dit dan ook van ons 
overgenomen. 

 
Om diverse werkgroepen te bemannen vraagt veel inzet van de leden 
van de werkgroepen en dit zal de komende tijd nog wel zo blijven. 
Gelukkig zijn veel mensen bereid gevonden de werkgroepen te 
ondersteunen. Wij hopen daarom ook met deze nieuwe gezichten 
met veel goede initiatieven verder te kunnen gaan. Veel ideeën voor 
veranderingen om het welzijn te vergroten zijn al ter sprake geweest, 
maar hebben nog geen concrete vorm gekregen. 
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JAARVERSLAG WERKGROEP WONEN, VEILIGHEID EN 
MOBILITEIT 
Jacques Breed (voorzitter); mw. Joke de Boer (afgevaardigde van het 
bestuur) en de heren Ad Bosch, Dick Steur, Evert Veerman en Henk 
Wolzak 
Met ingang van 2006 is de heer Jaap Bien aan deze werkgroep 
toegevoegd. . 
 
 
Dit jaar hebben wij als werkgroep lekker gewerkt. Niets was onze 
leden te veel. Een ieder was bereid, natuurlijk wel naar eigen tijd en 
capaciteit, zich in te zetten voor onze taak. Zestien keer gaven wij 
gehoor aan vergaderingen en bijeenkomsten. Al met al beginnen wij 
specialisten op ons werkterrein te worden. Halverwege 2005 hebben 
wij versterking gekregen van Ad Bosch, zodat onze groep nu uit 
zeven personen bestaat (mannen hebben de overhand – kom op 
dames!!). Door de prettige sfeer is het een hechte groep geworden en 
wij hopen dat dit zo mag blijven. 
 
WONEN 
Zoals vorig jaar vermeld is half december 2004 bij het college van 
B&W onze visie over inbrei locaties bij hen ingediend. Helaas is daar 
door de gemeente niet op gereageerd. Blijkbaar waren alle pijlen 
gericht op de Zuidpolder Oost en voor onze doelgroep op het 
Keetzijde project. Door de opschortende werking van de Zuidpolder 
plannen zal hopelijk nu onze visie met betrekking tot inbrei locaties 
weer actueel worden. Wij willen uiteraard onze bijdrage leveren om 
inhoudelijk en constructief positief aan de gang te kunnen gaan. Door 
verschillende bezoeken die wij hier en daar hebben gebracht zijn ons 
perfecte voorbeelden (bijv. in Enkhuizen) van seniorenhuisvesting in 
het vizier gekomen. 
 
VEILIGHEID 
Voor 2005 hebben wij dit als hoofddoel gesteld. Steeds stond dit 
onderwerp op onze vergaderagenda. Hoe complex dit onderwerp is, 
hadden wij snel door. In twee groepen (één voor binnen en één voor 
buiten) zijn verschillende mensen van ons daar mee bezig geweest. 
Een pakket van informatie door politie, brandweer, overheid, 
zorgaanbieders etc. hebben wij gekregen en ons daarin verdiept. 
Voor veiligheid buiten hebben wij gevaarlijke plaatsen in onze 
gemeente in beeld gebracht; ook buitenverlichting heeft onze 
aandacht maar ook wegen, stoepen, op- en afritten zijn wij niet 
vergeten. 
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Voor veiligheid binnen speelt: inbraakbeveiliging, belcirkel, rook- en 
koolmonoxide melders, brandmelders, sleutelbeheer, domotica etc. al 
met al vele omstandigheden waardoor wij er nog mee bezig zijn en in 
2005 niet tot een afronding konden komen. Bovenal staat dat 
veiligheid een gevoel is waar je zelf veel aan kan doen. Wees 
voorzichtig, oplettend en niet overmoedig maar ook niet bang, want 
angst is de slechtste raadgever en maak je onzeker en het geef je 
een onveilig gevoel en dat wil toch niemand. 
 
