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Voorwoord van de voorzitter bij het jaarverslag 2016 
Jan Tol 
 
Wat is ook al weer de bestaansreden van de Seniorenraad Edam-Volendam? Het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur zoals is vastgelegd in een convenant in 2002. 
Daarnaast komt de Seniorenraad op voor de algemene belangen van 65-plussers op de 
gebieden zorg, welzijn, wonen en mobiliteit. De Seniorenraad is vraagbaak voor kwetsbare 
ouderen die hulp zoeken en helpt ouderen waar mogelijk. De Seniorenraad informeert ouderen 
over allerlei ontwikkelingen en wetenswaardigheden in de NIVO en de Stadskrant, en op de 
L.O.V.E.-radio (Zukke Zorgen) en tv (100- min en ouder). 
Veel informatie over tal van activiteiten is te vinden op de website van de Seniorenraad: 
www.seniorenraadedamvolendam.nl 
 
2016 is voor de Seniorenraad een bijzonder jaar geweest.  
In het voorwoord bij het jaarverslag 2015 schreef ik dat het gemeentebestuur toewerkte naar 
een adviesraad sociaal beleid waarbij - gelet op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Jeugdwet – de wettelijk voorgeschreven burger- en cliëntenparticipatie 
door het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad over onderwerpen betreffende het sociaal domein zou worden 
vormgegeven. Het gemeentebestuur wilde ook de Seniorenraad in de adviesraad sociaal beleid 
opgenomen zien. Het gevolg is geweest dat in de gemeenteraad van 15 september 2016 de 
Verordening Koepel Sociaal Domein is vastgesteld waarin de Participatieraad, Jeugdraad, 
Wmo-raad en Seniorenraad zijn vertegenwoordigd, elk met twee vertegenwoordigers. 
 
In het vroege voorjaar is de notitie Toegankelijkheid openbare gebouwen, voorzien van 
gedetailleerde bijlagen, aan het college van b en w aangeboden. De vervolgstap is hoe de 
werkgroepen die deze notitie hebben opgesteld, binnen het kader van de Koepel Sociaal 
Domein (KSD), samen met de gemeente uitvoering gaan geven aan een 
toegankelijkheidsbeleid voor openbare gebouwen.   
 
Memorabel is de woonbehoefte-enquête die, na een gedegen voorbereiding, in het najaar is 
gehouden. Deze enquête leverde meer dan 250 reacties op, wat als een groot succes kan 
worden aangemerkt, ook door de wethouders Koning en Sombroek. Elders wordt over de 
woonbehoefte-enquête meer verteld.  
 
Veel impact op het gemeentebestuur heeft gehad de reactie van de KSD op de Woonvisie. In 
nauwe samenwerking hebben leden van Wmo-raad en Seniorenraad deze opgesteld. Mede 
door het commentaar van de KSD heeft  het gemeentebestuur de Woonvisie 2017 – 2021 
teruggenomen voor reparatie. In het voorjaar van 2017 zal de aangepaste Woonvisie ter 
advisering aan de KSD en vervolgens voor besluitvorming aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd.  
 
De goedbezochte informatiemiddag op 7 april in het St. Jozefgebouw had als thema het 
levenstestament; zowel de zakelijke en financiële aspecten als de medische en ethische 
facetten. De vele vragen uit de zaal hebben ertoe geleid dat in het tv-programma “100- min en 
ouder” in twee aparte uitzendingen op basis van sketches hierover verder is ingegaan met 
notaris Elisabeth Verhagen en specialist ouderengeneeskunde Annemieke Glas. 
 
Overigens, het tv-programma “100- min en ouder” wordt steeds bekender bij de inwoners en op 
YouTube en krijgt goede kritieken, met name vanwege het niveau van de  nieuws- en 
informatiewaarde van de behandelde onderwerpen.  
 
De werkgroepen Wonen en veiligheid binnenshuis, Mobiliteit en veiligheid buitenshuis, Zorg en 
welzijn en Communicatie en PR zullen in de volgende hoofdstukken de speerpunten en de 
realisatie daarvan in 2016 memoreren. De werkgroepen hebben veel bereikt dankzij hun inzet, 
expertise en de goede relaties met o.a. woningbouwcorporaties, ambtelijke vertegenwoordigers, 

http://www.seniorenraadedamvolendam.nl/


4 
 

welzijnsorganisaties enz. Uiteraard is dit alleen mogelijk geweest dankzij de gedrevenheid van 
werkgroepen en bestuur en de tijd die zij in hun werk gestoken hebben. 
 
Het is plezierig in gesprekken met de fracties in de gemeenteraad van Edam-Volendam te 
ondervinden dat veel waarde gehecht wordt aan de kwalitatieve inbreng van de Seniorenraad. 
Die waardering wordt ook ondervonden bij de voorbereiding van beleidsstukken die ouderen 
aangaan en de uitvoering van plannen. 
 
