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Voorwoord van de voorzitter bij het jaarverslag 2015
Jan Tol
2015 is voor Stichting Seniorenraad Edam-Volendam een heel druk jaar
geweest. Vooral voor het lobbyen van onze speerpunten bij de politieke
partijen (m.u.v. Zeevangs Belang) in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november in verband met de fusie van de
gemeenten Edam-Volendam en Zeevang per 1 januari 2016 kwamen
de leden van het bestuur en de werkgroepen in het geweer.
Daarnaast heeft het dagelijks bestuur contact gemaakt met
bestuursleden van Stichting Seniorenbelangen Zeevang 55+ (S.B.S.
55+).
Los van bovengenoemde zaken speelt de wens van het gemeentebestuur om toe te werken naar een adviesraad sociaal beleid. Deze
adviesraad is de consequentie van het van kracht worden per 1 januari
2015 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet
en de Participatiewet. Het gemeentebestuur wil dat deze adviesraad
gaat bestaan uit de onderliggende platformen Seniorenraad, Wmoraad, Jeugdraad en Participatieraad. De Seniorenraad draagt bij aan de
realisatie van genoemde adviesraad.
Niet onvermeld mag blijven het periodiek overleg met bestuursvoorzitter
Maarten de Vries van De Zorgcirkel en Dick Twisk, manager Zorg en
Dienstverlening voor Gouwzee, Sint Nicolaashof, De Meermin en
Seevanck/de Notaris over huisvesting in de komende jaren van
(ernstig) dementerenden en mensen die andere soorten zorg
behoeven.
Meer zichtbaar voor de inwoners was de Seniorenraad via zijn TVprogramma “100-min en ouder”. In februari, april, juni, september en
november kwamen we met aansprekende thema’s op de L.O.V.E.-TV.
In de uitzending van april werd de feestelijke ingebruikstelling van de
60+ bus op 2 maart door wethouder mevrouw Gina Kroon-Sombroek
gefilmd. Senioren kunnen op aanvraag met de 60+ bus overal naar toe
in de kommen Volendam en Edam. Geconstateerd kan worden dat de
60+ bus een groot succes is.
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De voorzitters van de werkgroepen Wonen en veiligheid binnenshuis,
Mobiliteit en veiligheid buitenshuis, Zorg en welzijn en Communicatie en
Public Relations zullen in afzonderlijke hoofdstukken hun
werkzaamheden en behaalde resultaten benoemen en toelichten. Op
deze plek wil ik wijzen op de goede contacten van de werkgroepen met
welzijnsorganisaties, verpleegorganisaties, woningbouwcorporaties,
ambtelijke vertegenwoordigers en zelfs met wethouders.
2016 zal in het teken staan van gestructureerde nauwe samenwerking
in de nieuwe adviesraad sociaal domein met de Wmo-raad en
eventueel met andere raden, intensivering van de contacten met S.B.S.
55+ en met de dorpsraden in de voormalige gemeente Zeevang voor
zover overlappende problematieken daartoe aanleiding geven.
De Seniorenraad ontwikkelt zich steeds meer, met instemming van
meerdere politieke partijen, tot een van de belangrijkste voelhorens en
antennes van het gemeentebestuur.
Het omvangrijke werk op de diverse terreinen vergt veel tijd en energie
van bestuur en werkgroepen. De werkgroepen staan te trappelen om
nieuwe geïnteresseerde leden te mogen verwelkomen.
Hierbij bedank ik de werkgroepsleden en medebestuursleden voor hun
inzet voor en betrokkenheid bij de talrijke onderwerpen die hun
aandacht hebben gehad. Mijn dank gaat ook uit naar de adviseurs van
de Seniorenraad voor hun houtsnijdende adviezen, alsmede naar
beleidsmedewerker samenleving van de gemeente Edam-Volendam
mevrouw Ien Verrips. Zij woonde niet alleen regelmatig onze
Seniorenraadsvergaderingen bij, maar stond ons ook terzijde met
raadgeving en het onderhoud van goede contacten met leden van het
college van burgemeester en wethouders.
Graag beschrijf ik de bestaansgrond van de Seniorenraad EdamVolendam:
het gemeentebestuur heeft in een convenant met de Seniorenraad
vastgelegd dat deze gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur
adviseert. Daarnaast komt de Seniorenraad op voor de algemene
belangen van 65-plussers op de terreinen zorg, welzijn, wonen en
mobiliteit. De Seniorenraad is vraagbaak voor kwetsbare ouderen die
hulp nodig hebben en helpt concreet waar mogelijk. De Seniorenraad
informeert ouderen over allerlei ontwikkelingen en wetenswaardigheden
in de Nivo en in de Stadskrant. Veel informatie is te vinden op onze
website: www.seniorenraadedamvolendam.nl
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Ik hoop dat u uw voordeel weet te doen met de aangeboden informatie
in ons jaarverslag, met name wanneer u antwoord zoekt op zorgvragen
die samenhangen met wonen, veiligheid, welzijn, mobiliteit enz.

Project 60+ Bus
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SPEERPUNTEN 2015 VOOR EEN SENIORVRIENDELIJK
BELEID t.b.v. POLITIEKE PARTIJEN IN DE GEMEENTE
EDAM-VOLENDAM.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Eén loket functie.
Uw partij wil in de komende raadsperiode binnen de ambtelijke
organisatie de één-loket functie tot stand brengen met betrekking
tot alle gemeentelijke diensten, gemeentebreed. Dat wil zeggen:
het omvormen van het huidige Wmo-loket naar een
laagdrempelig, vriendelijk loket waar de burger voor alle zaken
terecht kan en waar oplossingen geboden worden.
Met behulp van ICT is het eventueel mogelijk de één-loket functie
op diverse locaties te realiseren, b.v. in wijksteunpunten.
Realiseren seniorenwoningen/seniorenvoorzieningen op het
terrein voormalige LHNO aan de Julianaweg.
Uw partij laat de unieke kans om seniorenwoningen en seniorenvoorzieningen te realiseren op deze prachtige locatie, in het
centrum, nabij winkels en andere seniorenwoningen, niet
onbenut. U zet zich in voor voldoende betaalbare levensloopbestendige huurwoningen. Daarnaast streeft u ook naar de
realisatie van een aantal grotere units seniorenwoningen
(100 – 175 m2), vooral in ongestapelde vorm.
Renovatie De Meermin.
Uw partij benadrukt de noodzaak van een snelle en doortastende
aanpak van de problematiek rond De Meermin in Edam, gericht
op het belang van de ouderen.
Realisatie
Woon-Zorg-Complex
(WoZoCo)
in
de
Broeckgouw.
Uw partij stimuleert het college van Burgemeester en wethouders
om samen met alle betrokken partijen een snelle realisatie van
een volwaardig WoZoCo in de Broeckgouw te bewerkstelligen.
Toegankelijkheid openbare gebouwen.
Uw partij vraagt aandacht voor de verbetering van toegang toten begaanbaarheid in openbare gebouwen en toetsing van
nieuwbouwplannen
voor
openbare
gebouwen
op
toegankelijkheid en begaanbaarheid voor gehandicapten en
ouderen. U streeft ook naar toegankelijke, drempelvrije winkels.
Seniorvriendelijk vervoer en goede bestrating in EdamVolendam.
Uw partij streeft naar goed en veilig, seniorvriendelijk openbaar
vervoer, gebruiksvriendelijke bestrating en goed onderhouden
trottoirs en fietspaden.
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7.

8.

9.

10.

