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Voorwoord van de voorzitter bij het jaarverslag 2013 van de 
Seniorenraad Edam-Volendam 

 
Jan Tol 

 
De seniorenraad heeft weer een heel bedrijvig jaar achter de rug. De 
werkgroepen Zorg en welzijn, Wonen en veiligheid binnenshuis, 
Mobiliteit en veiligheid buitenshuis en Communicatie en Public 
Relations hebben zich op tal van terreinen gemanifesteerd. 
 
Drie onderwerpen hebben de seniorenraad het meest beziggehouden: 
 het beleidskader transitie sociaal domein Edam-Volendam van ons 

gemeentebestuur waarop we gereageerd hebben; 
 de jaarlijkse informatiemiddag voor senioren en andere 

belangstellenden op 22 november 2013 over welke zorg men thuis 
kan krijgen en hoe dat gaat (door mevrouw Ingrid Bökenkamp, 
verpleegkundige bij Evean) en hoe men zijn huis veilig houdt (door 
de heer Peter Schuurman, wijkagent te Volendam) onder leiding 
van dagvoorzitter Cees de Boer, lid van de werkgroep Zorg en 
welzijn; 

 gesprekken in het vierde kwartaal van 2013 met de politieke 
partijen CDA, GroenLinks, Lijst Kras, PvdA, VVD en VD’80 over 
een tiental speerpunten van seniorvriendelijk beleid in onze 
gemeente, met de bedoeling om zo veel mogelijk speerpunten als 
prioriteit in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen te krijgen. 

 
Voorbereiding en uitvoering van bovenstaande zaken heeft van de 
werkgroepleden en medebestuursleden veel tijd en inzet gevergd 
waarvoor ik ze zeer dankbaar ben. 
Ook onze adviseurs hebben de seniorenraad met raad en daad 
bijgestaan bij deze en andere onderwerpen. Ook hen bedank ik voor 
hun bijdragen. 
 
De seniorenraad Edam-Volendam komt gevraagd en ongevraagd op 
voor de algemene belangen 65-plussers op de terreinen van zorg, 
welzijn, wonen en mobiliteit. De seniorenraad is op deze terreinen een 
vraagbaak voor kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben. De 
seniorenraad informeert ouderen over allerlei ontwikkelingen en 
wetenswaardigheden in de Nivo en de Stadskrant. 
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Veel informatie is ook te vinden op onze website 
 
      www.seniorenraadedamvolendam.nl  
 
De gemeentelijke overheid heeft in een convenant met de seniorenraad 
vastgelegd dat de seniorenraad gevraagd en ongevraagd het 
gemeentebestuur adviseert. In 2013 is dat onder andere gebeurd met 
het eerder genoemde beleidskader transitie sociaal domein Edam-
Volendam. 
Ook in de diverse contacten van werkgroepsleden met wethouders en 
ambtelijke vertegenwoordigers is weer de goede verstandhouding 
gebleken.  
De seniorenraad heeft ook een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger in de Wmo-raad (Wmo = Wet maatschappelijke 
ondersteuning) en in het lokale bestuur van WonenPlus. Voorts worden 
vooral via de werkgroepen contacten onderhouden met de 
welzijnsorganisaties, verpleeg- en verzorgingsorganisaties, 
woningbouwcorporaties enz. 
 
Het jaar 2014 wordt een bijzonder belangrijk jaar. Gemeenten krijgen 
van het Rijk steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Van de drie 
decentralisaties betreffende de Participatiewet, de Wmo en de 
jeugdzorg wil de seniorenraad met name meedenken over de 
overheveling van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de 
Algemene wet bijzondere ziektekosten (Abwz) naar de Wmo per 2015. 
Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding. Tevens 
bezuinigt het Rijk structureel op de Awbz en krijgen gemeenten die 
bezuinigingen doorgeschoven. 
 
De seniorenraad zal haar diensten en expertise aanbieden aan het 
college van Burgemeester en Wethouders en aan politieke partijen, 
opdat de doelmatigheid van de zorg aan hulpbehoevende ouderen en 
gehandicapten, jong en oud, binnen de daarvoor bestemde 
gemeentelijke budgetten zo goed mogelijk verloopt. 
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat de aangeboden informatie 
senioren behulpzaam zal zijn bij het beantwoorden van hun zorgvragen. 
 
 

http://www.seniorenraadedamvolendam.nl/
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SPEERPUNTEN 2014 VOOR EEN SENIORVRIENDELIJK  
BELEID t.b.v. POLITIEKE PARTIJEN IN DE GEMEENTE 
EDAM-VOLENDAM. 
 
1. 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. 

2. Realiseren seniorenwoningen/seniorenvoorzieningen op het 
terrein voormalige LHNO aan de Julianaweg. 

 Uw partij laat de unieke kans om seniorenwoningen en senioren-
voorzieningen te realiseren op deze prachtige locatie, in het 
centrum, nabij winkels en andere seniorenwoningen, niet 
onbenut. U zet zich in voor voldoende betaalbare levensloop-
bestendige huurwoningen. Daarnaast streeft u ook naar de 
realisatie van een aantal grotere units seniorenwoningen 
(100 – 175 m2), vooral in ongestapelde vorm. 