Er was geregeld overleg met De Zorgcirkel, in het voorjaar met bestuursvoorzitter Maarten de 
Vries en na zijn pensionering, in het najaar met zijn opvolger mevrouw Monique Cremers.  
Tevens vond in samenspraak met De Zorgcirkel overleg plaats met Dick Twisk, manager Zorg 
en Dienstverlening voor De Gouwzee, St. Nicolaashof, De Meermin en Seevanck/De Notaris, 
met name over de toekomstige huisvesting van (ernstig) dementerenden en mensen die andere 
soorten zorg behoeven.  
 
Vertegenwoordigers uit de voormalige gemeente Zeevang nemen deel aan vergaderingen van 
de werkgroepen Zorg en welzijn en Wonen en veiligheid binnenshuis. De Seniorenraad 
onderhoudt goede contacten met Stichting Belangen Senioren Zeevang (SBS 55+) en het 
Gezamenlijk Dorpsradenoverleg (GDO). 
 
Tot slot bedank ik de leden van de werkgroepen en mijn medebestuursleden voor hun inzet en 
betrokkenheid. Ik spreek ook mijn waardering uit voor de inbreng van de adviseurs van de 
Seniorenraad. Mijn dank gaat ook uit naar mevrouw Ien Verrips, beleidsmedewerker 
samenleving van onze gemeente, voor haar betrokkenheid bij de voorbereiding van de 
Verordening Koepel Sociaal Domein. 
 
 
 
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. 
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Jaarverslag secretaris 
Cas Schilder 

 
In 2016 vergaderde het bestuur van de Seniorenraad zes 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 samenleving van de gemeente Edam-Volendam 
woonde tevens enkele vergaderingen bij. 
Het DB vergaderde zeventien maal en samen met de adviseurs tweemaal. 
Met grote betrokkenheid en constructieve inbreng werden de vergaderingen gehouden. 
 
Het jaar 2016 was een belangrijk jaar. 

 De overgang van de transities Sociaal Domein, gestart per 1 januari 2015 is definitief 

afgerond. 

 De fusie tussen de gemeente Edam-Volendam en de gemeente Zeevang is per 1 januari 

2016 tot stand gekomen. 

 In september 2016 heeft de gemeenteraad de verordening Sociaal Domein goedgekeurd. 

 De voorbereidingen zijn begonnen om de Koepel Sociaal Domein in te richten. Hieronder 

vallen de Seniorenraad, WMO-raad, Participatieraad en Jeugdraad. 

 De Seniorenraad heeft in september een Woonbehoefte-enquête uitgezet onder senioren 

met een inkomen boven de sociale loongrens. 

 Veel tijd is besteed aan de tweemaandelijkse uitzending op de L.O.V.E. tv van het 

programma 100- min en ouder. 

 De samensmelting van de WMO-raden in beide gemeenten heeft plaats gevonden. 

 
In 2016 heeft de Seniorenraad op aanvraag van het college van b en w over de navolgende 
onderwerpen uitgebreid advies gegeven: 

 verordening Koepel Sociaal Domein; 

 het opzetten van de Koepel Sociaal Domein en de raden eronder; 

 de Woonvisie 2017 – 2021. 

Veel ongevraagd advies is door de werkgroepen en het DB in 2016 aan de betrokken 
ambtenaren en wethouders gegeven. 
Met de politieke partijen in onze gemeente is regelmatig en constructief overleg geweest. 
 
 
Vertegenwoordigers van de Seniorenraad zijn bij de navolgende instellingen betrokken. 

 Klankbordgroep Begrafenisfonds Jozef van Arimathea 

 Cliëntenraden verzorgingshuizen De Meermin, Sint Nicolaashof en Gouwzee 

 SBS 55+ in Oosthuizen 

 projectgroep Seevanck/De Notaris 

 WonenPlus 

 Wmo-raad 

 Koepel Sociaal Domein 

 Stichting 60+ bus 

 PBO (programma beleidsbepalend orgaan L.O.V.E.) 

 Kunst en Cultuurplatform Edam-Volendam 

 Cliëntenpanel Apotheken Edam-Volendam 
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 KBO (Katholieke bond voor ouderen) 

 ANBO (Algemene Nederlandse Bond van ouderen) 

 Koplopersgroep (Social Collective) 

 
Onderstaand noemen wij de onderwerpen die het afgelopen jaar belangrijk waren. 