Informatieverstrekking m.b.t. bestaande voorzieningen voor
senioren.
Uw partij onderschrijft het belang van gerichte en herhaalde
voorlichting en informatie over wonen-met-zorg, de Wmo en alle
andere specifieke voorzieningen, bestemd voor senioren. In het
bijzonder geldt dit bij veranderende regelgeving, waaronder
decentralisaties.
Besteding Wmo-gelden en effectieve inspraak.
Uw partij staat er op dat de gelden, die de gemeente ontvangt
voor de Wmo, ook daadwerkelijk worden besteed aan zorg en
dienstverlening binnen het kader van de Wmo. De gemeente
biedt financiële ondersteuning in het kader van bijzondere
bijstand en bevordert optimaal gebruik daarvan, rekening
houdend met stapeling van kosten.
Uw partij zorgt er voor dat de gemeente een effectieve inspraak
van ouderen faciliteert bij de totstandkoming van voor senioren
relevante, vraaggerichte voorzieningen.
Wijkverpleegkundige.
Uw partij bepleit het aanstellen en inschakelen van de
wijkverpleegkundige ter bevordering van een goede samenhang
tussen verschillende soorten (eerstelijns)zorg (o.a. huisartsen),
informele zorg en welzijnsvoorzieningen.
Mantelzorgers, vrijwilligers.
Uw partij ijvert voor ondersteuning van mantelzorgers en
vrijwilligers, zodat ze niet overbelast raken.

De Gouwzee Volendam
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Convenant gesloten tussen Seniorenraad en B & W van de
Gemeente Edam-Volendam
Convenant
Burgemeester en wethouders en de Stichting Seniorenraad EdamVolendam, gevestigd in de gemeente Edam-Volendam, opgericht 22
juni 2002 verder te noemen “de Seniorenraad” verklaren het
navolgende te zijn overeengekomen.
1. Advisering op hoofdlijnen
De Seniorenraad heeft tot taak burgemeester en wethouders van
advies te dienen met betrekking tot de hoofdlijnen van het gemeentelijk
beleid ten aanzien van inwoners van 55 jaar en ouder uit EdamVolendam.
2. Gevraagde en ongevraagde advisering
Daartoe brengt de Seniorenraad desgevraagd of eigener beweging
advies uit aan burgemeester en wethouders.
3. Advisering over beleidsvoorstellen
Burgemeester en wethouders vragen behoudens in spoedeisende
gevallen, vooraf het advies van de Seniorenraad over alle
beleidsvoorstellen die betrekking hebben op de hoofdlijnen van het
gemeentelijk beleid ten aanzien van inwoners van 55 jaar en ouder uit
Edam-Volendam, te weten:
a. alle beleidsvoorstellen die in een latere fase aan de gemeenteraad
worden aangeboden ter vaststelling;
b. alle beleidsvoorstellen die door burgemeester en wethouders zelf
vastgesteld worden.
In spoedeisende gevallen wordt de reden van het spoedeisende
karakter door burgemeester en wethouders toegelicht.
In spoedeisende gevallen zullen voorzitter en secretaris van de
Seniorenraad met burgemeester en wethouders overleg plegen.
4. Termijn van advisering
De Seniorenraad brengt haar advies uit binnen 4 weken na een
desbetreffend schriftelijk verzoek van burgemeester en wethouders.
Indien de Seniorenraad voor het uitbrengen van een advies meer tijd
nodig heeft, wordt door burgemeester en wethouders in overleg met de
Seniorenraad een afwijkende tijdsduur vastgesteld.
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5. Overleg met burgemeester en wethouders
Indien het belang van de zaak daartoe aanleiding geeft vindt bij de
aanbieding van het advies overleg van de Seniorenraad met
burgemeester en wethouders plaats.
6. Motiveringsplicht van afwijking van het advies
In het geval dat burgemeester en wethouders afwijken van het advies
van de Seniorenraad zoals bedoeld in artikel 3 wordt dit bij het voorstel
vermeld, waarbij tevens wordt aangegeven op welke gronden van het
advies van de Seniorenraad is afgeweken.
7. Informatieplicht
Door burgemeester en wethouders wordt zorg gedragen, dat van de
zijde van de gemeente aan de Seniorenraad de nodige informatie wordt
verstrekt ten behoeve van het naar behoren functioneren van de
Seniorenraad. Burgemeester en wethouders wijzen daartoe een
ambtenaar van de afdeling Inwonerszaken aan.
8. Jaarverslag
De Seniorenraad brengt over zijn werkzaamheden in het voorafgaande
jaar voor 1 juli verslag uit aan burgemeester en wethouders.
9. Niet uitbrengen van advies
Indien de Seniorenraad besluit een door burgemeester en wethouders
gevraagd advies niet uit te brengen, geeft hij van dat besluit onverwijld
kennis aan burgemeester en wethouders onder mededeling van zijn
beweegredenen.
10. Nalaten van adviesaanvraag
Indien de Seniorenraad kennis krijgt van een voorstel van
burgemeester en wethouders, waarover hij niettemin wenst te
adviseren, geeft hij hiervan terstond kennis aan burgemeester en
wethouders. Het advies wordt dan binnen vier weken na de
desbetreffende kennisgeving uitgebracht.
11. Gemotiveerde geheimhouding
Door burgemeester en wethouders kan gemotiveerd aan de
Seniorenraad over uit te brengen adviezen geheimhouding worden
verzocht. In voorkomende gevallen draagt de Seniorenraad zorg voor
dienovereenkomstig behandelen van de adviesaanvraag, van de
desbetreffende stukken en van verdere informatie.
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12. Faciliteiten
De kosten van de Seniorenraad komen tot maximaal een door de
gemeenteraad vast te stellen bedrag in de vorm van subsidie ten laste
van de gemeente Edam-Volendam. Daarnaast wordt de Seniorenraad
gefaciliteerd door:
a. het beschikbaar stellen van diensten door Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Zaanstreek-Waterland in de vorm van secretariële
ondersteuning en advisering;
b. het college van burgemeester en wethouders door middel van het
beschikbaar stellen van ruimte voor vergaderingen en tijd van de
ambtenaar belast met het integraal ouderenbeleid ten behoeve van
advisering aan de Seniorenraad, zowel op ad-hoc basis als structureel
bij vergaderingen van de Seniorenraad in casu het dagelijks bestuur
van de Seniorenraad;
c. Het college verstrekt de Seniorenraad een gratis abonnement op
raads- en commissiestukken.
13. Duur overeenkomst
a. deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar
en zal - behoudens opzegging door een der partijen uiterlijk drie
maanden voor het verstrijken van deze periode- telkens voor een
gelijke periode worden voortgezet;
b. tussentijdse opzegging kan door elk der partijen geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
De opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd plaats te vinden.
Aldus overeengekomen en ondertekend op 26 juni 2002.
Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Edam-Volendam,
de burgemeester, de secretaris
Namens de Stichting Seniorenraad Edam-Volendam,
de voorzitter; de secretaris
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Jaarverslag secretaris
Cas Schilder
In 2015 vergaderde de Seniorenraad vijf maal.
De vergaderingen werden naast het dagelijkse bestuur (DB)
bijgewoond door de voorzitters van de werkgroepen Communicatie en
Public Relations, Mobiliteit en veiligheid buitenshuis, Wonen en
veiligheid binnenshuis en Zorg en welzijn. Tevens waren de
vertegenwoordigers van de Ouderenverenigingen KBO (katholieke
bond voor ouderen) en ANBO (Algemene Nederlandse bond voor
ouderen) aanwezig.
Mevrouw Ien Verrips, beleidsmedewerkster van de gemeente EdamVolendam woonde tevens de vergaderingen bij.
Het DB vergaderde veertien maal en samen met de adviseurs twee
maal.
Met grote betrokkenheid en constructieve inbreng werden de
vergaderingen gehouden.
Het jaar 2015 stond in het teken van de overgang transities Sociaal
Domein per 1 Januari 2015 naar de gemeente, de naderende fusie
tussen de gemeente Edam-Volendam en de gemeente Zeevang, de
uitzendingen van het programma “100-min en ouder” op de L.O.V.E.-tv,
de start van de 60+ bus en de samensmelting van de adviesraden in
beide gemeenten.
Tevens stond op de prioriteitenlijst de contacten met S.B.S. 55+ en de
dorpsraden van de gemeente Zeevang.
In 2015 heeft de Seniorenraad op aanvraag van het college van B&W
over de navolgende onderwerpen uitgebreid advies gegeven:
- overgang transities Sociaal Domein;
- verordening adviesraden.
Veel ongevraagd advies is door de werkgroepen en het DB in 2015 aan
betrokken wethouders en ambtenaren gegeven.
Ook met de politieke partijen in de gemeenteraad is regelmatig overleg
geweest.
Vertegenwoordigers van de Seniorenraad zijn bij de navolgende
instellingen betrokken:
- klankbordgroep Begrafenifonds Jozef van Arimathea;
- projectgroep Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan EdamVolendam (GVVP);
- Cliëntenraden verzorgingshuizen De Meermin, Sint Nicolaashof en
Gouwzee;
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- Wonen Plus;
- Wmo-raad;
- Stichting 60+bus;
- PBO (programma beleidsbepalend orgaan) L.O.V.E.;
- Kunst- en Cultuurplatform Edam-Volendam;
- Cliëntenpanel Apotheken Edam-Volendam;
- redactie Programma 100-min en ouder bij de L.O.V.E.;
- KBO (Katholieke bond voor ouderen);
- ANBO (Algemene Nederlandse Bond van ouderen).
Onderstaand noemen wij de onderwerpen die belangrijk waren in het
afgelopen jaar:
 Stichting Huis aan het Water;
 aanpassen convenant met de gemeente Edam-Volendam na de
fusie met de gemeente Zeevang;
 gesprekken met de woningbouwstichtingen;
 voorbereiding themabijeenkomst met de gemeenteraad;
 gesprekken met mevrouw Ien Verrips, beleidsmedewerkster
samenleving in de gemeente Edam-Volendam;
 gesprekken van diverse werkgroepen met betrokken ambtenaren
en wethouders;
 speerpuntenlijst werkgroepen bespreken met politieke partijen;
 fusie gemeente Edam-Volendam met gemeente Zeevang per 0101-2016;
 overzicht Armenzorg gemeente Edam-Volendam;
 thema-avonden Zingeving ouderen;
 Notulen Wmo-vergaderingen;
 subsidie 2016;
 voorbereidingen uitzendingen 100-min en ouder bij de L.O.V.E.;
 gesprekken voor L.O.V.E.-programma "Zukke Zorgen";
 Jaarverslag 2015;
 inventarisatie activiteiten senioren Edam-Volendam;
 agendapunten cliëntenpanel apotheken;
 agendapunten klankbordgroep Jozef van Arimathea;
 gesprekken Bestuur Zorgcirkel;
 gang van zaken verzorgingshuis Sint Nicolaashof;
 voortgang project 60+bus en oprichting stichting 60+ bus;
 monitoring uitvoering transities;
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toegankelijkheid openbare gebouwen;
ontwikkeling Korsnäs-terrein en Botter-terrein in Edam en oude
L.O.V.E.-terrein, oude MAVO-terrein en de Seinpaal-locatie in
Volendam;
verbouwing verzorgingshuis Gouwzee;
ontwikkeling De Meermin;
informatiemiddag;
ouderenvervoer in nieuwe gemeente;
onafhankelijke cliëntenondersteuning bij keukentafelgesprekken
Wmo;
Wet maatschappelijke ondersteuning;
rijbewijskeuring senioren;
WoZoCo Broeckgouw;
dementerenden en huisvesting in de toekomst;
verkeerscirculatiebeleid gemeente Edam-Volendam;
voorbereiding Woonvisie;
iPad cursussen;
voorbereiding uitzendingen Incontinentie, Woonvormen Ouderen en
Ouderen tijdens de feestdagen;
samensmelting adviesraden en verordening adviesraden;
ongevallen in onze gemeente waar ouderen bij betrokken zijn;
Stichting 55+Zeevang;
Dorpsraden Zeevang;
grondprijzen Edam-Volendam;
gesprekken met adviseurs;
verkiezingsprogramma's politieke partijen in nieuwe gemeente;
boodschappenservice;
communicatie met achterban Seniorenraad;
gesprekken met woningstichtingen in onze gemeente;
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Uitzendingen “100-min en ouder” via YouTube bekeken in 2015:
o dementie
279;
o eenzaamheid
50;
o 60+bus
27;
o erfelijkheidsziekten
520;
o prostaatkanker
279;
Uitzendingen 2015 “100-min en ouder”:
o februari 2015.
Eenzaamheid kent vele gezichten;
o april 2015.
60+ bus;
o juni 2015.
Erfelijkheidsziekten;
o september 2015.
Huis aan het water/prostaatkanker;
o november 2015.
Kwetsbare deelnemers in het verkeer.
Wijzigingen bestuur werkgroepen: tot de Werkgroep Zorg en
Welzijn is toegetreden mevrouw Ria Lamkamp-Sier.
Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan: J.P. Breed.