3. 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. 

4. 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.  

5. Toegankelijkheid openbare gebouwen. 
 Uw partij vraagt aandacht voor de verbetering van toegang tot-  

en 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. 

6. Seniorvriendelijk vervoer en goede bestrating in Edam-
Volendam. 

 Uw partij streeft naar goed en veilig, seniorvriendelijk openbaar 
vervoer, gebruiksvriendelijke bestrating en goed onderhouden 
trottoirs en fietspaden.  
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7. 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. 

8. 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.  

9. 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. 

10. Mantelzorgers, vrijwilligers. 
 Uw partij ijvert voor ondersteuning van mantelzorgers en 

vrijwilligers, zodat ze niet overbelast raken. 
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Convenant gesloten tussen Seniorenraad en B & W van de 
Gemeente Edam-Volendam  
 
 
Convenant  
 
Burgemeester en wethouders en de Stichting Seniorenraad Edam-
Volendam, 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 Edam-Volendam. 
 
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 een 
inachtneming van de 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 2013 vergaderde het bestuur in totaal zes maal. 
De vergaderingen werden naast het dagelijkse bestuur 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 en ANBO aanwezig. 
Het dagelijkse bestuur vergaderde 14 maal en samen met de adviseurs 
drie keer. 
Met grote betrokkenheid en een constructieve inbreng werden de 
vergaderingen gehouden. 
 
In het afgelopen jaar heeft de Seniorenraad op aanvraag van het 
College van B&W over de  navolgende onderwerpen advies gegeven: 
- Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan(GVVP) Edam; 
- Concept beleidskader Transitie Sociaal Domein Edam-Volendam. 
 
In het afgelopen jaar heeft de seniorenraad via haar werkgroepen aan 
betrokken wethouders en ambtenaren van de gemeente ongevraagd 
advies gegeven op het gebied van mobiliteit, wonen, zorg en welzijn. 
 
Vertegenwoordigers van de seniorenraad zijn via een klankbordgroep 
nog steeds betrokken bij het begrafenisfonds "Jozef van Arimathea". 
Ook adviseert een vertegenwoordiger van de Seniorenraad de 
cliëntenraden van de verzorgingstehuizen de Meermin en Sint 
Nicolaashof en verpleegtehuis de Gouwzee. 
Een vertegenwoordiger van de Seniorenraad heeft ook zitting in het 
bestuur van Wonen Plus, de Wmo-raad, stichting busjesproject, 
P.B.O.(programmabeleidsbepalend orgaan L.O.V.E), cliëntenraad 
apotheken Edam/Volendam, Kunst en Cultuur Platform 
Edam/Volendam.  
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Onderstaand noemen wij de onderwerpen die belangrijk waren in het 
afgelopen jaar: 

 Project seniorenbus; 

 Renovatie bushaltes; 

 Ratels en geleidelijnen bij zebrapaden; 

 Omgevingswerk St. Nicolaashof; 

 Gesprekken met politieke partijen over verkiezingsprogramma’s           
19 maart 2014; 

 Woonzorgvisie; 

 Plan van aanpak en financiële onderbouwing Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan Edam en Volendam; (GVVP) 

 Fusie tussen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang;  

 Voortgang structuur begrafenisfonds  

 Jaarverslag 2012; 

 Toegankelijkheid openbare voorzieningen; 

 Invulling terrein voormalige L.O.V.E.-studio; 

 Interviews werkgroepen; 

 Contacten De Zorgcirkel; 

 Voorbereiding jaarlijkse themabijeenkomst op 22 november 
2013; 

 Grondwateroverlast Munnickenveld; 

 Samenwerking met de Wmo-raad; 

 Gesprekken met mevrouw Ineke Verrips, beleidsmedewerker    
gemeente Edam-Volendam; 

 Ontmoetingsmarkt vrijwilligers; 

 Bereikbaarheid pinautomaten in de gemeente; 

 Kunst en cultuurplatform; 

 Aanpassing visie seniorenraad 2014-2016; 

 Bap-project  (Bap = Buurt alarm persoon); 

 Aandacht behuizing dementerenden; 

 Communicatie werkgroepen met gemeente; 

 Kerntakendiscussie; 

 Woonzorgvisie; 

 Communicatie achterban Seniorenraad; 

 CAI-project Julianaweg/Kielstaat; 

 Scootmobielproject; 

 Rolstoelpool; 

 Positief; 

 Jeugdbeleid 2013-2016; 

 Zorgcentrum Broeckgouw. 
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Jaarverslag van de penningmeester. 
 