 Contacten met voetgangersvereniging 

 Contacten met Fietsersbond 

 Beleid voor toegankelijkheid openbare gebouwen 

 Preventieproject voor ouderen door huisartsen en zorgverzekeraars 

 Speerpunten werkgroepen voor 2016 

 Thema's uitzendingen 100-min en ouder 

 Rapport Compaenen-Wonen in gemeente Edam-Volendam 2015/2016 

 Gesprekken met dorpsraden Zeevang 

 Gesprek tussen redactie "Zukke Zorgen" en redactie 100-min en ouder 

 Rijbewijskeuring 

 Contacten met bestuur 60+bus 

 Informatiebijeenkomst voorjaar 2016 over het levenstestament 

 Gesprekken met bestuur Zorgcirkel 

 Overzicht voor senioren en zorgbehoevenden 

 Activiteitenoverzicht ouderen 

 Site www.seniorenraadedamvolendam.nl 

 Ouderenvervoer Zeevang 

 Subsidie Seevanck/De Notaris 2017 

 Voorbereiding en uitvoering woonbehoefte-enquête 

 Jaarverslag 2015 

 Contacten met SBS 55+ en Seevanck/De Notaris 

 Buurtwachtbordjes en AED 

 Startnotitie Woonvisie 2017 -2021 en reactie op de Woonvisie 

 Openbare inrichting gemeente 

 Gesprekken met politieke partijen 

 Herstructureringen straten 

 Zebrapaden 

 Gesprekken met ambtenaar veiligheid 

 Mondzorg ouderen 

 Gesprekken met Woningbouwstichtingen De Vooruitgang en Wooncompagnie 

 Gesprekken werkgroepen met betrokken ambtenaren en wethouders 

 Contacten DB met afdeling Samenleving Edam- Volendam 

 Notulen Wmo-vergaderingen 

 Agendapunten cliëntenpanel apotheken 

 Ontwikkelingen Meermin en Broeckgouw 

 Gesprekken met adviseurs 

 Communicatie met achterban 
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Jaarverslag van de penningmeester. 
Piet van den Eijkhof 
 
Het jaar 2016 is weer een jaar vol verrassingen geweest voor de penningmeester. 
Door allerlei ontwikkelingen gebeuren er steeds weer onverwachte dingen. 
Dit jaar was het om maar een voorbeeld te noemen de Woonbehoefte-enquête. Toch een 
onverwachte uitgavenpost van bijna € 1.124,00. Maar het heeft wel resultaat gehad want ruim 
250 personen hebben de enquête ingestuurd. 
Onderstaand een overzicht van onze uitgaven in 2016: 
 
Contributies   €     328,06 
Voorlichtingsmiddag  €  1.211,94 
Vergaderkosten   €     581,70 
Jaarverslag   €     713,41 
Representatiekosten  €     369,62 
Kosten Woonenquête  €  1.123,99   
Kosten TV uitzendingen  €     240,00 
Secretariaatskosten   €     550,44 
Kosten Website   €     202,86 
Administratiekosten   €     339,77  
  
Totaal     €  5.661,79  
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Jaarverslag werkgroep Zorg en welzijn 

Kees Molenaar 
 

 De werkgroep  bestond in 2016 uit de leden: Huibje Veerman, Alie Kras-Mühren, 

Klazien Schilder-Runderkamp, Saskia Smit, Cor Koning, Lou Schuitemaker, Cees de 

Boer (secretaris) en Kees Molenaar (voorzitter). 

 In 2016 zijn twee leden van de Stichting Belangen Senioren van de Zeevang (SBS 55+) 

toegetreden tot de werkgroep Zorg. 

 De werkgroep heeft vergaderd op 19 januari, 5 april, 31 mei, 27 september en 29 

november. 

 Een lid van de werkgroep heeft deelgenomen aan gesprekken met de politieke partijen 

van de gemeente. 

 De secretaris van de werkgroep heeft zich actief beziggehouden met de totstandkoming 

van de Koepel Sociaal Domein. 

 De voorzitter heeft deel uitgemaakt van de redactie van de L.O.V.E.-uitzendingen 100- 

en ouder. 

 Een lid van de werkgroep heeft deelgenomen aan het cliëntenoverleg Apotheken.  

 De secretaris heeft het overzicht  ‘Activiteiten voor Senioren in Edam-Volendam’ 

geactualiseerd en een flyer samengesteld aangaande dit overzicht. 

 De werkgroep heeft gesproken over het probleem dat de Zorgcirkel in de 

zomervakantie  soms  moeilijk  voldoende huishoudelijk personeel in kan zetten. Dat 

geldt met name voor de bouwvakvakantie. Dit probleem blijkt op korte termijn niet 

gemakkelijk op te lossen. 

 De secretaris heeft intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de woonbehoefte-

enquête. 

 De werkgroep heeft suggesties doorgegeven aan de werkgroep Verliesverwerking 

aangaande hoe zoveel mogelijk mensen met een verlies van een naaste te bereiken. 

 De werkgroep heeft een informatief gesprek gehad met Marie Kwakman van de Sociaal 

Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) over de begeleiding van cliënten die met een 

zorgvraag komen bij het Wmo-loket. 

 Leden van de werkgroep hebben geparticipeerd in de Wmo-raad, het cultuurplatform en 

het overleg met de Zeevang. 

 De werkgroep heeft het DB van de seniorenraad voorgesteld het gemeentebestuur te 

verzoeken bordjes met de vermelding ‘Buurtwacht’ te plaatsen waar dat van toepassing 

is. 