Verzorgingshuis De Meermin - Edam
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Jaarverslag van de penningmeester.
Piet van den Eijkhof
Het eerste dat u zal opvallen in het onderstaande overzicht is dat er
geen bedrag wordt vermeld bij de post voorlichtingsmiddag. Deze heeft
dit boekjaar niet plaats gevonden, maar is doorgeschoven naar 7 april
2016. De te verwachten kosten zijn gereserveerd uit het budget 2015.
De administratiekosten zijn voor een te laag bedrag in de begroting
opgenomen omdat bij het indienen van de begroting nog niet bekend
was dat onder andere het uitwerken van de notulen meer geld zou
vergen.
Verder zijn er in 2015 vijf uitzendingen van het programma van de
Seniorenraad “100-min en ouder “op de L.O.V.E. TV geweest.
Deze kosten waren tot nu toe niet in de begroting opgenomen.
De post Jaarverslag is lager uitgevallen omdat het drukken nu ergens
anders plaats vindt.
Onderstaand een overzicht van de gemaakte kosten:
Werkelijk
Begroot
Werkelijk
2014
2015
2015
Vergaderkosten
302,80
Administratiekosten 1191,10
Kosten werkgroepen 223,00
Kosten TV uitzendingen 65,00
Representatiekosten 400,50
Contributies
271,50
Kosten website
202,85
Jaarverslag
750,00
Voorlichtingsmiddag 1.129,43
Cursussen
0,00
Congressen
0,00
Onvoorzien
0,00

300,00
700,00
325,00
0,00
500,00
100,00
205,00
600,00
1.620,00
50,00
50,00
100,00

271,20
1221,61
364,40
179,52
685,00
274,22
202,86
205,25

Totaal

4.550,00

3.404,06

4.536,18
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0,00
0,00
0,00

Jaarverslag werkgroep Zorg en welzijn
Kees Molenaar











De werkgroep bestond in 2015 uit de leden : Antje SchilderRunderkamp, Huibje Veerman, Alie Kras- Mühren, Klazien
Schilder-Runderkamp, Ria Lamkamp-Sier, Jan Ursem, Cees de
Boer (secretaris) en Kees Molenaar (voorzitter).
De werkgroep heeft vergaderd op 10 februari, 21 april, 7 juli, 29
september en 17 november.
De werkgroep heeft geadviseerd bij het opstellen van het
beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente.
Een lid van de werkgroep heeft deelgenomen aan het overleg
met de plaatselijke apotheken.
De werkgroep heeft zich bezig gehouden met de verontrusting
die was ontstaan naar aanleiding van berichten dat personeelsleden van de St. Nicolaashof werden ontslagen waardoor de
verzorging niet meer op peil zou kunnen blijven. In gesprekken
met het management van de zorgcirkel is gebleken dat de
ontslagen zijn veroorzaakt doordat de St. Nicolaashof voortaan
een verpleeghuis is en dientengevolge verplicht is alleen
gekwalificeerd personeel in dienst te hebben. Onvoldoende
gekwalificeerd personeel krijgt de kans zich bij te scholen. Indien
dit laatste niet gebeurt, is er een afvloeiingsregeling.
Leden van de wekgroep hebben deelgenomen aan gesprekken
met vertegenwoordigers van de Zorgcirkel omtrent plannen
voor de bouw van zorgwoningen.
Een lid van de werkgroep heeft deelgenomen aan een gesprek
tussen een afvaardiging van de plaatselijke VVD en
vertegenwoordigers van het management van de St.
Nicolaashof over de plannen voor extra plaatsen voor
dementerenden en de problemen die ontstaan wanneer
aanvragen voor huishoudelijke hulp door de gemeente worden
afgewezen.
De secretaris van de werkgroep heeft een inventarisatie
gemaakt van de activiteiten voor senioren binnen onze
gemeente. Die inventarisatie is gestuurd naar alle instellingen
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die zich bezighouden met verzorging van senioren of organisatie
van activiteiten voor senioren.















