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Voorwoord van de voorzitter bij het jaarverslag 2018 
Jan Tol 
 
Stichting Seniorenraad Edam-Volendam (Seniorenraad) behartigt de algemene belangen van 
senioren op de terreinen zorg, welzijn, wonen en mobiliteit. Werkgroep Communicatie en public 
relations publiceert daarover in de lokale bladen en op de website van de Seniorenraad. 
De Seniorenraad is ook vraagbaak voor kwetsbare ouderen die hulp zoeken en helpt waar 
mogelijk. 
De Seniorenraad informeert de inwoners en in het bijzonder ouderen over allerlei  
ontwikkelingen en wetenswaardigheden in de NIVO en de Stadskrant en via het TV programma    
“100- min en ouder”. 
 
2018 is het tweede jaar dat de Seniorenraad opereerde onder de paraplu van de Koepel 
Sociaal Domein Edam-Volendam (KSD), het algemene adviesorgaan van de gemeente, samen 
met de andere adviesraden: Wmo-raad, Jeugdraad en Participatieraad. De KSD adviseert 
gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur (College van Burgemeester en Wethouders 
en/of de gemeenteraad). 
Informatie over tal van activiteiten, vergaderingen en allerlei wetenswaardigheden, is te vinden 
op de website van de Seniorenraad (www.Seniorenraadedamvolendam.nl) en op de website 
van de KSD (www.ksd-edam-volendam.nl). 
 
In 2018 heeft de gemeente de KSD meerdere keren gevraagd om input te leveren voor 
beleidsnota’s en beleidsvisies, zoals de Vrijwilligersnota, de Woonzorgvisie, de Mantelzorgnota 
en de Wmo-nota. Deze nota’s zijn inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad en gelden tot 
en met 2022. De werkgroepen van de Seniorenraad hebben aan de totstandkoming van die 
nota’s belangrijke bijdrages geleverd. 
Geconcludeerd kan worden dat de KSD, in dit geval de Seniorenraad, steeds beter met de 
gemeentelijke organisatie samenwerkt. 
 
Van onze werkgroepen Wonen en veiligheid binnenshuis, Mobiliteit en veiligheid buitenshuis, 
Zorg en welzijn en Communicatie en Public Relations vindt u afzonderlijke bijdragen van hun 
activiteiten en speerpunten in het jaarverslag. 
 
Dat de Seniorenraad midden in de gemeenschap staat, blijkt uit de contacten met en ten 
behoeve van onze achterban met o.a.: 

 wethouders en ambtelijke vertegenwoordigers; 

 woningbeheerstichtingen De Vooruitgang en de Wooncompagnie; 

 bestuur van De Zorgcirkel die specialist is op het gebied van wonen, welzijn, services, 
(thuis)zorg, behandeling en preventie; 

 politieke partijen in onze gemeente; 

 stichting Belangen Senioren Zeevang (SBS 55+); 

 gezamenlijk dorpsradenoverleg Zeevang (GDO); 

 adviseurs van de Seniorenraad. 
 
Ik bedank de leden van de werkgroepen en mijn medebestuursleden voor hun tijd en 
belangeloze inzet. 
Ik dank ook onze adviseurs voor hun betrokkenheid, inbreng en adviezen. 
 
Ik hoop dat het jaarverslag u mag overtuigen van de betekenis van de Seniorenraad voor onze 
inwoners. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seniorenraadedamvolendam.nl/
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Jaarverslag secretaris 
Cas Schilder 
 
2018 is een bijzonder druk jaar geweest voor de Seniorenraad.  
Het bestuur en de werkgroepen van de Seniorenraad, met name de werkgroep Mobiliteit en 
veiligheid buitenshuis, de werkgroep Wonen en veiligheid binnenshuis en de werkgroep Zorg en 
welzijn hebben samen met de Jeugdraad, Wmo-raad en Participatieraad binnen de Koepel 
Sociaal Domein (KSD) een belangrijke rol gespeeld in het verstrekken van een groot aantal 
gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders. 

 

  
Wij noemen voor 2018 de ongevraagd adviezen:  
- Procedure klachtenafhandeling Breed Sociaal Loket; 
- Begroting Seniorenraad in samenhang met begroting KSD; 
- Campagne bewustwording veilig en comfortabel wonen, naar aanleiding van startnotitie 

woonvisie; 
- Gemeentelijk grondbeleid; 
- Vervoersproblematiek dagopvang “Zorgcirkel”; 
- Aanbesteding Wijksteunpunt; 
- Achterblijven percentage inentingen in onze gemeente. 
  
Wij noemen voor 2018 de gevraagde adviezen:  
- Nota Wmo-onderwerpen en -kaders; 
- Nota Jeugd; 
- Koepel document Sociaal Domein; 
- Input Vrijwilligersnota; 
- Evaluatie KDS; 
- Woonzorgvisie 2018-2022; 
- Mantelzorgnota 2019; 
- In voorbereiding Vrijwilligersnota 2019. 
  