 De secretaris van de werkgroep heeft suggesties gedaan voor en commentaar geleverd 

op de voorlopige Woonvisie 2017 – 2021 van de gemeente. 

 De werkgroep heeft gesproken over het probleem dat de mondhygiëne bij veel ouderen 

te wensen overlaat. Er zijn enkele suggesties doorgegeven aan de mondhygiëniste. 

 De werkgroep heeft kennis genomen van de berichten in de media dat er in de meeste 

gemeenten grote overschotten op de Wmo-gelden zijn. Aan het DB van de 

seniorenraad is voorgesteld een brief te schrijven aan het college van b en w en de 

gemeenteraad met de vraag hoeveel overschot er in Edam-Volendam was in 2015 en 

wat het verwachte overschot is in 2016. In deze brief zal er nogmaals op worden 

aangedrongen dat de overschotten geoormerkt zullen worden als bestemd voor Wmo-

uitgaven. 
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Jaarverslag 2016 van de werkgroep Wonen en Veiligheid (binnenshuis) 
Cas Schilder 
 

De werkgroep heeft vijf overlegvergaderingen in 2016 gehouden. 
Er is in 2016 zeer regelmatig contact geweest met de Woningcorporaties Wooncompagnie en 
De Vooruitgang en de Zorgcirkel in onze gemeente. 
Opgemerkt wordt dat de overlegsituatie met de gemeente in 2016 niet optimaal was. 
Het streven is hier verbetering in aan te brengen. 
Met bovengenoemde partijen zijn meerdere onderwerpen besproken. 
Wij noemen bijvoorbeeld:  

 De ontwikkeling in Edam van het Korsnässterrein, 

 Gesprekken met de Zorgcirkel over de toekomst van de Meermin, de locatie voor een 
Woon-Zorg-Complex in de Broeckgouw en de renovatie van het verpleeghuis de 
Gouwzee. 

 
Gesprekken met de Wooncompagnie en de Vooruitgang over nieuwe bouwlocaties in onze 
gemeente hebben zeer regelmatig plaatsgevonden. 
Al deze gesprekken zijn positief verlopen. 
De werkgroep hoopt in de toekomst op voortzetting hiervan. 
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Jaarverslag werkgroep Mobiliteit en Veiligheid (buitenshuis) 
Nel Tol-Schilder 
 
Het jaar 2016 startte met een kennismakingsgesprek met wethouder Runderkamp. Hier werd 
o.a. vastgelegd dat wij voor de communicatie wat betreft de herbestratingsprojecten in zee gaan 
met de drie wijkbeheerders tot er een opvolger is gevonden voor de vaste gemeenteambtenaar. 
Er is inmiddels een goede samenwerking ontstaan tussen de wijkbeheerders en de werkgroep. 
Onze opmerkingen wat betreft de herbestratingsprojecten worden gelijk verwerkt. De 
aanpassingen door de wijkbeheerders worden dan aan ons doorgegeven.   
De wethouder wil een handboek openbare ruimte maken, waarin hij de visie van diverse 
bedrijven, ondernemers en instellingen wil verwerken. Ook de werkgroep is gevraagd hieraan 
mee te werken. Enkele werkgroepsleden zijn op pad geweest met deze groep om de 
knelpunten in Edam en Volendam vast te stellen. Ook is de werkgroep gestart met het in kaart 
brengen van de zebrapaden in de gemeente. Het gaat om borden, lichten, ratels, oversteektijd, 
bewegingscamera's enz. Dit kan ook als input voor het handboek gebruikt worden.  
Tijdens de bijeenkomsten met de wethouder of wijkbeheerders zijn diverse onderwerpen aan 
bod gekomen die de veiligheid en toegankelijkheid van gebouwen en winkels voor ouderen en 
mindervaliden aangaan; niet alleen op- en afritjes maar ook bijvoorbeeld de obstakels op de 
wandelpaden.   
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Jaarverslag werkgroep Communicatie en PR 
Ad Bosch en Lia Guijt 
 

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. 

 
“100-MIN EN OUDER” 
 
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.  

 
In samenwerking met de L.O.V.E produceerde de Seniorenraad in het verslagjaar vijf nieuwe 
afleveringen van 100-min en ouder:  
1. hoe vieren ouderen hun feestdagen; 

2. ongewenst urineverlies; 

3. het levenstestament (financiële aspecten); 

4. het levenstestament (medische en ethische aspecten); 

5. nieuwe woonvormen voor ouderen.  