MOBILITEIT 
Door de prioriteiten die aan wonen en veiligheid is gegeven, is dit 
onderwerp minder aan bod gekomen. Het rapport Mobiliteit 
Nederland 2004 hebben wij in ons bezit en in oktober 2005 hebben 
wij met de andere werkgroep een zeer vruchtbare middag gehad door 
voorlichting te krijgen van de Vervoersgroep Purmerend en 
Omstreken (V.V.O). Wij hebben echter het bestuur van de 
Seniorenraad voorgesteld om tot een aparte werkgroep Mobiliteit te 
komen, daar wij door andere inzet voorlopig niet aan dit onderwerp 
toekomen. 
 
Het komende jaar zal, buiten de gewone taken die wij op ons hadden 
genomen, in het teken staan van het Pilot Project WWZ van onze 
gemeente. Al onze leden zitten in een deelwerkgroep van dat project. 
Tevens hopen wij een afrondend rapport over veiligheid te 
presenteren. Ook willen wij een inventarisatie van etage-, galerij-, 
senioren- en aanleunwoningen maken om daarna met aanbevelingen 
te komen tot eventuele aanpassingen van deze behuizingen voor 
senioren. 
 

 
De Dag van de Ouderen in het St. Jozefgebouw op 7 oktober 2005. 
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JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD ST. NICOLAASHOF 
Jaap van Vlaanderen (bestuurslid) 
 
 
De ondersteuning van de Cliëntenraad om dichterbij de bewoners te 
komen door de Seniorenraad, is voor de St. Nicolaashof van groot 
belang. De mening van de Cliëntenraad is namelijk heel belangrijk 
voor het beleid van het verzorgingstehuis.  
 

Dit heeft tot gevolg dat de raad 
zich moet buigen over 
onderwerpen die voor de 
bewoners heel belangrijk zijn. 
Deze raad moet de behoeften 
van de cliënten voorleggen aan 
de directie en bestuur en zo 
proberen daadwerkelijk invloed 
uit te oefenen op het beleid en 
de kwaliteit van de zorg. 
 

Door de prettige sfeer op de vergaderingen, het onderlinge 
vertrouwen met de directeur en een eigen afgevaardigde in het 
bestuur, mag ik constateren dat men bij de St. Nicolaashof hiermee 
goed op weg is. Maar de Cliëntenraad is er nog lang niet. Belangrijke 
zaken als nieuwbouw, beleid, inspraak etc. staan voor de deur en 
daarvoor zullen straks kaders moeten worden opgesteld, waarbij de 
hulp van specialisten zeker nodig zal zijn. En als dit eenmaal rond is, 
kan bij de uitvoering ervan naar de overheid toe de Seniorenraad veel 
betekenen voor de St. Nicolaashof. 
 

 
Verbetering van de verbinding van de Roerstraat naar de St. Nicolaashof 



 14 

VERSLAG VAN DE COMMISSIE PR & COMMUNICATIE 
Wil Tjoa (bestuurslid) 
 
 
De commissie PR & Communicatie is een éénmans commissie en 
direct functionerend onder het dagelijkse bestuur. De taak van deze 
commissie is onder andere het verzorgen van de externe 
communicatie voor de Seniorenraad naar haar doelgroep toe door 
middel van persberichten. In 2005 werd tevens de behoefte vanuit de 
Seniorenraad vervuld door een huis-aan-huis brochure voor de 
inwoners van Edam-Volendam tot stand te brengen en deze te 
verspreiden. Tevens is de commissie PR & Communicatie 
verantwoordelijk voor het uitbrengen van het Jaarverslag. Tot slot 
heeft de commissie samen met het Dagelijks Bestuur de organisatie 
van de Dag van de Ouderen tot stand gebracht. 
 
Huis-aan-huis brochure : Reeds in 2004 leefde de gedachten bij het 
bestuur van de Seniorenraad zijn werkzaamheden en zijn activiteiten 
onder de aandacht te brengen van de inwoners van Edam-Volendam. 
In het voorjaar van 2005 werden deze plannen gerealiseerd door een 
huis-aan-huis brochure onder de titel “55Plussers zijn Springlevend”  
te verspreiden. In totaal werden 13.000 brochures in de kommen 
Edam en Volendam bezorgd. Hierop ontvingen wij via de daarbij 
gevoegde antwoordkaarten ongeveer 300 reacties. Van de ontvangen 
(positieve) reacties heeft vervolgens het bestuur gebruik gemaakt en 
degenen die hebben aangegeven aan een activiteit te willen 
deelnemen te benaderen. Een aantal van hen heeft nu zitting in één 
van de werkgroepen.  
 