Piet van den Eijkhof 
 
Als penningmeester krijg je in de loop van elk jaar te maken met een 
aantal routinematige zaken zoals het aanvragen van subsidie voor een 
bepaalde datum, het insturen van  de verantwoording van het afgelopen 
jaar etc. Maar de ontwikkeling van het uitgavenpatroon blijkt toch weer 
de nodige verrassingen op te leveren. 
 
In 2013 waren de portokosten bijna nihil terwijl de jaren daarvoor deze 
post ongeveer 200,00 euro bedroeg. Veel  wordt tegenwoordig 
afgehandeld via E-mail en dat scheelt natuurlijk wel in de portokosten. 
De secretariaatskosten zijn hoger doordat er een notulist is 
ingeschakeld, maar de fotokopieerkosten zijn daarentegen weer 
gedaald doordat ook deze stukken vaak per E-mail kunnen worden 
doorgestuurd en afgehandeld. Ook de kosten van de werkgroepen zijn 
omhooggegaan omdat er tegenwoordig vergaderruimte gehuurd moet 
worden. Ondanks deze veranderingen zijn de kosten in totaal niet hoger 
geworden dan de begroting aangaf.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de uitgaven: 
 

              Kosten in        Kosten in  
      2012               2013 

 
Vergaderkosten    234,00   287,00 
Kosten Antwoordnummer  166,60   175,45 
Betaalde contributies     99,08     90,00     
Bankkosten      92,36     96,08 
Congreskosten             67,94 
Kosten Jaarverslag en PR  600,00   645,53 
Kosten Vakliteratuur        15,00 
Kosten Werkgroepen     35,00   150,00 
Attentie medewerkers SR  607,97   615,00 
Portokosten    200,00       1,80 
Representatiekosten     16,50      30,00 
Secretariaatskosten               297,02    354,00 
Kosten Voorlichtingsmiddag            2089,31             1655,27   
Website     199,51      204,08  
                4637,35            4387,15 
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Jaarverslag Werkgroep Zorg en Welzijn 

 
Kees Molenaar 
 

 De werkgroep bestond in 2013 uit de leden: Antje Schilder-

Runderkamp, Huibje Veerman, Alie Kras-Mühren, Klazien 

Schilder-Runderkamp, Cees de Boer (secretaris) en Kees 

Molenaar  (voorzitter) 

 

 De werkgroep heeft vergaderd op: 5 februari, 16 april, 28 mei, 

24 september en 26 november 2013. 

 

 De werkgroep heeft op 16 april  een informatief gesprek 

gevoerd met de heren Maarten de Vries, Menno Leeuwarden 

en Dick Twist . Hierbij zijn ook Piet van den Eijkhof, Jacques 

Breed, Jacques Snoek en Dick Steur aanwezig  geweest. 

Gesproken is over de wijze waarop de Zorgcirkel wil inspelen 

op de plannen van de overheid om de verzorgingstehuizen te 

laten verdwijnen.  

 

 Een lid van de werkgroep heeft deelgenomen aan de 

discussiegroep over het bevorderen van deelname aan 

culturele activiteiten in onze gemeente. Datzelfde lid is ook 

namens de seniorenraad  lid van het  daarna door de gemeente 

ingestelde cultuurplatform. 

 

 De werkgroep heeft een onderhoud gehad met Lia Guijt van de 

werkgroep communicatie waarin o.a.is gesproken over de 

bijdragen die de werkgroep levert aan de belangenbehartiging 

van de senioren. 

 

 Een lid van de werkgroep heeft met succes actie ondernomen 

tegen het feit dat de bewoners van de nieuwe flats aan de 

Kielstraat/Julianaweg 400 euro moesten betalen voor de CAI-

aansluiting, hoewel zij die kosten al hadden betaald voor hun 

vorige woning. 
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 Namens de werkgroep is een brief beantwoord waarin 

geklaagd werd over de voorzieningen voor senioren en het feit 

dat voortaan naar draagkracht bijdragen zullen worden 

gevraagd. 

 

 Een lid van de werkgroep is intensief betrokken geweest bij de 

voorbereidingen voor de voorlichtingsmiddag op 22 november 

2013 en is daar ook opgetreden als dagvoorzitter. 

 

 Een lid van heeft ook deelgenomen aan de gesprekken met 

politieke partijen om de ‘10 speerpunten’ van de seniorenraad 

voor de verkiezingsprogramma’s onder de aandacht te 

brengen. Hij is daarbij ook als notulist opgetreden. 

 

 Namens de werkgroep hebben de secretaris en de voorzitter  

uitgebreid commentaar gegeven (zowel inhoudelijk als wat 

betreft het taalgebruik ) op het concept Beleidskader transitie 

sociaal domein in Edam-Volendam dat de gemeente heeft 

toegestuurd.  