De feestelijke eerste aflevering van het verslagjaar liet zien hoe onze senioren Sinterklaas, 
Kerstmis en Nieuwjaar vierden. Voor het eerst werd ook de gemeente Zeevang daarin 
betrokken. 
Urineverlies bij mannen en vrouwen komt voor als gevolg van ouderdom maar ook als gevolg 
van prostaatkanker of zwangerschap. Omdat hierover niet gemakkelijk wordt gesproken blijven 
mensen ermee doorlopen. En dat is niet nodig. Vaak is er iets aan te doen. Een uroloog en 
oncoloog van BovenIJ ziekenhuis zetten in deze aflevering uiteen wat de oorzaken kunnen zijn 
en wat er aan is te doen. 
Behandeld werd het levenstestament, zowel de juridische als medisch/ethische aspecten ervan. 
Een actueel landelijk thema. “Wie mag wat als we het zelf niet meer kunnen” kan juridisch 
worden geregeld in een Levenstestament. Daarnaast was er veel te doen in de media rondom 
de laatste fase van het leven. Hoe leg je je wensen vast om waardig te sterven. Wel of geen 
euthanasie, reanimatie of verpleegtehuis.  
Door gewijzigde wetgeving verviel het verzorgingstehuis en werd de woningcorporaties 
opgelegd dat zij in de toekomst alleen sociale huurwoningen mogen bouwen. Hierdoor vielen 
ineens een aantal inwoners met een bruto jaarinkomen van € 37.000 en hoger buiten de boot 
v.w.b. het bewonen van een levensloopgeschikte gelijkvloerse appartement omdat het in de 
gemeente Edam-Volendam daaraan ontbreekt. In samenhang met de wijzigingen in de zorg 
behandelden we in deze aflevering de status quo van het aanbod van huur- en koopwoningen 
voor senioren, de plannen van woningcorporaties en de gemeente in het licht van de nieuwe 
wettelijke ontwikkelingen. 
 
De uitzendingen zijn terug te zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=u3P  
WU597Gg 
 
Informatie hierover en aankondigingen kunnen gevolgd worden op de Facebookpagina van 
100-min en ouder. 
https://www.facebook.com/100-min-en-ouder-713580125398502/?ref=hl  
 
Tevens is het jaarverslag 2015 van de Seniorenraad aan de NIVO en De Stadskrant 
aangeboden ter publicatie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u3P
https://www.facebook/
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De website www.seniorenraadedamvolendam.nl is gedurende het verslagjaar vaker 
geraadpleegd dan in 2015. Er waren ruim 35.000 hits  (=10.049 bezoekers) tegen 24.741 hits 
(=7.016 bezoekers)  in de vergelijkbare periode een jaar eerder. 
 

 
 
Statistiek bezoeken 2016 website seniorenraadedamvolendam.nl 
 
 
De website vermeldt onder het kopje: 

 Informatie de lijst met activiteiten voor senioren en een overzicht van de toegankelijkheid 

van gebouwen in Edam, Oosthuizen 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. 
  

http://www.seniorenraadedamvolendam.nl/
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Jaarverslag Cliëntenraden St. Nicolaashof/Gouwzee en De Meermin 
J.C. van Vlaanderen, onafhankelijk adviseur cliëntenraden Edam-Volendam 

 
Voorwoord 
In 2016 is de cliëntenraad vier keer bij elkaar gekomen. Dat was op 7 maart, 30 mei, 22 
augustus en 28 november. 
 
Halverwege het jaar is er een wisseling geweest in de bezetting van de cliëntenraad. 
Gerard Tol en Nel Sier-Tol hebben hun taak neergelegd en in hun plaats zijn Jose Molenaar en 
Erwin Rossenaar aangetreden als nieuw lid. 
  
Verder waren vertegenwoordigd: Alie Kwakman, Sijmen Hansen, Evert Tuijp, Sijmon 
Peereboom, Jaap van Vlaanderen, Dick Twisk, Alex v.d. Valk en Tineke Nederpelt. 
Gretha Jonk was aanwezig om de notulen op te maken. 
 
Vergadering 7 maart 
 
Beveiliging 
Op Toren B in St. Nicolaashof is een proef gestart met sensorbeveiliging en ingebruikname van 
nieuwe deurknoppen voor de rust bij bewoners op de afdeling. 
 
Bestrating  
Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente over herbestrating tussen Gouwzee en St. 
Nicolaashof, omdat bewoners van Gouwzee problemen hebben met de oversteek vanwege de 
kuilen in de straat.  
 
Na het vertrek van Rosemarie van Eijck naar de Meermin is Tineke Nederpelt nu 
zorgmanager van beide Torens in St. Nicolaashof.  
 
Huisregels 
Er zijn huisregels opgesteld die gelden binnen het St. Nicolaashof. Deze zijn eerst ter 
goedkeuring voorgelegd aan de cliëntenraad. 
 
Plan Waardigheid en Trots 
In de komende vier jaar zal een fors bedrag worden uitgetrokken uit de zogenaamde van 
Rijngelden die specifiek ingezet zullen worden ter bevordering van het welzijn van de bewoners.  
 
Verbouwing Gouwzee 
De verbouwing van Gouwzee wordt in gang gezet. De bewoners verhuizen 2 mei naar het 
naastgelegen Mariahof. De bezoekers van de dagopvang worden opgesplitst vanwege 
ruimtegebrek. Een aantal gaat tijdelijk naar de Meerwijck in Edam en de rest komt naar 
Kloosterhof.  
 