Het WWZ Project :  In het jaar 2005 
was de Seniorenraad één van de 
hoofdrolspelers in het Project Wonen, 
Welzijn en Zorg (WWZ). Het is een 
initiatief van de Provincie Noord-
Holland. Hiervoor zijn op basis van 
ingediende plannen vijf gemeenten 
geselecteerd waaronder de gemeente 
Edam-Volendam. Onze Seniorenraad 
participeert samen met de zorg- en 
welzijnsector in dit project. Aan de 
onderwerpen die onder andere de 
senioren betreffen zullen 
afgevaardigden van de Seniorenraad 

inbreng leveren. In dit WWZ-project speelt de Bij de gemeente heeft 
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dit project de titel meegekregen Pilot Project WWZ. De aftrap hiervan 
heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2005. Op een door de gemeente 
Edam-Volendam ingehuurde boot van Marken Express werden alle 
betrokkenen van het Pilot Project WWZ uitgenodigd een convenant te 
tekenen. Deze ondertekening vond plaats op het IJsselmeer tussen 
Volendam en Monnickendam. Met deze ondertekening hebben alle 
partners van het Pilot Project WWZ hun medewerking bezegeld en 
daarmee de vrijblijvendheid van het gehele project weggenomen. 
Voor de Provincie, die dit geheel financiert, moet het een 
geruststellende gedachte zijn.  
 
De Dag van de Ouderen : De tweede helft van 2005 stond in het 
teken van de wijzigingen in de Ziektekostenverzekering. 
Veranderingen die werden geïnitieerd vanuit het Ministerie van 
Volksgezondheid. Voor de Seniorenraad een reden temeer dit 
onderwerp als programma onderdeel voor de Dag van de Ouderen (7 
oktober 2005) op te nemen. Deze Dag van de Ouderen is een 
bijeenkomst voor de senioren uit Edam en uit Volendam. Eerder werd 
in 2004 eenzelfde bijeenkomst met succes gehouden. Drie thema’s 
werden door het bestuur voor deze bijeenkomst gekozen, t.w.  

 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

 het Project Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) 

 de Nieuwe Ziektekostenverzekering.  
 
Voor bovenstaande 
onderwerpen zijn de sprekers 
Henk van Gelderen (gewest 
bestuurder van de ANBO), resp. 
Yolanda Weyand 
(beleidsmedewerker van de 
gemeente Edam-Volendam) en 
Nico Krist (manager bij Achmea 
Zorg in Zwolle). Voor deze dag 
hadden wij naast de algemene 
uitnodiging in de lokale pers alle 

300 respondenten van onze huis-aan-huis brochure een persoonlijke 
uitnodiging toegestuurd. Evenals in 2004 zijn er op 7 oktober 2005 
niet minder dan 150 belangstellenden in het St. Jozef Gebouw in 
Volendam aanwezig. Aan het eind van de presentaties was er een 
paneldiscussie, waarbij naast bovengenoemde sprekers ook 
Wethouder Dorus Luyckx en onze voorzitter Jan Groot zitting hadden. 
Gezien de actualiteit van de onderwerpen kunnen wij terugblikken op 
een geslaagde seniorenbijeenkomst. (Op de foto de tafel met de 
inleiders). 
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De Website : In 2005 werd tijdens de bestuursvergaderingen 
veelvuldig de noodzaak van een website voor de Seniorenraad 
besproken. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat een website 
voor onze Seniorenraad de communicatie naar zijn doelgroep kan 
vereenvoudigen c.q. kan vergroten. De inhoud van de website kan 
bestaan uit de samenstelling van bestuur- en van werkgroepleden, 
maar ook kan de website worden voorzien van nieuws en overige 
informatie over de activiteiten en over het beleid over actuele zaken in 
de gemeente Edam-Volendam. Dat dit project in 2005 nauwelijks 
voortgang kende lag aan het feit dat de kosten die hieraan zijn 
verbonden aan de hoge kant zijn.  
Nu kan worden vermeld dat er aan de website, die het adres  
 