 Leden van de werkgroep hebben op 25 november 2013 deel 

genomen aan een voorlichtingsdag van de gemeente over de 

transitie van overheidstaken naar de gemeente. Het betrof de 

overgang van de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, de 

overheveling van  taken uit de AWBZ en de Participatiewet. De 

gemeenteambtenaren zijn er enthousiast mee bezig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Jaarverslag Werkgroep Wonen en Veiligheid (binnenshuis) 
 
Jacques  Breed 
 
In dit jaarverslag willen wij op de eerste plaats terug komen op de 
speerpunten die wij voor dit jaar op het programma hadden staan. 

 TOEGANKELIJKHEID GEBOUWEN                                                                                                                 

Wij hebben, met de hulp van een lid van de werkgroep Mobiliteit, 350 

adressen bezocht en in beeld gebracht. Dit zijn adressen voor gezond-

heidszorg, horeca, winkels, sport, religie, gemeentelijke- en bijeen-

komstlokalen. Dit was een hele klus. Onze eerste indrukken zijn niet 

positief  qua toegankelijkheid voor senioren en mindervaliden. In het 

eerste kwartaal van 2014 maken wij de gegevens bekend. Met alle 

politieke partijen hebben wij dit besproken en men is zeer belang-

stellend naar de resultaten; er is toegezegd daar de komende tijd extra 

aandacht aan te besteden. Onze gemeente zal de gesprekspartner zijn 

voor verbeteringen. 

 MARIA GORETTI LOCATIE                                                                                                                          

Via onze contacten hebben wij vernomen dat “de Vooruitgang” de 

eerste gegadigde voor dit terrein is. Die heeft ons toegezegd daar dan 

seniorenhuisvesting te gaan realiseren. Wanneer?  Dat hangt af van 

onze gemeente want die heeft daar nog huurders in zitten die een 

ander onderkomen moeten krijgen. 

 YE COMPLEX                                                                                                                                                  

Zoals u heeft kunnen zien zijn daar de renovatiewerkzaam- heden 

begonnen en in januari 2014 afgerond. Per woning  hebben zei nu een 

eigen C.V. ketel; de woningen zijn voorzien van nieuwe kozijnen met 

isolatieglas en de benedenwoningen hebben vloerisolatie gekregen.                                                  

Al met al behoorlijke verbeteringen. Er blijft nog wel wat te wensen over 

(verbetering aan sanitaire voorzieningen etc.) maar dat is 

doorgeschoven naar de toekomst. 

 WOZOCO IN DE BROEKGOUW                                                                                                                            

De grond ligt al een tijd beschikbaar en er verrijst maar niets. Wij,als 

seniorenraad, willen daar graag behuizing voor dementerenden. De 

Zorgcirkel, trekker van het project, is dat met ons eens. Echter men wil 

er ook seniorenwoningen bij hebben en daarvoor heb je onze twee 

woningbouwstichtingen nodig. Zoal s u vermoedelijk weet zijn die, door 
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regerings- maatregelen, financieel zwaar getroffen en zien voorlopig af 

van deze investering. Vòòr 2017/2018 hebben die geen financiële 

capaciteit daarvoor beschikbaar. Dit werd ons eind 2013 bekend. Wat 

er nu gaat gebeuren, wij weten het niet maar blijven dit volgen en 

hopen voor onze dementerende bewoners dat er een oplossing komt.                                                                      

Tot zover de ontwikkelingen over onze speerpunten van 2013. 
Onze werkgroep bestaat nog steeds uit vijf personen en voor meerdere 
medewerkers houden wij ons aanbevolen.                                                                                                                                                      
De contacten met onze gesprekspartners hebben wij in 2013 
gecontinueerd . Met Wooncompagnie is gesproken over het YE 
complex (zie notitie bij speerpunten), over de Wierde (senioren 
huisvesting in de Broekgouw). Er was veel belangstelling om daar te 
gaan wonen, maar liefst 168 geïnteresseerden. Van de 48 woningen 
zijn er 32 toegewezen aan onze ingezetenen. Wij hebben de 
Wooncompagnie verzocht om toch weer contact op te nemen met 
Bouwfonds over het Körsnas terrein in Edam, om eventueel een deel  
te realiseren met  senioren huurwoningen daar.   
 
Met de Vooruitgang is gesproken over het Maria Goretti terrein.       
Over DOMOTICA,die wij ook in bestaande gebouwen zoals Bloedkoraal 
etc. willen hebben, over WoZoCo  en de gerealiseerde woningen aan 
de Julianaweg/Kielstraat. Ondanks onze grote tevredenheid inzake 
deze behuizing, zijn er toch verbeterpunten, zoals oplaadplaatsen voor 
elektrische fietsen en scootmobielen.(Daar wordt nu in voorzien)       
Ook de indelingen van de woningen hadden beter gekund. De tweede 
slaapkamer is veel te klein en een directe verbinding.  
slaapkamer/badkamer was idealer geweest. Wij hebben afgesproken  
bij volgende projecten betrokken te worden bij de indeling van de 
woningen.                 
                                                                               