Huishoudelijke medewerkers krijgen een cursus “signaleren van dementie bij mensen 
thuis” aangeboden.  
 
Vervoersbedrijf Munckhof 
De overname van ETS vervoersbedrijf door Munckhof zorgt voor problemen. Joke van Munster, 
hoofd activiteitenbegeleiding, zet zich in om dit zo snel mogelijk in goede banen te leiden. 
 
Vergadering van 30 mei 
 
Broeckgouw 
Woensdag 25 mei heeft de Zorgcirkel samen met de Vooruitgang een intentieverklaring 
getekend om te komen tot realisatie van een Woon-Zorg-Complex. 
 
 
Nieuwe raad van bestuur 



14 
 

Maarten de Vries heeft afscheid genomen als voorzitter van de raad van bestuur en zal met 
ingang van 1 juni zijn functie overdragen aan Ronald Buijs en Monique Cremers.  
 
TSN 
Van de 200 cliënten die huishoudelijke hulp afnamen van TSN, dat afgelopen jaar failliet is 
gegaan, zijn er 180 overgenomen door Zorgcirkel. 
47 medewerkers van TSN zijn aangenomen, voorlopig voor de tijd van 1 jaar.  
 
Wmo 
Vanuit de Wmo is gevraagd of er iemand van de cliëntenraad wil participeren in de Wmo-raad 
om zo meer binding te leggen tussen beide partijen. 
Sijmen Hansen zal een vergadering bijwonen en daarna besluiten of hij deze taak op zich wil 
nemen. 
 
Vergadering 22 augustus 
  
Tuinontwerp Kloosterhof loopt vertraging op vanwege de vraag naar een fietsenstalling 
en een stalling voor scootmobielen die in dit project opgenomen moeten worden. 
 
Informatiesysteem 
Offertes zijn binnen. Er wordt afgestemd met de SFOV die hier een grote bijdrage aan leveren. 
Het systeem zal ook in de seniorenwoningen in de Roerstraat en aan de Julianaweg gaan 
draaien. 
 
Voor beide Torens in St. Nicolaashof wordt een tovertafel aangeschaft. 
 
Raad van bestuur houdt 100 gesprekken op alle locaties binnen de Zorgcirkel om een 
goed beeld te krijgen van de cultuur en de beleving binnen de organisatie. 
 
In samenwerking met WonenPlus is een boodschappenservice opgezet. 
 
Stand van zaken Boventalligheid 
Van de medewerkers die boventallig verklaard zijn heeft het merendeel een functie aangeboden 
gekregen op een andere locatie. Een aantal medewerkers is gestart met de opleiding voor een 
hogere functie en enkelen konden gebruik maken van de mogelijkheid om vervroegd met 
pensioen te gaan. Een klein percentage heeft zich ziek gemeld. 
 
Verbouwing Gouwzee 
Er is bezwaar ingediend op de eerder verleende bouwvergunning voor Gouwzee. 
Deze is door de gemeente ongegrond verklaard en daar is hoger beroep tegen aangetekend. 
 
Broeckgouw 
Zorgcirkel is nog steeds in gesprek met de Vooruitgang. 
 
Vergadering 28 november 
 
Nieuwe organisatiestructuur 
In de nieuwe structuur gaat gewerkt worden met regiomanagers. Hierdoor komt de functie van 
manager Zorg en Dienst te vervallen. Dit houdt in dat er minder managers nodig zijn binnen de 
Zorgcirkel die meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun eigen rayon. Voor Dick Twisk 
geldt dat hij opnieuw moet solliciteren. Medio december zal bekend gemaakt worden wie de 
nieuwe regiomanagers zullen zijn. 
 
Geestelijke verzorging 
Ben de Bock, geestelijk verzorger in St. Nicolaashof, gaat met pensioen. Er zal een nieuwe 
geestelijke verzorger worden aangesteld. Jaap van Vlaanderen en Sijmen Hansen hebben 
namens de cliëntenraad inspraak gehad in de benoeming van deze persoon. 
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Voortgang bouw Gouwzee 
De planning is oplevering in juni en inhuizen in juli 2017. 
Bezwaarprocedure loopt nog. 
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Jaarverslag bestuur 60+ bus 
Ben Kok 
 
Het bestuur van 60+ bus bestaat uit:   

 Ben Kok, voorzitter; 

 Jan Schilder, secretaris; 

 Jan Bond, penningmeester; 

 Ben Kruse, coördinator. 
 

Onderstaand het jaargebruik van de 60+ bus: 
2015 
Okt                78 ritjes 
Nov             126 ritjes 
Dec             146 ritjes 
 
2016 
Jan               198 ritjes 
Feb               229 ritjes 
Mrt                285 ritjes 
April              251 ritjes 
Mei               221 ritjes 
Juni              231 ritjes 
Juli               229 ritjes 
Aug              255 ritjes 
Sep              316 ritjes 
 
Zoals te zien is, neemt het aantal ritjes maandelijks nog steeds toe. 
Bijna de helft van de ritjes gaat van en naar St. Nicolaashof/Kloosterhof in Volendam. 
  