De secretaris is lid geworden van de Wmo-raad ( nu genaamd:
Adviesraad Sociaal domein). In die hoedanigheid heeft hij
deelgenomen aan veel overlegvergaderingen aangaande de
structuur van de gemeentelijke adviesorganen ( Adviesraad
Sociaal Domein, Dorpsraden van de Zeevang, Seniorenraad)
Leden van de werkgroep hebben zitting in de redactieraad voor
de L.O.V.E.-uitzendingen van “100- en ouder” en hebben als
zodanig bijgedragen aan de inhoud van uitzendingen over
Eenzaamheid, Erfelijkheidsziekten in Volendam, Nazorg van
kankerpatiënten en Ouderen in het verkeer.
Een lid van de werkgroep is lid van de gemeentelijke
adviesgroep Kunst- en Cultuurplatform.
De secretaris heeft deelgenomen aan afzonderlijke gesprekken
met de raadsfracties ter voorbereiding op hun nieuwe
verkiezingsprogramma’s.
De werkgroep heeft een gesprek gehad met Margreet
Verbruggen van de bibliotheek over de vraag : ‘wat kan de
bibliotheek beteken voor de senioren?’. Gesuggereerd is dat
cursussen iPad-gebruik en het leren omgaan met e-readers en
e-boeken voor veel senioren welkom zouden zijn.
De werkgroep heeft een brief beantwoord waarin een senior
beklag deed over het gebrek aan welwillendheid van de
gemeente als bepaalde voorzieningen werden gevraagd.
Gewezen is op de mogelijkheid om de hulp in te roepen van
Sandra Rusman (MEE) of Maria Kwakman (SMD) als
cliëntondersteuners.
De werkgroep heeft negatief geadviseerd aangaande de vraag
om medewerking van de Seniorenraad aan het projectidee
voorzieningen voor ouderen met een handicap.
Leden van de werkgroep hebben deelgenomen aan
overlegvergaderingen met afvaardigingen van de gemeente
Zeevang aangaande seniorenvoorzieningen.
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Jaarverslag 2015 van de werkgroep Wonen en veiligheid
(binnenshuis)
Sjaak Breed
In dit jaar hebben wij ons weer ingezet voor onze doelgroep. Dit hebben
wij gedaan door het houden van vier werkgroepsvergaderingen en
verder door gesprekken met onze overlegpartners over wonen voor
senioren.
Hieronder geven wij een opsomming met wie en waarover wij hebben
overlegd (gesproken).
VOF BAANDERVESTING.
Dit is de ontwikkelaar van het Korsnäs-terrein. Op 26 februari hebben
wij, met een delegatie van contactgroep Edam, daar een gesprek over
gehad. Huurwoningen komen daar niet. Voor senioren worden er wel
koopappartementen aangeboden. Het oude plan wordt aangepast. Men
gaat in zee met een nieuwe architect en de bouwer wordt HSB.
Op 18 juni is er een workshop geweest in het Damhotel. Daar is
medegedeeld dat er goed overleg is met de gemeente. Er komen voor
de senioren ruime appartementen (100 à 120 m²) en grote balkons van
minimaal 4 x 4 meter. Van de parkeergarage wordt afgezien. Dit vinden
wij een grote gemiste kans. Immers, die mogelijkheid doet zich nooit
meer voor in Edam.
Eind 2015 hebben wij nog even contact gehad met de ontwikkelaar; die
kon ons niet meer vertellen dan dat de plannen bij de gemeente
(VROM) liggen.
ZORGCIRKEL.
Twee maal hebben wij (samen met het bestuur) overleg gehad met de
voorzitter van de raad van bestuur. Onderwerpen die daar besproken
zijn waren: Meermin, Gouwzee, Nicolaashof,
Kloosterhof en
Broekgouw.
Kloosterhof is een verzorgingshuis waar volgens de nieuwe richtlijnen
zorgappartementen gehuurd kunnen worden met extra inkoop van zorg.
Nicolaashof is deels een gesloten inrichting voor dementerenden
(huiskamer met 6 woningen) en de bestaande aanbouwappartementen
blijven ongewijzigd.
Gouwzee gaat verbouwd worden. Daar hebben wij op 8 april overleg
over gevoerd met de manager en de bouwkundige. Op de begane
grond komen 10 appartementen voor bewoners met zware zorg, tevens
9 bergingen en 2 ruimten voor scootmobielen. De bergingen vinden wij
te klein en men zal kijken of die te vergroten zijn. Op de eerste en
tweede verdieping komen 2 x 11 kamers voor dementerenden met een
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grote hal, een flinke huiskamer en een groot buitenterras. Aan de
dijkzijde komen 9 huurappartementen, variërend met een oppervlakte
van 119 – 85 en 65 m². Wij betreuren het dat twee van die woningen
boven geen balkon krijgen maar naar binnen slaande deuren (z.g.
Franse balkons).
Meermin. Hier is het wachten nog steeds op een gerechtelijke
uitspraak. De Zorgcirkel wil het gehele gebouw kopen, dan slopen en
nieuwbouw neerzetten. Men is met planvorming gestart. De begane
grond wordt benut voor algemene doeleinden. Daar boven worden 80
huureenheden voor senioren gebouwd waar zorg bij in te kopen is.
WoZoCo Broeckgouw. Door de gemeente zijn twee adviesbureaus
ingehuurd om samen met De Zorgcirkel een plan te maken voor 80
behuizingen voor dementerenden (40 in gesloten vorm en 40 in hofjes
geest).
Laten wij hopen dat dit plan in 2016 vaste vormen krijgt. Dan hebben wij
voorlopig voldoende plekken voor deze doelgroep.
Begin 2015 heeft samen met het bestuur overleg plaats gevonden met
alle politieke partijen over de speerpunten van de Seniorenraad, waarbij
ook onze speerpunten besproken zijn.
Met de beide huurdersverenigingen van de woningbouwstichtingen
hebben wij contact gehad.
Ook is verschillende keren gesproken met de contactgroep Edam en is
er enig overleg geweest met de gemeente – afdeling VROM.
De WOONCOMPAGNIE.
Een keer is daarmee vergaderd. Door de landelijke politiek zijn de
woningbouwstichtingen aan strenge normen gebonden. Die moeten
financieel behoorlijk bijdragen aan verkeerd beleid van enkele grote
landelijke instanties ( o.a. Vestia en Rochdale). Voor het jaar 2015 heeft
de Wooncompagnie in Edam niet veel in de planning staan. De
Diaconie aan de Nieuwe Haven wordt verbouwd voor een nieuwe
huurder. Over het idee van seniorenwoningen in de Diaconietuin zijn ze
niet benaderd. Ook niet door de gemeente voor 20 huurwoningen aan
de Keetzijde. Met vof Baandervesting over huurwoningen is geen
overleg meer ( niet realiseerbaar) en meedoen met het WoZoCo in de
Broekgouw is ook niet mogelijk.
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De VOORUITGANG.
Daar is drie maal mee vergaderd. Gesproken is over de beveiliging van
de huurappartementen rond het Nicolaashof. Het Maria Goretti-terrein
in Volendam is uitgebreid aan de orde geweest. Dit project is nu door
alle partijen goedgekeurd. Er komen:
 15 appartementen voor Odion- aan de bibliotheekkant;
 7 koopwoningen aan de Meergracht;
 9 huurwoningen aan de Foksiastraat; en
 36 seniorenappartementen in 3 bouwlagen aan de Julianaweg.
Maar i.v.m. andere projecten zoals vervanging van de Seinpaal door
een nieuw complex huurwoningen (te realiseren in 2017),
aanpassingen van het complex Westervenne voor 65 plussers etc.
komt Maria Goretti vermoedelijk pas rond in 2018. Ook ziet de
Vooruitgang niets in investering voor een WoZoCo in de Broekgouw.
Er is een nieuwe Woningwet gekomen. De regels voor woningzoekenden zijn veranderd. Dit zal duidelijk in de Nivo worden weergegeven.
Alles bij elkaar een actief jaar voor onze (te) kleine werkgroep, echter
voor de senioren zonder zichtbare resultaten. In dit soort zaken heb je
lange adem nodig. Laten wij hopen dat dit ons gegeven wordt en dat de
komende tijd voortgang zal brengen in de volbrenging van seniorenhuisvesting.