Met de Zorgcirkel is gesproken over het WoZoCo (zie daarover 
voorgaande opmerking bij speerpunten) en de MEERMIN. Deze 
huisvesting baart ons grote zorgen. Vestia (eigenaar van het pand) en 
Zorgcirkel (huurder van het pand), komen er maar niet uit. De Zorgcirkel 
wil het complex graag overnemen en gaat daar ook helemaal voor. 
Voor beide partijen zijn nu juristen bezig, die met een advies komen, 
waardoor er misschien een oplossing uit rolt. 
Alle contacten met onze gesprekspartners verlopen in een prettige 
sfeer waarvoor wij ze hartelijk dank zeggen. 
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Jaarverslag Werkgroep Mobiliteit en Veiligheid (buitenshuis) 
 
Nel Tol-Schilder 
 
Ook in 2013 heeft de werkgroep Mobiliteit en Veiligheid zich ingezet 
voor de veiligheid van met name ouderen in het openbaar bereik.  
Alle herbestratingsprojecten in de gemeente zijn nagelopen. Er wordt 
gewerkt binnen bepaalde richtlijnen. Veel blijkt dan ook goed te gaan. 
Soms worden op- en afritten vergeten. Deze worden door ons aan de 
gemeente gemeld, waarna dit binnen een paar dagen wordt hersteld. 
Ook andere opmerkingen worden meegenomen. Zo was bijvoorbeeld 
de oprit/afrit bij de Zwaardstraat/Kielstraat aan één kant vrij steil. Dit is 
na melding meteen aangepast.  
De werkgroep kijkt ook of borden niet te hoog of te hinderlijk in de weg 
staan. Verder wordt gekeken naar alle onregelmatigheden die de gang 
van ouderen maar ook van blinden of slechtzienden bemoeilijkt. 
 
In 2013 zijn er twee gesprekken geweest met de gemeente. Een met 
wethouder Luycks en de ander met wethouder Kes.  
Besproken is o.a.: 

 Rateltikkers bij verkeerslichten; opgenomen in GVVP. In 2014 
wordt ermee gestart. 

 Aanpakken oversteek Kathammerzeedijk; in 2014 komt er een 
vluchtheuvel. 

 Verhoogde instap bij bushaltes; is gerealiseerd. Wij laten deze 
bushaltes door leden van Invident op zijn merites beoordelen. 

 Problemen bewoners aanleunwoningen met de ingang in de 
Gerardusstraat; de werkgroep heeft geopperd om de verhoging 
in de weg door te trekken naar de oprit, waardoor deze een 
stuk minder stijl wordt ; dit zal in 2014 worden meegenomen 
met de herbestrating.       

 Diverse looproutes rond Sint Nicolaashof; onze werkgroep zal 
tijdig de omgevingswerken rondom het Sint Nicolaashof in 
samenspraak met de gemeente beoordelen. 

 Openbaar toilet op de dijk en/of parkeerterrein aan de 
Parallelweg; te duur. 

 Lift naar de dijk; te duur. 
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Verder is onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht:   

 Pinautomaten; naar aanleiding van een onderzoek naar de 
pinautomaten in onze gemeente heeft de werkgroep 
geadviseerd om de pinautomaten in Edam toegankelijker te 
maken voor rolstoelers. Natuurlijk is de problematiek van het 
sluiten van de pinautomaat op de Kaasmarkt ook ter sprake 
gebracht. 

 De schoolroutes, aangelegd rondom de scholen in Volendam, 
geven problemen voor de leden van Invident; helaas kunnen er 
geen aanpassingen voor de slechtzienden en blinden in onze 
gemeente worden gedaan. 

 Wateroverlast in de wijk Munnickenveld; inmiddels wordt hier 
druk aan gewerkt. 

 Voor een van de senioren is een onderzoek naar de 
parkeerplaatsen voor invaliden uitgevoerd en een advies aan 
de gemeente gegeven om deze plaatsen bij een stoeprand te 
plannen.  
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Jaarverslag Werkgroep Communicatie 
 
Ad Bosch 
 

De taak van de Werkgroep Communicatie is beschreven in het  
beleidsplan 2014-2016. Deze taak 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 Edam-Volendam. 
 
De werkgroep heeft zitting in de PBO (Programma Beleidsbepalend 
Orgaan) van de L.O.V.E. Periodiek komen de leden van de raad bij 
elkaar om de gang van zaken bij de L.O.V.E. te bespreken.  
De L.O.V.E. heeft in 2013 inmiddels haar intrek genomen in de 
nieuwbouw van het Volendam-stadion. 
 
In 2013 zijn 6 persberichten uitgegeven over de volgende onderwerpen  

 Rolstoelpool gemeente Edam-Volendam definitief. (28 februari 
2013) 

 De Seniorenraad wil in gesprek met oudere jongere.  

 Aankondiging/Uitnodiging informatiemiddag 22 november 2013. 

 Verslag informatiemiddag  22 november 2013. 

 Over Wonen en Veligheid Binnenshuis (juli 2013). 