17 
 

 
Speerpunten 2017 
Jan Tol. voorzitter 
 
Net als in voorgaande jaren presenteert de Seniorenraad speerpunten die aandacht moeten 
krijgen. Gelet op het feit dat 2017 al weer enige maanden op streek is, legt de Seniorenraad 
graag de nadruk op de drie meest belangrijke speerpunten die vanuit elk van de werkgroepen 
van de Seniorenraad naar voren zijn gekomen. 
 
Werkgroep Zorg en welzijn 
1. Aandacht blijven vragen voor de dringende noodzaak om het aantal verpleeghuisbedden 

voor een toenemend aantal dementerenden in de gemeente te blijven verhogen. Dit 
gebeurt door aandacht te vragen van het gemeentebestuur, de politieke partijen en de 
zorginstellingen. Volgens de Seniorenraad dient de gemeente er alles aan te doen om zo 
spoedig mogelijk te komen tot realisatie van een Woon-Zorg-Complex met 
verpleeghuisbedden in de Broeckgouw. 

2. Het monitoren van de geboden verpleging en verzorging in de verpleeghuizen en in de 
thuiszorg. 

3. Het monitoren en beter laten functioneren van het Breed Sociaal Loket. 
 
Werkgroep Mobiliteit en veiligheid buitenshuis 
1. Alle nieuwe straten- en pleinenplannen beoordelen en becommentariëren, in overleg met 

het ambtelijk apparaat (zebrapaden, bushaltes, voet- en fietspaden, hinderlijke paaltjes op 
die paden, obstakels op voet- en fietspaden, op- en afritten trottoirs, gevaarlijke 
verkeerssituaties voor ouderen enz.). 

2. Toegankelijkheid openbare gebouwen. 
3. Veiligheid buitenshuis in het algemeen.  
 
Werkgroep Communicatie en Publiciteit 
1. Begeleiden van persuitingen op verzoek van het dagelijks bestuur en de werkgroepen. 
2. Bredere inzet van het enquêtemiddel, ondersteund met persuitingen om de feitelijke 

informatie te verzamelen voor door de werkgroepen veronderstelde knelpunten en om de 
ongevraagde adviezen aan de gemeente mogelijk te maken en kwalitatief te verbeteren. 

3. Creëren van een Facebookpagina waarop relevante berichten kunnen worden geplaatst, 
waardoor het terrein van de belangenbehartiging van de Seniorenraad meer duidelijk wordt 
en bekendheid krijgt. Daarnaast wil de redactieraad van het TV-programma “100- min en 
ouder” in 2017 ook putten uit onderwerpen die worden aangedragen uit de Jeugdraad, 
Participatieraad en Wmo-raad die net als de Seniorenraad deel uitmaken van de Koepel 
Sociaal Domein.  

 
Werkgroep Wonen en veiligheid binnenshuis 
1. De Woonvisie 2017-2021 van de gemeente monitoren en ontwikkelingen bijhouden en de 

gemeente zo nodig gevraagd en ongevraagd adviseren. 
2. De woonwensenenquête inclusief domotica als vervolg op de woonbehoefte-enquête van 

september-oktober 2016. Hierbij zal in overleg met de gemeente en eventueel de 
woningcorporaties De Vooruitgang en de Wooncompagnie inbreilocaties voor woningen en 
levensloopbestendige appartementen in de vrije sector worden geactualiseerd en ingevuld, 
rekening houdend met de korte en middellange termijn.  

3. Woonzorgvisie: de woonzorg die moet worden geboden aan ouderen door het 
levensloopgeschikt maken van hun woningen, maar ook de ontwikkeling van een 
woonzorgcombinatie en een hospice e.e.a. in afstemming met de gemeente, 
woningcorporaties en zorgontwikkelaars. 
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Statistische gegevens 55-Plussers Edam-Volendam per                           

december 2016 

 

Jaar Mannen Vrouwen Totaal  Totaal             % 55+ van 
                           55Plussers  aantal            totaal aantal 
     Inwoners         inwoners 
 
Edam incl. Purmer 
2016 : 1427 1598 3025  7220  42% 
2015 : 1298 1464 2762  7109  39% 
2014 : 1257 1431 2688  7174  37% 
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% 

Volendam 

2016 : 3597 3761 7358  22190  33% 
2015 : 3168 3374 6542  21978  30% 
2014 : 3089 3263 6352  21914  29% 
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% 

 
 
Zeevang 
2016 1289 1302 2591    6388  41% 

Gemeente Edam-Volendam 

2016 : 6313 6661    12974  35798  36% 
2015 : 4466 4838 9304  29087  32% 
2014 : 4346 4694 9040  29088  31% 
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% 
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Dit jaar is voor de zesde 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. Dit jaar voor het eerst met de inwoners van de voormalige gemeente Zeevang 

erbij. 