St. Nicolaashof - Volendam
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Jaarverslag werkgroep Mobiliteit en veiligheid (buitenshuis)
Nel Tol-Schilder
De werkgroep Mobiliteit en Veiligheid heeft wat betreft de
herbestratingsprojecten in 2015 een relatief rustig jaar achter de rug.
De projecten zijn nagelopen. Maar doordat dit jaar niet veel is afgerond
door de gemeente, leverde dit wat minder werk op dan voorgaande
jaren. Op zich kwam dit goed uit, want door allerlei veranderingen in de
gemeente konden wij voor onze op- en aanmerkingen, wat betreft de
knelpunten in de bestrating, niet meer terecht bij een contactpersoon.
Hierdoor kwam de directe aanpak die wij gewend zijn, in het gedrang.
Verheugend was dat de vluchtheuvel bij de oversteek Kathammerzeedijk begin maart is aangelegd. Dit tot vreugde van de fietsers en
voetgangers die nu een stuk veiliger kunnen oversteken.
Ook is de gemeente verder gegaan met het verbeteren van de
verkeerslichten door deze te voorzien van rateltikkers. Dit jaar waren de
lichten bij de Herculeslaan en bij de kruising Julianaweg/Meerstraat aan
de beurt.
De werkgroep is verder druk bezig geweest om mede vorm te geven
aan de uitzending van de L.O.V.E. over de veiligheid van ouderen in het
verkeer.
Tevens zijn leden van de werkgroep op pad geweest om de
toegankelijkheid van de openbare gebouwen en bedrijven in onze
gemeente verder in kaart te brengen.

Moeilijk voor scootmobielen in de Burgemeester van Baarstraat
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Jaarverslag 2015 werkgroep Communicatie en P.R.
Ad Bosch
De taak van de werkgroep 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 en/of ten behoeve van de
inwoners van de gemeente Edam-Volendam.
De werkgroep heeft zitting in het PBO (Programma Beleidsbepalend
Orgaan) van de L.O.V.E.
De Seniorenraad is in 2014 een samenwerkingsverband aangegaan
met de L.O.V.E. -TV met het doel om actuele ontwikkelingen rondom
het ouder worden ook in beeld te brengen. De redactie van “100-min en
ouder” wordt gevormd door het dagelijks bestuur van de Seniorenraad
en de voorzitters van de drie werkgroepen. Lia Guijt heeft de
eindredactie namens de werkgroep Communicatie en PR en Marcel
van Meel, lid Omroep-commissie van de L.O.V.E., neemt de productie
van het programma voor zijn rekening. Het programma “100-min en
ouder” brengt een keer per twee maanden een aflevering. Tijdens het
verslagjaar vonden een vijftal uitzendingen plaats van 100-min en
ouder.
In 2015 zijn persberichten uitgegeven over met name deze
uitzendingen. De onderwerpen van alle uitzendingen tot nu toe (april
2016) waren:
oktober 2014
Dementie
januari 2015
Eenzaamheid
maart 2015
De 60+ bus
juni 2015
Erfelijke ziekten
oktober 2015
Prostaatkanker
november 2015
Ouderen in het verkeer
januari 2016
Senioren in feeststemming
maart 2016
Ongewenst urineverlies
De uitzendingen zijn terug te zien op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=u3P WU597Gg
Informatie hierover en aankondigingen kun je volgen op de
Facebookpagina van 100-min en ouder.
https://www.facebook.com/100-min-en-ouder713580125398502/?ref=hl
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Beeld uit de 100-min en ouder uitzending over Erfelijke ziekten Volendam

Tevens is het jaarverslag 2014 van de Seniorenraad in de NIVO en De
Stadskrant gepubliceerd.

Op 7 april 2016 is er weer een informatiemiddag gepland in
verenigingsgebouw De Jozef.
In verband met de programmering is deze informatiemiddag
verschoven van najaar 2015 naar voorjaar 2016.

De website www.seniorenraadedamvolendam.nl is gedurende het
verslagjaar minder vaak geraadpleegd dan in 2014. Er waren ruim
24.741 hits (=7.016 bezoekers) tegen 33.800 hits (=8.636 bezoekers)
in de vergelijkbare periode een jaar eerder.
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Statistiek bezoeken 2015 website seniorenraadedamvolendam.nl

De website vermeldt onder het kopje:
 Informatie de lijst met mogelijke activiteiten voor senioren en een
overzicht van de toegankelijkheid van gebouwen in Edam en
Volendam;
 Werkgroepen per werkgroep de naam-adres-woonplaats gegevens
van alle werkgroepsleden;
 Mededelingen de actuele actielijst van de Seniorenraad en de
datum/agenda van de komende Seniorenraadsvergadering(en).

In dit jaarverslag mag niet onvermeld worden gelaten de goede
samenwerking met het Weekblad NIVO in Volendam en met de
tweewekelijkse uitgave van De Stadskrant in Edam.
De redacties van beide genoemde 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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Jaarverslag Cliëntenraden St. Nicolaashof/ Gouwzee en De
Meermin
J.C. van Vlaanderen, onafhankelijk adviseur cliëntenraden
Edam-Volendam
Voorwoord
In 2015 hebben de twee raden zes keer vergaderd om de belangen van
de bewoners te behartigen, mede bijgewoond door de zorgmanagers,
managers dienstverlening en de adviseur:
 in De Meermin op 26 januari, 9 april en 18 mei;
 in St. Nicolaashof/Gouwzee op 9 maart, 1 juni en 30 november.