 Over Zorg en Welzijn (november 2013).  
 
Tevens is het jaarverslag 2012 integraal in de NIVO gepubliceerd. 
 
Op 22 november is er weer een informatiemiddag in gebouw De Jozef 
gehouden. Door een intensieve campagne en aansprekende 
onderwerpen was de belangstelling redelijk. Er waren ongeveer 75 
aanwezigen. In de Nivo is uitvoerig verslag gedaan. 
Het ligt in de bedoeling in 2014 weer een informatiemiddag te houden. 
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De website www.seniorenraadedamvolendam.nl is gedurende het 
verslagjaar vaker geraadpleegd dan in 2012. Er waren ruim 19.100 hits  
(=5663 bezoekers) tegen 11.100 hits (=3890 bezoekers)  in de 
vergelijkbare periode een jaar eerder.  
 

 
 
 
Statistiek bezoeken 2013/14 website  seniorenraadedamvolendam.nl 
 
 
De website vermeldt onder het kopje 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 NHD en van beide eerdergenoemde periodieken 
willen wij bijzonder danken voor hun medewerking en voor de 
ondersteuning die zij ons in het afgelopen jaar hebben gegeven. 

 
 

 
 

http://www.seniorenraadedamvolendam.nl/
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Jaarverslag van de intra- en extramurale zorgverlening 
vanuit de drie zorginstellingen in onze Gemeente 
 
Jaap  van Vlaanderen  
adviseur Cliëntenraden Edam-Volendam 
 
Voorwoord  
 
De Zorgcirkel maakt zich sterk voor zorg van goede kwaliteit, werkend 
vanuit de “4 V’s” (Vriendelijkheid en belevingsgericht, Veilig, Vlakbij en 
betrokken, Vakbekwaam en goedgeschoold met een professionele 
houding, werkend met actuele protocollen) en zorg die aansluit bij de 
wensen van de bewoners. Met het CQ-indexonderzoek wordt door de 
overheid om de twee jaar getoetst of de verleende zorg ook voldoet aan 
de gestelde kwaliteitscriteria. De uitslag en voortgang van de zorg wordt 
hierna door de rayonmanager en lokale managers in de vergadering 
met de Cliëntenraden besproken en er wordt overlegd welke 
verbeterpunten er nog zijn. Voor dit overleg zijn de Cliëntenraden in 
2013 vijf keer bijeengekomen. Per vergadering werden de punten uit 
twee aandachtsvelden van het jaarplan besproken en werd er extra 
aandacht besteed aan de speerpunten, aangedragen door de leden van 
de Cliëntenraden. 
 
Aandachtsvelden Jaarplan 
 

 Lichamelijk welbevinden; 

 Woon- en leefsituatie; 

 Participatie; 

 Mentaal welbevinden; 

 Kwaliteit van de verzorgers; 

 Kwaliteit van de zorg en organisatie; 

 Extra murale zorg.  
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Speerpunten 2013 
 

St. Nicolaashof/ Meermin: 

 Nieuwbouw St. Nicolaashof, transformatie van de Meermin; 

 Overeenkomst met huishoudelijk reglement voor beide 

instellingen; 

 Communicatie; 

 Optimaliseren en professionaliseren van de Cliëntenraden; 

 Scholingsplan voor beide tehuizen; 

 Verslag menu-commissies; 

 Instandhouding van ’t Bedakkertje en de Meervanck; 

 Medicijnverstrekking; 

 Controle geldigheid ID-kaart; 

 Evaluatieformulier extra murale zorg;  

 
Kloosterhof: 

 

 Vergoeding inhuizing bewoners 

 Extra maaltijd met verjaardag 

 Gezamenlijke griepprik in Kloosterhof 

 Plaatsing camera 

 
Meermin: 

 

 Huishoudboekje bewoners aanleunwoningen 

 Invoering Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 

 Broodwagenbuffet 

 
 
Resultaten St. Nicolaashof/ Meermin: 
 
Zijn de voorgenomen doelen bereikt? En welke speerpunten zullen in 
2014 nog extra aandacht vragen?  
In de vergaderingen is regelmatig gesproken over de toekomst van de 
senioren in onze gemeente. De problemen aan huis zullen alleen maar 
toenemen door de vergrijzing. Men probeert hier zo goed mogelijk op in 
te spelen met een vakbekwaam en goed geschoold team, werkend met 
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actuele protocollen, zodat de bewoners zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen.  
 

 Met het nieuwe evaluatieformulier hoopt men de resultaten en 

de problemen goed in beeld te brengen. 

 De bouw van het nieuwe verpleegtehuis is op tijd gerealiseerd 

en de bewoners kunnen in 2014 worden gehuisvest. Het 

transformeren van de Meermin naar een verpleegtehuis met 

extra aanleunwoningen is door de problemen van Vestia 

(eigenaar van het gebouw) voorlopig van de baan, ook voor het 

opleuken van de ingang kwam geen geld beschikbaar. 