www.seniorenraadedamvolendam.nl 
 

meekrijgt, wordt gebouwd. Wim Runderkamp is gevraagd de 
Seniorenraad te ondersteunen bij het bouwen van de website. De 
verwachting is dat medio 2006 reeds een deel van onze gegevens/ 
informatie op deze website staan. Piet Bodemeijer en Ad Bosch zijn 
degenen die zich hiervoor gaan inzetten. Piet Bodemeijer vanuit de 
techniek en Ad Bosch neemt de redactionele invulling voor zijn 
rekening. Ten aanzien van de website zullen beiden hun 
werkzaamheden uitoefenen vanuit de Commissie PR & 
Communicatie. 
 

 
Gesprek met de Wethouders : 
Met de komst van twee nieuwe 
wethouders, de heren Dorus 
Luykcx (WWZ en Integraal 
Ouderenbeleid) en Willem 
Mooijer (VROM), werd er in het 
najaar 2005 een bijeenkomst 
belegd met het dagelijkse 
bestuur van de Seniorenraad. Dit 
gesprek werd verder bijgewoond 
door de ambtenaar Welzijn van 
de gemeente en het commissie 
lid PR & Communicatie van de 
Seniorenraad. Tijdens dit 

onderhoud werden de lopende en actuele zaken besproken waar 
zowel het college van B&W én de Seniorenraad mee bezig waren. 

http://www.seniorenraadedamvolendam.nl/
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Aan het eind van het gesprek werd afgesproken dat deze bijeenkomst 
om het halfjaar zal worden gehouden.  
 
Samenwerking met NIVO en De Stadskrant :  De Seniorenraad maakt 
graag gebruik van beide lokale kranten om haar nieuws in beide 
gemeentekommen te verspreiden. Van beide krijgen wij dan ook alle 
medewerking. Voorbeelden hiervan zijn de publicaties met betrekking 
tot de resultaten van de huis-aan-huis brochure en de 
vooraankondiging van de Dag van de Ouderen. Hierbij onze dank aan 
de redacties van NIVO en De Stadskrant voor hun medewerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toehoorders tijdens de Dag van de Ouderen in het St. Jozef  Gebouw op 7 oktober 
2005. 
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PRESTATIEPLAN 2006. 
Piet van den Eijkhof 
 
1. Actief aantal leden in de Seniorenraad. 
Het aantal leden (incl. werkgroepen en adviseurs) die actief zijn in de 
Seniorenraad bedraagt per 31 maart 2005 24 personen. In 2006 
willen wij dit aantal actieve leden met acht personen uitbreiden tot 
minimaal 32. Maximaal11 leden in het bestuur en minimaal18 leden in 
de werkgroepen en 3 adviseurs. De wens is het bestuur in 2006 uit te 
breiden met vier leden. 
 
2. Werkgroep Wonen. 
In 2005 bestaat de werkgroep uit vijf leden. In 2006 willen wij dit 
uitbreiden tot zes leden. Deze werkgroep inventariseert alle 
voorkomende zaken en ontwikkelingen op het gebied van wonen en 
alles wat daar mee samenhangt. Zij volgt deze zaken op landelijk, 
provinciaal en gemeentelijk niveau; maakt zo nodig naar aanleiding 
van inventarisaties en ontwikkelingen een rapport over de situatie aan 
het bestuur van de Seniorenraad, die na goedkeuring dit rapport 
gebruikt voor het uitbrengen van een advies aan het college B&W 
en/of anderen. 
 
3. Werkgroep Zorg en Welzijn. 
In 2005 bestaat deze werkgroep uit zes leden. In 2006 willen wij dit 
uitbreiden tot zeven leden. Deze werkgroep inventariseert alle 
voorkomende zaken op het gebied van Zorg en Welzijn. Zij volgt de 
ontwikkelingen betreffende deze zaken op landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Vervolgens brengt zij naar aanleiding van de 
bevindingen een rapport uit aan het bestuur van de Seniorenraad, die 
het rapport gebruikt - na beoordeling - voor het uitbrengen van een 
advies aan het college van B&W en/of anderen. 
 