26 jan

Overzicht De Meermin:
Onderwerpen:
Door een nieuwe rekenformule voor de servicekosten
krijgen de bewoners van de appartementen eenmalig
€ 41,00 terug.
In verband met een tekort aan vrijwilligers is de soep aan
de bewoners van de intramurale zorg (IMZ) om 16:00 uur
vervallen en vervangen door soepverstrekking om 12:00
uur.
Het winkeltje loopt terug en gaat sluiten. Zodra er een goed
alternatief voor het winkeltje is gevonden zal de Thuiszorg
naar deze plaats verhuizen.
Voor de kortdurende opname van cliënten die er tijdelijk zijn
om te herstellen en vanaf 1 januari gerund wordt door de
Thuiszorg, zijn negen plekken beschikbaar. Door de groei
van de Thuiszorg is er extra personeel aangenomen.
Omdat de zittingstermijn van de cliëntenraad maximaal
negen jaar is, zal eind 2015 afscheid genomen worden van
mevrouw Zonneveld en de heer Maas. De cliëntenraad zal
op zoek moeten naar nieuwe leden.
De Zorgcirkel is verantwoordelijk voor de brandveiligheid.
Dick Twisk zal een notitie maken betreffende de spelregels
met betrekking tot roken in de appartementen.
De tarieven voor recreatie worden verhoogd van € 5,60
naar € 5,75 net als in St. Nicolaashof/Gouwzee.
In februari/maart worden vier nieuwe medewerkers
aangesteld. Een contract wordt niet verlengd.
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9 april

18 mei

9 mrt

In verband met de privacy is het portretrecht ingevoerd.
Foto’s mogen niet zonder toestemming van de betreffende
persoon of diens zaakwaarnemer gebruikt worden voor
publieke doeleinden. (Is ook behandeld in cliëntenraad St.
Nicolaashof/Gouwzee)
De kwestie Zorgcirkel versus Vestia loopt nog steeds.
Vanuit St. Nicolaashof/Gouwzee is een adviescommissie
opgericht die de belangen van de instellingen bespreekt
met de Zorgcirkel.
Ben de Bock, geestelijk verzorger, zal twee keer per jaar
een thema-avond organiseren.
Het winkeltje is vervangen door een buffetkast (en geopend
op 15 juni).
Open dag op 16 maart viel tegen qua bezoekersaantallen.
Veel mensen denken namelijk dat De Meermin dicht gaat.
Dick Twisk zal een interview in de Stadskrant plaatsen dat
sluiting niet aan de orde is.
Het blijft lastig om voldoende mensen aan te trekken voor
de bedbezetting.
De begroting ziet er niet goed uit: er is te veel personeel
voor de bedbezetting.
DVO Cirkeldis is vastgesteld.
Na de invoering van de Wmo is het wijkplan opgesteld,
bedoeld om de band met de wijk te verbeteren d.m.v.
thema-avonden voor bewoners en mensen uit de wijk. Het
wijkplan wordt een vast vergaderonderwerp.
Als experiment worden maaltijden bij de deelnemers koud
aangeleverd die deze zelf ’s avonds opwarmen in de
magnetron.
Overzicht St. Nicolaashof:
Onderwerpen:
De Zorgcirkel is opnieuw in gesprek met De Vooruitgang
over nieuwbouwmogelijkheden in de Broeckgouw. De
Vooruitgang heeft voorlopig geen geld om de bouw te
financieren. Er gaan andere partijen benaderd worden voor
de financiering.
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1 juni

30 nov

Zorgmanager van afd. de Dijk spreekt over een nieuwe
efficiëntere manier van werken vanwege de bezuinigingen.
De begroting van de Dijk is ongunstig vanwege
onderbezetting van de bedden o.a. door stopzetting van de
intensiveringsmiddelen,
afbouw
van
intramurale
verzorgingsplekken, kortingen door zorgverzekeraars op
het budget en te late doorstroming van de wijkverpleging.
Zo vervalt de activiteitenbegeleiding en is een kortere
avonddienst ingesteld.
De CQ-index is opnieuw afgenomen.
Op de DVO Cirkeldis wordt bezuinigd en de omzet van het
restaurant moet omhoog.
De verbouwplannen van De Gouwzee zijn goedgekeurd.
Als de bank zijn fiat geeft aan de businesscase, kan met de
bouw worden begonnen.
Dick Twisk is in gesprek met de gemeente voor meer eigen
parkeerplaatsen.
Ten behoeve van de mondzorg bij cliënten heeft de
Zorgcirkel een contract afgesloten met Mondzorg Plus.
Vanuit de St. Nicolaashof bleek na onderzoek dat de
kwaliteit van de gebitten redelijk was.
Op 19 mei zijn spiegelgesprekken geweest met
vertegenwoordigers van de bewoners van Toren B en
personeelsleden. Hierbij werden over en weer vragen
gesteld en beantwoord. Op de Dijk werden tegelijkertijd één
op één gesprekken gevoerd.
Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam heeft een
benefietdiner gehouden om geld in te zamelen voor het
plaatsen van windschermen op het terras.
Ook in Volendam wordt door de managers een wijkplan
gemaakt om verbinding te leggen met wat er binnen de
locatie gebeurt en wat daarbuiten en hoe mensen buiten de
locatie kunnen worden benaderd met activiteiten.
De begroting van 2016 zal o.a. met zich meebrengen dat
de facilitaire dienst gaat samenwerken met de Meermin,
omdat op de formatie is gekort. Door het verdwijnen van de
nachtomloop hebben de zorgmanagers zelf een
nachtdienst gedraaid om te zien hoe ondersteuning
geboden kan worden vanuit de wijk. Bij calamiteiten gaat
iemand vanuit de Thuiszorg hulp bieden. Er wordt
nagedacht over het geven van extra bewaking middels
domotica.
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De bewoners van de Gerardusstraat kunnen ook gebruik
maken van de collectieve verzekering die door de
Zorgcirkel wordt aangeboden.
Dick Twisk gaat navraag doen of er vrijwilligers gevonden
zijn om Tafeltje-dek-je rond te brengen.
De Zorgcirkel is bezig met een planvorming voor de
Broeckgouw.
De samenwerking met Odeon is nog onduidelijk.
KBK gaat de Gouwzee verbouwen zodra de vergunning is
afgegeven. De bewoners zullen tijdelijk worden gehuisvest
in de Mariahof. De negen appartementen worden bij
voorkeur verhuurd aan bewoners met een indicatie, omdat
de Zorgcirkel gemakkelijk zorg kan bieden middels de
aangrenzende afdelingen.
Nawoord
Helaas kon de heer Jaap van Vlaanderen door persoonlijke
omstandigheden niet alle vergaderingen bijwonen. Maar via notulen en
gesprekken thuis is hij goed op de hoogte gehouden en heeft het
verslag gemaakt n.a.v. de verkregen informatie.
Veel doelen zijn weer bereikt en hebben het leven van de bewoners
veraangenaamd. Maar de zorg wordt steeds zwaarder: minder geld,
maar meer bezuinigingen en controle en extra aandacht van de
cliëntenraden voor de belangen van de bewoners.
Met een goede communicatie, goed beleid en onderlinge
samenwerking ziet hij de toekomst van de zorg in onze gemeente met
vertrouwen
tegemoet.

St. Nicolaashof - Volendam
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Jaarverslag bestuur 60+ bus
Ben Kok
De 60+ bus is op 1 maart 2015 begonnen en officieel in gebruik gesteld
op 2 maart door wethouder mevrouw Gina Kroon-Sombroek. De bus is
bestemd voor alle inwoners vanaf circa 60 jaar van Edam en Volendam.
De eerste zes maanden waren er weinig ritten. Vanaf september nam
het aantal ritten aanmerkelijk toe. Aan het einde van het jaar zaten we
op een aantal ritten dat maximaal mogelijk is met één bus.
Het bestuur is bezig te bezien of het een tweede bus kan krijgen, omdat
het verwacht dat het aantal ritten verder zal toenemen.
Ook de naamsbekendheid wordt beter en veruit het grootste aandeel
van onze ritten heeft te maken met de geestelijke en lichamelijke
toestand van de senioren. Aangezien die situatie zeker niet vermindert
en onze naamsbekendheid beter zal worden, verwachten we dat er
meer vraag zal komen naar onze ritten.
Het bestuur heeft een overeenkomst gesloten met de Boortoren, Marina
Dental en zwembad De Waterdam om hun senioren gratis op te halen
en weer thuis te brengen. We sluiten niet uit dat meer instellingen zo’n
overeenkomst met ons aangaan. Voor het boeken van een rit kan men
bellen naar het meldpunt 06-16429987.
Voor vrijwilligers is het rijden op de 60+ bus erg dankbaar werk. We
krijgen zeer positieve reacties.
Het bestuur van 60+ bus bestaat uit:
 Ben Kok, voorzitter
 Jan Schilder, secretaris;
 Jan Bond, penningmeester;
 Ben Kruse, coördinator.
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Inleiding Beleidsplan 2014 -2016
Jan Tol
Het bestuur van de Seniorenraad Edam-Volendam heeft een
beleidsplan opgesteld voor de jaren 2014 tot met 2016. Deze periode
loopt parallel met de raadsperiode tot de fusie van onze gemeente met
de gemeente Zeevang in 2016. De beleidsvoornemens van het bestuur
van de Seniorenraad volgen hierna.
Vervolgens worden per werkgroep de specifieke beleidsvoornemens
gepresenteerd.
Uitgangspunt inzake een seniorvriendelijk beleid hierbij is geweest de
formulering van tien speerpunten voor een seniorvriendelijk beleid in de
gemeente Edam-Volendam die aan de politieke partijen gepresenteerd
zijn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november
2015. De politieke partijen hebben deze en andere voor senioren
vriendelijke
thema’s
al
dan
niet
uitdrukkelijk
in
hun
verkiezingsprogramma’s opgenomen.