 Om een goede communicatie tussen de Zorgcirkel en de 

Cliëntenraden tot stand te brengen, hebben de raden in maart 

een commissie gevormd om een goede overeenkomst op te 

stellen, met een huishoudelijk reglement waarin duidelijke 

afspraken en bevoegdheden zijn vastgelegd. Te vaak wordt de 

Raad middels een brief op de hoogte gebracht van wat men 

van hogerhand heeft besloten en is advies of inspraak niet 

meer mogelijk. 

o In mei is dit document aan de Zorgcirkel aangeboden, 

maar tot op heden is er nog geen goedkeuring of 

antwoord op gekomen. “Het is in behandeling”, wordt er 

medegedeeld. (Speerpunt voor 2014) 

 Door het achterwege blijven van een goed document wordt het 

optimaliseren en professionaliseren van de raden vertraagd en 

kunnen zij hun taken niet goed uitvoeren. 

 Het scholingsplan is gerealiseerd. Elk tehuis beschikt over 

voldoende gekwalificeerd personeel om de benodigde 

werkzaamheden te kunnen verrichten. 

 In beide tehuizen komt de menucommissie nu 4 keer per jaar 

bijeen, maakt een verslag en stuurt dit naar de raden. 

 ’t Bedakkertje blijft in de huidige vorm voortbestaan. De 

Meervanck helaas niet. De bewoners worden nu middels een 

nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de activiteiten die gaan 

plaatsvinden.  
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 Ook de medicatieverstrekking aan de bewoners blijft veel 

aandacht vragen. (Speerpunt 2014) 

 Voor beide tehuizen wil men een programma maken om te 

controleren of de ID-kaarten van de bewoners nog geldig zijn. 

 

Resultaten Kloosterhof: 
 

 Na overleg tussen een afvaardiging van de Cliëntenraad, 

rayonmanager dhr. D. Twisk en dhr. M. de Vries is de 

vergoeding voor de inhuizing prima afgehandeld. 

 De extra maaltijd bij verjaardagen is nog steeds niet rond. De 

Raad komt hier zeker op terug. (Speerpunt 2014) 

 De gezamenlijke griepprik heeft in het tehuis plaatsgevonden.  

 Plaatsing camera is in behandeling 

 
Resultaten Meermin: 

 

 Het huishoudboekje voor de bewoners van de 

aanleunwoningen is met plezier ontvangen. 

 Het ECD is ingevoerd en wordt naar tevredenheid gebruikt. 

 Het broodwagenbuffet wordt zeer op prijs gesteld. 

 
Nawoord 
 
Samen kunnen we terugblikken op een roerig, maar vooral positief jaar. 
Zowel door de leiding als door de Cliëntenraden is hiervoor veel arbeid 
geleverd die tot goede resultaten geleid heeft. Dit is mogelijk gemaakt 
door de inzet en toewijding van het management, de verzorgers en de 
vrijwilligers. 
Maar het is en blijft het werk van mensenhanden en natuurlijk zal er in 
2014 weer veel aandacht besteed moeten worden aan de doelen en 
speerpunten die nog niet zijn bereikt. Maar met de positieve instelling 
van alle medewerkers en een kritische Cliëntenraad zie ik 2014 met 
veel vertrouwen tegemoet.  
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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 – m.u.v. de 
partij Trots - gepresenteerd zijn in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De politieke partijen 
hebben deze en andere voor senioren vriendelijke thema’s al dan niet 
uitdrukkelijk in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen. 
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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 in 2016. 

 

 

 

 

http://www.seniorenraadedamvolendam.nl/
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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 13-07-

2013: “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: 

 gedacht wordt aan gevarieerde welzijnaanbiedingen (naast 

ontspanning ook kunst, literatuur en muziek en deelname 

aan het Cultuurplatform); 

 denk aan gevarieerde sportmogelijkheden, zowel voor fitte 

mobiele senioren als voor mensen met beperkingen; 

hiervoor contacten leggen met onder meer de sportraad. 

 Weerbaarheid verhogen. 

Senioren leren omgaan met moderne technische apparaten, 

computers en communicatiemiddelen. 

Bevorderen van goede en betaalbare maaltijdvoorziening; 

betaalbare maaltijdvoorziening van goede kwaliteit in de 

gemeente blijven bevorderen; 

streven naar instandhouding van de maaltijdvoorziening via 

“Tafeltje Dekje” (= verse warme maaltijden). 
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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. 
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 Er zal een overzicht worden opgesteld inzake de mogelijkheden 
m.b.t. alarmering; zowel personenalarmering alsook inbraak/brand- 
alarmering dienen de revue te passeren.  

 0-tredenwoningen, evaluatie hoe het met name staat met de 
effectuering in bestaande huur- en koopwoningen voor senioren.  

 Seniorenhuisvesting in Edam en Volendam; met name in wat 
grotere units (100-175 m2), 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 Zorgcirkel-
huurder).  