4. Werkgroep Verkeer en Veiligheid. 
Deze werkgroep is nog niet operationeel. Verkeer en Mobiliteit maken 
nu nog deel uit van de werkzaamheden van de werkgroep Wonen. 
Doordat weinig punten van overeenkomst zijn tussen Wonen, Verkeer 
en Mobiliteit is het Bestuur van mening hier een aparte werkgroep 
voor in het leven te roepen. De minimale bezetting zal zijn vijf leden. 
 
5. Werkgroep Publiciteit 
Deze werkgroep wordt momenteel bemand door één lid, die onder 
verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur functioneert. Het doel 
van deze commissie is de activiteiten en de werkzaamheden van de 
Seniorenraad onder de aandacht van zijn doelgroep c.q. van de 
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inwoners van Edam-Volendam te brengen. Met de komst van een 
website www.seniorenraadedamvolendam.nl wordt deze commissie 
uitgebreid met twee leden t.w. Ad Bosch en Piet Bodemeijer. 
Gedrieën zijn zij verantwoordelijk voor de logistiek en het beheer van 
deze website.  
 
6. Activiteiten rond Ouderendag 
In 2006 is het voornemen van het bestuur van de Seniorenraad om 
omstreeks Ouderendag (=1 oktober 2006) voor de derde maal in 
successie een voorlichtingsmiddag te organiseren voor alle 55-
plussers in Edam-Volendam. Evenals voorgaande jaren zullen 
actuele onderwerpen worden gepresenteerd die op dat ogenblik voor 
senioren belangrijk zijn. 
 
7. Uit te brengen adviezen aan de gemeente. 
Het Bestuur van de Seniorenraad stelt zich voor om in 2006 minstens 
vijf gevraagde of ongevraagde adviezen aan de gemeente of andere 
organisaties uit te brengen. 
 
8. Uit te brengen adviezen aan instellingen en organisaties binnen de 
gemeente. 
Wanneer daar aanleiding toe bestaat zal de Seniorenraad ook 
adviezen uitbrengen aan instellingen en organisaties binnen de 
gemeente. Over het algemeen zal dit bij voorkeur door middel van 
een gesprek plaatsvinden, omdat een "uitgebracht advies" soms 
averechts kan werken. 
 
9. Informatie en advies aan ouderen in de gemeente. 
Voor 2006 heeft de Seniorenraad het plan om senioren op de 
hieronder genoemde manieren van informatie te voorzien: 

 via Internet door middel van een op te zetten website; 

 door het organiseren van een voorlichtingsmiddag omstreeks 
Ouderendag; 

 informatie en verspreiding van folders met informatie in Edam-
Volendam over de stand van zaken of vorderingen over 
bepaalde zaken; 

 raadpleging van de achterban. 
 
10. Participatie in het project Wonen, Welzijn en Zorg. 
De Seniorenraad zal ook in 2006 voor de werkgroepen die in dit 
project moeten gaan functioneren een aantal werkgroepleden 
leveren. Vanuit de Seniorenraad zal een actieve belangstelling voor 
dit project getoond worden. 

http://www.seniorenraadedamvolendam.nl/
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NUMERIEKE GEGEVENS 55-PLUSSERS 
EDAM-VOLENDAM PER 01 OKTOBER 2005. 
 
 
         Geboren <1950                  Totaal   
  Mannen Vrouwen      55-Plussers inwoners 

 
Edam  1068   1247    2315          7254 

  (2004: 1034) (2004: 1207)            (2004: 7333) 

  (2003: 1006) (2003: 1182)            (2003: 7225) 

 

Volendam 2259  2452     4711    21057 

  (2004: 2156) (2004: 2338)             (2004: 20861) 

  (2003: 2122) (2003: 2275)             (2003: 20725) 

 

Totaal  3327  3699      7026           28311 

 

 

 

 
 

 
Discussiepanel bij de Dag van de Ouderen bestaande uit (v.l.n.r.) Dorus Luyckx, 
Jan Groot,, Nico Krist en Henk van Gelderen. 
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