Project 60+ bus
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Beleidsplan 2014 -2016
Bestuur Seniorenraad
Organisatie:
 bevorderen van de deskundigheid van bestuurs- en werkgroepsleden, met name op het terrein van werk en inkomen en zorg aan
langdurig zieken en ouderen, mede in het licht van de overheveling
van rijkstaken naar gemeenten;
 het versterken van werkgroepen met nieuwe leden.
Communicatie:
 periodiek overleg met wethouders en/of ambtenaren over beleidsaangelegenheden inzake wonen, veiligheid binnenshuis en
buitenshuis, mobiliteit, zorg en welzijn;
 periodiek overleg met vertegenwoordigers van de Zorgcirkel,
Evean, en in de gemeente opererende woningstichtingen;
 samen met afgevaardigden van de Wmo-raad benaderen van
politieke partijen in verband met het onder de aandacht brengen
van seniorvriendelijke speerpunten in hun verkiezingsprogramma’s;
 onderhouden van contacten met leden van onze doelgroep via
publicaties in de media, website:
www.seniorenraadedamvolendam.nl,
jaarlijkse informatiemiddag, fungeren als vraagbaak, alsmede het
vragen van feedback door middel van bijvoorbeeld oproepen en
enquêtes;
 aangaan van contacten met seniorenvertegenwoordigers uit de
kernen behorende tot de gemeente Zeevang, met het oog op de
fusie tussen beide gemeenten per 1 januari 2016.

Oosthuizen De Notaris
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ZORG EN WELZIJN
Het zo actief mogelijk bevorderen dat de “Speerpunten voor een
seniorvriendelijk beleid in de gemeente Edam-Volendam” worden
gerealiseerd. Dat betreft voor de werkgroep Zorg en Welzijn de punten
1, 7, 8, 9 en 10.
1. Eén loket functie bij de gemeente.
Bevorderen dat binnen de ambtelijke organisatie de één-loket-functie
tot stand wordt gebracht met betrekking tot alle gemeentelijke diensten.
Dit betekent: het omvormen van het Wmo-loket naar een
laagdrempelig, klantvriendelijk loket waar de burger voor alle zaken
terecht kan en waar oplossingen geboden worden.
7. Informatieverstrekking m.b.t. bestaande voorzieningen voor senioren.
Bevorderen dat de gemeente gerichte en herhaalde voorlichting en
informatie verstrekt aan de burgers over wonen-met-zorg, de Wmo en
alle andere specifieke voorzieningen, bestemd voor senioren.
In het bijzonder geldt dit bij veranderende regelgeving, w.o. de
decentralisaties.
8. Besteding Wmo gelden en effectieve inspraak.
 Bevorderen dat de gelden, die de gemeente ontvangt voor de
Wmo, ook daadwerkelijk worden besteed aan zorg en
dienstverlening binnen het kader van de Wmo
 Bevorderen dat de gemeente financiële ondersteuning biedt in
het kader van bijzondere bijstand en zorg draagt voor het
optimaal gebruik daarvan, rekening houdend met stapeling van
kosten.
 Bevorderen dat de gemeente een effectieve inspraak van
ouderen faciliteert bij de totstandkoming van voor senioren
relevante, vraaggerichte voorzieningen.
9. Wijkverpleegkundige.
Bevorderen dat de gemeente en de zorgaanbieders overgaan tot het
aanstellen en inschakelen van de wijkverpleegkundige ter bevordering
van een goede samenwerking tussen verschillende soorten (eerstelijns)
zorg (o.a. huisartsen), informele zorg en welzijnsvoorzieningen.
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10. Mantelzorgers, vrijwilligers.
IJveren voor ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers door de
gemeente, zodat ze niet overbelast raken.
Andere aandachtspunten:
 Het regelmatig “polsen” bij de belanghebbende burgers hoe de
ervaringen zijn met betrekking tot de uitvoering door de
gemeente van de nieuwe taken vanuit de AWBZ.
 Het adviseren van de gemeente met betrekking tot de
praktische uitvoeringsmaatregelen naar aanleiding van de
transitie (overgang) van de taken vanuit de AWBZ van het Rijk
naar de gemeenten, op grond van de ervaringen van de
burgers.
 Het periodiek toetsen van de gang van zaken in het nieuwe Sint
Nicolaashof, in de Meermin, de Gouwzee en de seniorenflats
via contacten met de bewoners en de cliëntenraden.
 Het adviseren van de directie van de Zorgcirkel met betrekking
tot de exploitatie van hun zorginstellingen binnen onze
gemeente. Indien nodig ook de gemeente informeren.
 Het periodiek onderzoeken hoe de cliënten van de Zorgcirkel
en Evean oordelen over de door deze instellingen geboden
zorg aan huis en de prijs-kwaliteitverhouding hiervan.
 Typerende opmerking in Noord-Hollands Dagblad van 13-072013: “In de reclame is de zorgontvanger “klant”, maar in de
praktijk is hij een “ding”.
Is dat bij Evean en de Zorgcirkel ook zo?
 Zorgaanbieders Evean en de Zorgcirkel rapporteren over het
oordeel van hun cliënten inzake de geboden zorg en het
eventueel doen van suggesties ter verbetering ervan.
 Kritisch volgen van het minimumbeleid van de gemeente.
 Aandacht schenken aan eenzaamheid onder senioren, o.a.
door aan te dringen op ondersteuning en subsidie van de
gemeente bij het leggen van contacten, o.a. met jongeren
(senioren in de klas, bezoek van scholieren aan
zorginstellingen).
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Streven naar betaalbare welzijn- en sportmogelijkheden voor
senioren, ook overdag:
o gedacht wordt aan gevarieerde welzijnsaanbiedingen
(naast ontspanning ook kunst, literatuur en muziek en
deelname aan het Cultuurplatform);
o denk aan gevarieerde sportmogelijkheden, zowel voor fitte
mobiele senioren als voor mensen met beperkingen;
hiervoor contacten leggen met onder meer de sportraad.



Weerbaarheid verhogen:
o Senioren leren omgaan met moderne technische
apparaten, computers en communicatiemiddelen.
o Bevorderen van goede en betaalbare maaltijdvoorziening;
betaalbare maaltijdvoorziening van goede kwaliteit in de
gemeente blijven bevorderen;
o streven naar instandhouding van de maaltijdvoorziening via
“Tafeltje Dekje” (= verse warme maaltijden).