 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 Edam-
Volendam. 

 Follow-up van de inbreilocaties (Gemeente Edam-Volendam).  
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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 2013. 

 

Jaar Mannen Vrouwen Totaal  Totaal             % 55+ van 
                           55Plussers  aantal            totaal aantal 
     Inwoners         inwoners 
 
Edam incl. Purmer 
2013 1227 1431 2658  7130  37% 
2012 1215 1403 2618  7225  36% 
2011 : 1200 1400 2600  7291  36% 
2010 : 1179 1378 2557  7319  35% 
2009 : 1159 1345 2504  7350  34% 
2008 : 1157 1322 2479  7344  34% 
2007 :  1128 1321 2449  7391  33% 
2006 :  1101 1299 2400  7379    33% 
2005 :  1068  1247 2315  7254  32% 
2004 :  1034 1207 2241  7333  31% 

Volendam 

2013 2991 3137 6128  21791  28% 
2012 2889 3049 5938  21529  28% 
2011 : 2834 2942 5776  21409  27% 
2010 : 2745 2849 5594  21263  26% 
2009 : 2674 2797 5471  21143  26% 
2008 : 2571 2727 5298  21150  25% 
2007 :  2454 2638 5092  21104  24% 
2006 :  2347 2536 4883  21093  23% 
2005 :  2259 2452 4711  21057  22% 
2004 :  2156 2338 4494  20861  22% 

Edam-Volendam 

2013 4218 4568 8786  28921  30% 
2012 4104 4452 8556  28754  30% 
2011: 4034 4342 8376  28700  29% 
2010: 3924 4227 8151  28582  29% 
2009 : 3833 4242 7975  28493  28% 
2008 : 3728 4049 7777  28494  27% 
2007 :  3582 3959 7541  28495  26% 
2006 :  3448 3835 7283  28472  26% 
2005 :  3327 3699 7026  28311  25% 
2004 :  3190 3545 6735  28194  24% 
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Dit jaar is voor de derde 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    totaal 

                            (incl. Purmer)                                             inwoners.                     

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

2011  55-64 jr       1101       2897  3998                14 

2011  65+    jr       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  2618       5938  8556   30 

 

2013  55-64 jr.  1035       2912  3947   14 * 

2013  65+    jr.  1623       3216  4839   17 * 

2013  totaal  2658       6128  8786   30 * 

 

* verschillen door afrondingen 

 

(Bron : Afd. Burgerzaken van de Gemeente Edam-Volendam) 
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        bestand per 31 dec 2013. 
 
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: 

 Thoom Steur (voorzitter); 

 Tijmen Stelling; 

 Jan Tol;  

 Mw. Nel Tol; 

 Thames Tol. 
 
Werkgroep Wonen en Veiligheid (binnenshuis): 

 Sjaak Breed (voorzitter); 

 Mw. Joke de Boer 
 Jacques Snoek; 

 Dick Steur; 

 Evert Zwarthoed. 

 
Werkgroep Zorg en Welzijn: 

 Kees Molenaar (voorzitter); 

 Cees de Boer (secretaris). 

 Mw. Alie Kras-Muhren; 

 Mw. Ant Schilder-Runderkamp; 

 Mw. Klazien Schilder-Runderkamp; 

 Mw. Huibje Veerman. 
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Adviseurs Seniorenraad Edam-Volendam: 

 Jaap Bien; 

 Klaas Bond; 

 Jan Groot; 

 Eric Tuyp. 
 
Stichting Busjesproject: 
Namens de Seniorenraad hebben zitting: 

 Ben Kok; 

 Evert Zwarthoed. 
 
Cliëntenraad Edam-Volendam: 
Namens de Seniorenraad heeft zitting als adviseur  

 Jaap van Vlaanderen. 
 
P.B.O. (programmabeleid bepalend orgaan L.O.V.E.): 
Namens de Seniorenraad hebben zitting: 

 Mw. Lia Guijt; 

 Jan Tol. 

 Ad Bosch (plaatsvervanger) 
 
W.M.O. raad: 
Namens de Seniorenraad hebben zitting: 

 Piet van den Eijkhof; 

 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 
 
Kunst- en Cultuurplatform Gemeente Edam-Volendam 
Namens de Seniorenraad heeft zitting  

 Kees Molenaar. 
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Klankbordgroep Begrafenisfonds Jozef van Arimathea: 
Namens de Seniorenraad hebben zitting  

 Jan Groot 

 Cas Schilder 
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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. 
 
 
 
 

 
 



39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie:  
Voor nadere informatie over de 

activiteiten en werkzaamheden van de 
Stichting Seniorenraad Edam-Volendam: 

 

Voorzitter: 
Jan Tol 

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

 
Secretariaat: 

Cas Schilder 
Dirk Visstraat 2 

1132 XJ  VOLENDAM 
Telefoon 0299 365194 

E-mail casschilder@ziggo.nl 
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