In 2018 vergaderde het bestuur van de Seniorenraad zes maal. 
De vergaderingen werden naast het dagelijks bestuur (DB) bijgewoond door de voorzitters van de 
werkgroepen Communicatie en publicatie relations, Mobiliteit en veiligheid buitenshuis, Wonen en 
veiligheid binnenshuis, Zorg en welzijn, een vertegenwoordiger van de KBO (Katholieke Bond 
voor Ouderen), en een vertegenwoordiger van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen). 

 

Het DB vergaderde 18 maal en tweemaal met de adviseurs. Namens de gemeente was zo nodig 
aanwezig mevrouw Rennie Groot, beleidsmedewerker van de afdeling Samenleving. 

 

  
Vertegenwoordigers van de Seniorenraad zijn bij de navolgende instellingen betrokken:  
- Klankbordgroep begrafenisfonds “Jozef van Arimathea; 
- Cliëntenraden verzorgingshuizen “De Meermin”, “St. Nicolaashof”, “Gouwzee” en voormalig 

“Zeevang”; 
- SBS 55+ in Oosthuizen; 
- Projectgroep “De Seevanck/De notaris. 
- WonenPlus; 
- Wmo-raad; 
- Bestuur Koepel Sociaal Domein; 
- De dorpsraden van de voormalige gemeente Zeevang; 
- Kunst- en cultuurplatform Edam-Volendam; 
- PBO (programma beleidsbepalend orgaan LOVE); 
- Stichting 60+ bus; 
- Gehandicaptenraad en Invident; 
- De fietsersbond; 
- Cliëntenpanel apotheken Edam-Volendam; 
- KBO (Katholieke Bond voor Ouderen); 
- ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen); 
- Redactie 100-min en ouder; 
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- Woningbeheerstichting “De Vooruitgang”; 
- Woningcorporatie De Wooncompagnie; 
- De Zorgcirkel. 
  
Onderstaand noemen wij onderwerpen die in 2018 zijn behandeld:  
- Vervolg woonbehoefte-enquête en contact met respondenten met inkomens boven de sociale 

grens en gesprekken over kavels voor deze groep; 
- Service- en meldpunt; 
- Blijvers- en verzilverlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 

(SVn); 
- Woonadviseur; 
- Onderzoek realisatie hospice; 
- Uitzendingen 100-min en ouder; 
- Goedkeuring financiën 2017, controle daarop en begroting 2018; 
- Zie gevraagde en ongevraagde adviezen; 
- Voorbereiding Jaarverslag 2018; 
- Onderhoud aanleunwoningen “Meermin” Edam; 
- Speerpunten 2018; 
- Mondhygiëne ouderen; 
- 60+ bus; 
- Up-to-date maken van activiteitenoverzicht ouderen en die van de “Seevanck”; 
- Seniorensores; 
- Contacten met instellingen die betrokken zijn bij ouderen; 
- Apothekersoverleg; 
- Zorgconcepten terrein “WOZOCO’’ Broeckgouw; 
- Voorbereiding gesprekken politieke partijen; 
- Aanpassing website; 
- Onderzoek naar ouderenvervoer in de kernen van de Zeevang; 
- Contacten betrokken ambtenaren en wethouders bij gemeente; 
- Ontwikkelingen “Meermin”; 
- Gesprekken met adviseurs; 
- Communicatie met achterban; 
- Evaluatie Koepel Sociaal Domein (KSD); 

 
- Gezondheidsmarkt Edam-Volendam; 
- Vrijwilligersontbijt; 
- Website “Lekker Thuis Blijven Wonen”; 
- Stichting CarMar; 
- Toegankelijkheid openbare ruimtes; 
- iPad-cursus senioren; 
- Rijbewijskeuring 75+; 
- Privacy-wet; 
- Energietransitie (duurzaamheidsbeleid); 
- Toekomst “De Seevanck”; 
- Vervoerskosten dagopvang; 
- Actieprogramma Integrale Veiligheid gemeente Edam-Volendam; 
- Sociale kaart Edam-Volendam; 
- WhatsApp buurten; 
- Automatische externe defibrillator (AED)-beleid; 
- Ontwikkeling Korsnäss-terrein Edam en Centrum Edam; 
- Vuilniszakken probleem; 
- Powerfull Ageing; 
- Aanbestedingen gemeente; 
- Ontwikkeling “Maria Goretti” locatie, “Blokwhere” locatie en Scheepswerf Edam. 
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Jaarverslag van de penningmeester. 
Piet van den Eijkhof 
 
Het jaar 2018 is een rustig jaar voor de penningmeester geweest. 
Er heeft zich dit jaar maar één onverwachte uitgave voorgedaan. 
Die is ontstaan doordat de website moest worden aangepast in verband met de nieuwe 
privacyregels en dat konden wij niet zelf.  
Onze provider heeft dat keurig geregeld, maar daar waren natuurlijk wel kosten aan verbonden. 
 
Verder kan nog opgemerkt worden dat de vergaderkosten minder geworden zijn dan was 
begroot. 
 