 

                                                                      Gemeente            % van     

Jaar  categorie   Edam    Volendam  Zeevang   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 * 

 

2014  55-64 jr.    990       2940    3930   14 * 

2014  65+    jr.  1698       3412    5110   18 * 

2014  totaal  2688       6352    9040   31 * 

 

2015  55-64 jr.    991       2934    3925   13 * 

2015  65+    jr.  1771       3608    5379   18 * 

2015  totaal  2762       6542    9304   32 * 

 

2016  55-64 jr.    974       2959             980  4913   14 * 

2016  65+    jr.  2051       4399  1611  8061   23 * 

2016  totaal  3025       7358  2591             12974   36 * 

 

Oudste inwoner    102 jr          103 jr 97jr 

* 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.                               31 december 2016 
Woonkern aantal inwoners    aantal mannen   aantal vrouwen   totaal aantal inwoners 
Beets   526  283  267    550 
Edam (incl. Purmer)    7000            3520            3700                   7220 
Hobrede  157    75    79    154 
Kwadijk   791  379  385    764 
Middelie  697  355  351    706 
Oosthuizen            3252            1625            1677              3302 
Schardam  105    56    51    107 
Volendam          21978          11199          10991            22190 
Warder   812  418  387    805 

 
Totaal           35427          17910          17888              35798 

 
 
                          31 december 2016 

55+ per Woonkern aantal mannen   aantal vrouwen   totaal aantal inwoners 
Beets    111  104    215 
Edam (incl. Purmer)                 1427            1598              3025 
Hobrede     43    41      84 
Kwadijk    177  176    353 
Middelie   141  134    275 
Oosthuizen               614              666              1280 
Schardam     30    27      57 
Volendam             3597            3761              7358 
Warder    173  154    327 

 
Totaal 55+ Gemeente              6313              6661            12974 
 

 
                          31 december 2016 

55-64 per Woonkern aantal mannen   aantal vrouwen   totaal aantal inwoners 
Beets      44    45      89 
Edam (incl. Purmer)        492              482    974 
Hobrede     14    11      25 
Kwadijk      58    69    127 
Middelie     54    61    115 
Oosthuizen               237              237    474 
Schardam     12    10      22 
Volendam             1485            1474              2959 
Warder      71    57    128 

 
Totaal 55-64 Gemeente           2467              2446              4913 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

                          31 december 2016 
65+ per Woonkern aantal mannen   aantal vrouwen   totaal aantal inwoners 
Beets      67    59    126 
Edam (incl. Purmer)        935            1116              2051 
Hobrede     29    30      59 
Kwadijk    119  107    226 
Middelie     87    73    160 
Oosthuizen               377              429    806 
Schardam     18    17      35 
Volendam             2112            2287              4399 
Warder    102    97    199 

 
Totaal 65+ Gemeente            3846              4215              8061 
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Bestuur en werkgroepen Seniorenraad per 31 december 2016 
      . 
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; 

 Voorzitter werkgroep wonen (vacant)  

 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): 

 Jaap Bien (tijdelijk voorzitter tot 8-2-2017 daarna vacant); 

 Jan Nieuweboer; 

 Yvo de Ruijg; 

 Piet Veerman. 
 

Werkgroep Zorg en Welzijn: 

 Kees Molenaar (voorzitter); 

 Cees de Boer (secretaris). 

 Mw. Alie Kras-Muhren; 

 Mw. Klazien Schilder-Runderkamp;  

 Mw. Huibje Veerman; 

 Mw. Saskia Smit; 

 Cor Koning; 

 Lou Schuitemaker. 
 

Adviseurs Seniorenraad Edam-Volendam: 

 Jaap Bien; (tot 8-2-2017); 

 Klaas Bond; 

 Jan Groot; 

 Erik Tuijp. 
 
Stichting Seniorenbus: 
Namens de Seniorenraad hebben zitting: 

 Ben Kok; 

 Evert Zwarthoed. 
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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 heeft zitting: 

 Cees de Boer;  
 

WonenPlus: 
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. 

 
Koepel Sociaal Domein: (nieuw per 1-10-2016)  (KSD) 
Namens de Seniorenraad hebben zitting  

 Jan Tol; 

 Cas Schilder. 
 
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  

 Voorzitter werkgroep wonen (vacant).  
 
Redactie TV-pogramma “100-min en ouder” 
Namens de Seniorenraad hebben zitting: 

 Jan Tol; 

 Cas Schilder; 

 Piet van den Eijkhof; 

 Thoom Steur; 

 Kees Molenaar; 

 Cees de Boer; 

 Mw. Lia Guijt; 

 Voorzitter werkgroep wonen (vacant);  

 Ad Bosch (plaatsvervanger). 
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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. 

 
 
 
 
 
 

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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