Kaartje leggen in het Gebouw St. Jozef
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WONEN EN VEILIGHEID (BINNENSHUIS)
Doel:
De werkgroep stelt zich ten doel voor 2014-2016 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 ter zake van wonen en veiligheid in de woning en
openbare gebouwen, (als onderdeel van de Wmo).
 Het onderhouden van periodieke contacten met woningstichtingen
en zorginstellingen 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.
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; er dient naar te
worden gestreefd dat op middellange termijn (2014-2016) 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 op te stellen.
 Er zal een overzicht worden opgesteld inzake de mogelijkheden
m.b.t. alarmering; zowel personenalarmering alsook inbraak/brandalarmering dienen de revue te passeren.

35











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), in de vrije huursector.
Realisatie van huurwoningen voor senioren in de Broeckgouw,
zowel in de sociale sector alsook in de vrije sector.
Renovatie van De Meermin (Vestia-eigenaar en De Zorgcirkelhuurder).
Upgrading van het Ye-complex via zijn bewonerscommissie
(Wooncompagnie-eigenaar).
Realisatie nà 2016 van het WoZoCo achter het zwembad
(Gemeente en De Zorgcirkel).
Verbeteren van toegang tot en begaanbaarheid in openbare
gebouwen.
Verbeteren contacten ambtenarenapparaat gemeente EdamVolendam.
Follow-up van de inbreilocaties (Gemeente Edam-Volendam).

Verzorgingshuis De Notaris - Oosthuizen
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MOBILITEIT EN VEILIGHEID (BUITENSHUIS)
Doel:
de belangen van onze doelgroep, de senioren, via alle denkbare
kanalen onder de aandacht brengen:
 verder gaan waar wij ons tot 2014 mee hebben bezig gehouden;
 toezicht houden op de voortgang van onze adviezen aan de
gemeente;
 bijhouden herbestratingsprojecten;
 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 looproutes en 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. blindenclub Invident en hun belangen
behartigen;
 onze speerpunten opgenomen in het GVVP monitoren.
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Statistische gegevens 55-Plussers Edam-Volendam per
31 december 2015.
Jaar

Mannen Vrouwen Totaal
55Plussers

Totaal
aantal
Inwoners

% 55+ van
totaal aantal
inwoners

Edam incl. Purmer
2015 : 1298
1464
2014 : 1257
1431
2013 : 1227
1431
2012 : 1215
1403
2011 : 1200
1400
2010 : 1179
1378
2009 : 1159
1345
2008 : 1157
1322
2007 : 1128
1321
2006 : 1101
1299

2762
2688
2658
2618
2600
2557
2504
2479
2449
2400

7109
7174
7130
7225
7291
7319
7350
7344
7391
7379

39%
37%
37%
36%
36%
35%
34%
34%
33%
33%

Volendam
2015 : 3168
2014 : 3089
2013 : 2991
2012 : 2889
2011 : 2834
2010 : 2745
2009 : 2674
2008 : 2571
2007 : 2454
2006 : 2347

3374
3263
3137
3049
2942
2849
2797
2727
2638
2536

6542
6352
6128
5938
5776
5594
5471
5298
5092
4883

21978
21914
21791
21529
21409
21263
21143
21150
21104
21093

30%
29%
28%
28%
27%
26%
26%
25%
24%
23%

Edam-Volendam
2015 : 4466
4838
2014 : 4346
4694
2013 : 4218
4568
2012 : 4104
4452
2011 : 4034
4342
2010 : 3924
4227
2009 : 3833
4242
2008 : 3728
4049
2007 : 3582
3959
2006 : 3448
3835

9304
9040
8786
8556
8376
8151
7975
7777
7541
7283

29087
29088
28921
28754
28700
28582
28493
28494
28495
28472

32%
31%
30%
30%
29%
29%
28%
27%
26%
26%
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Dit jaar is voor de vijfde keer als extra informatie vermeld 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

(incl. Purmer)
----- ----------- ------------------ -----------

totaal
inwoners.

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

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

2011 55-64 jr

1101

2897

3998

14

2011 65+

1499

2879

4378

15

2011 totaal

2600

5776

8376

29

2012 55-64 jr

1062

2886

3948

14

2012 65+

jr

1556

3052

4608

16

2012 totaal

jr

2618

5938

8556

30

2013 55-64 jr.

1035

2912

3947

14

*

2013 65+

1623

3216

4839

17

*

2658

6128

8786

30

*

jr.

2013 totaal
2014 55-64 jr.
2014 65+

jr.

2014 totaal

2015 55-64 jr.
2015 65+

jr.

2015 totaal
Oudste inwoner

990

2940

3930

14

*

1698

3412

5110

18

*

2688

6352

9040

31

*

991

2934

3925

13

*

1771

3608

5379

18

*

2762

6542

9304

32

*

101 jr

102 jr

* verschillen door afrondingen

(Bron : Afd. Burgerzaken van de Gemeente Edam-Volendam)
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Nieuwe gemeente Edam-Volendam
Per 1 januari 2016 zijn de voormalige gemeenten Edam-Volendam en
Zeevang gefuseerd tot de nieuwe gemeente Edam-Volendam.
Voor de volledigheid volgen onderstaand de aantallen inwoners van de
gehele nieuwe gemeente per 1 januari 2016.
Woonkern
Beets
Edam
Hobrede
Kwadijk
Middelie
Oosthuizen
Purmer
Schardam
Volendam
Warder
Totaal

aantal inwoners
526
7.000
157
791
697
3.252
109
105
21.978
812
35.427

Wooncomplex Ye - Edam
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Bestuur en werkgroepen Seniorenraad per 31 december 2015
.
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 (plaatsvervangend KBO vertegenwoordiger);
 Thoom Steur.
Werkgroep Communicatie en P.R.:
 Ad Bosch (voorzitter);
 Mw. Lia Guijt.
Werkgroep Mobiliteit en Veiligheid (buitenshuis):
 Thoom Steur (voorzitter);
 Tijmen Stelling;
 Jan Tol;
 Mw. Nel Tol;
 Thames Tol;
 Jan Tol (bout).
Werkgroep Wonen en Veiligheid (binnenshuis):
 Sjaak Breed (voorzitter);
 Jacques Snoek;
 Dick Steur;
Werkgroep Zorg en Welzijn:
 Kees Molenaar (voorzitter);
 Cees de Boer (secretaris).
 Mw. Alie Kras-Muhren;
 Mw. Ant Schilder-Runderkamp;
 Mw. Klazien Schilder-Runderkamp;
 Jan Ursem
 Mw. Huibje Veerman.
 Mw. Ria Lamkamp
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Adviseurs Seniorenraad Edam-Volendam:
Jaap Bien;
Klaas Bond;
Jan Groot;
Erik Tuijp.

Stichting Seniorenbus:
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:
 Mw. Lia Guijt;
 Jan Tol;
 Ad Bosch (plaatsvervanger).
Wmo-raad:
Namens de Seniorenraad hebben zitting:
 Cees de Boer;
 Jan Groot (plaatsvervanger).
Wonen Plus:
Namens de Seniorenraad heeft zitting
 Kees Molenaar.
Cliëntenpanel Apotheken Edam en Volendam
Namens de Seniorenraad hebben zitting:
 Mw. Huibje Veerman;
 Cas Schilder.
Klankbordgroep Begrafenisfonds Jozef van Arimathea:
Namens de Seniorenraad hebben zitting:
 Jan Groot;
 Cas Schilder.
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Kunst- en Cultuurplatform gemeente Edam-Volendam
Namens de Seniorenraad heeft zitting
 Kees Molenaar.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (G.V.V.P).
Namens de Seniorenraad heeft zitting
 Sjaak Breed.
Redactie TV-pogramma “100-min en ouder”
Namens de Seniorenraad hebben zitting:
 Jan Tol;
 Cas Schilder;
 Piet van den Eijkhof;
 Jacques Breed;
 Thoom Steur;
 Kees Molenaar;
 Cees de Boer;
 Mw. Lia Guijt;
 Ad Bosch (plaatsvervanger).

Edam
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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 beleidsvoorstellen 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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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
Antwoordnummer 578 1130VB Volendam
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