Onderstaand een overzicht van de uitgaven: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroot 2018 Werkelijk 2018

Secretariaatkosten: 1.060,00€     934,78€          

*Kosten notuleren 610,00€          635,00€     

*Portokosten 100,00€          -€           

*Kosten antwoordnummer 250,00€          241,40€     

*Kantoorbenodigdheden 100,00€          58,38€       

Contributies etc. 430,00€        422,97€          

*lidmaatschap LOIS 90,00€             90,00€       

*bijdrage NIVO 340,00€          332,97€     

Representatiekosten 1.600,00€     1.517,50€       

*Eindejaarspresentje 1.400,00€       1.450,00€  

*Ziekte, afscheid, etc. 200,00€          67,50€       

Reiskosten: 300,00€        -€                

*100-min en ouder 200,00€          -€           

*bezoeken symposia etc. 100,00€          -€           

Vergaderkosten 750,00€        414,35€          

Jaarverslag 300,00€        -€                

Bankkosten 120,00€        120,72€          

Kosten Website 340,00€        471,90€          

Onvoorzien 200,00€        

5.100,00€     3.882,22€       
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Jaarverslag werkgroep Zorg en welzijn 

Kees Molenaar 
 
De werkgroep bestond uit: Huibje Veerman, Alie Kras-Mühren, Klazien Schilder-Runderkamp, 
Map van der Lende, Saskia Smit, Cor Koning, Lou Schuitemaker, Jaap Zwarthoed (secretaris) 
en Kees Molenaar (voorzitter). 
 
In 2018 heeft de werkgroep Zorg zich bezig gehouden met de volgende zaken: 

- Overleg cliëntenpanel apothekersoverleg. Hierbij zijn o.a. aan de orde gekomen: de 

controle op het medicijnengebruik door senioren en het instellen van een z.g. ‘track en 

trace’-code, zodat men kan zien wanneer een bestelling klaar ligt. 

- Klachten rond de vuilniszakkencontainers. Deze klachten zijn door de Seniorenraad 

doorgegeven aan de gemeente. 

- De ontwerpen ‘Vrijwilligersnota’ en Mantelzorgnota’ van de gemeente besproken. 

- De ‘Activiteitenlijst voor senioren’ bijgewerkt. 

- Ontwerp van de Sociale Kaart besproken 

- In het kader van de cultuurnota gesprek gehad met Jera van Gelder aangaande een 

nieuwe opzet van culturele activiteiten voor Senioren. 

- Onderzoek naar mogelijkheden om een folder te maken betreffende ‘Mondhygiëne’ 

voor senioren. Er zijn teksten gezocht, er is nagegaan hoe het staat met eventueel 

copyright. In 2019 zal waarschijnlijk een folder verschijnen. 

- Een lid van de werkgroep heeft deelgenomen aan de gezondheidsmarkt. 

- Deelneming aan overleg over aanbesteding Gehandicaptenvervoer. Via de 

Seniorenraad onze aanbevelingen doorgegeven. 

- Onze zorgen omtrent de gevolgen van de overgang van de huishoudelijke zorg van 

‘Wonen Plus”naar ‘SMD’ doorgegeven aan de Seniorenraad. In dit kader ook 

aanbevelingen besproken en doorgegeven voor aanbestedingen in de toekomst. 
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Jaarverslag werkgroep Wonen en Veiligheid (binnenshuis) 
Cas Schilder, interim voorzitter   

 
De werkgroep heeft zes maal vergaderd. Naast het regelmatige contact met de 
woningbeheerstichtingen “De Vooruitgang” en “De Wooncompagnie”,  alsmede met “De 
Zorgcirkel” is er dit jaar ook veel contact geweest met de gemeente. 

 

  
De belangrijkste onderwerpen van 2018 waren:  
- Service-/meldpunt voor ouderen; 
- Toekomst van het verzorgingshuis “De Meermin”; 
- Realisatie van woonzorgcomplex Broeckgouw; 
- Uitwerking van de woonvisie 2017-2021 en vervolgstappen; 
- Campagne bewustwording veilig en comfortabel wonen; 
- Grondprijzen gemeente; 
- Woonzorgvisie 2018 - 2023; 
- SVn-lening (blijvers- en verzilveringslening); 
- Voorbereiding gesprekken met politieke partijen; 
- Duurzaamheid en energietransitie; 
- Kavels voor respondenten uit de woonbehoefte-enquête september-oktober 2016; 
- Ontwikkeling Korsnäss en Centrum-Edam; 
- 10 patiowoningen Broeckgouw; 
- Ontwikkeling woningbouwlocatie “Maria Goretti”, scheepswerf Edam en “Blokwhere”. 
  
Speerpunten voor 2019 zijn:  
- De blijvers- en verzilveringslening van SVn; 
- De energietransitie (duurzaamheid); 
- “De Meermin”; 
- Service- en meldpunt voor ouderen; 
- Uitwerking woonvisie 2017-2021 en woonzorgvisie2018 -2023; 
- Woonadviseur; 
- Locaties voor respondenten woonbehoefte-enquête september-oktober 2016. 
  
Leden:  
- Jan Tol; 
- Piet van den Eijkhof; 
- Yvo de Ruijg; 
- Jan Nieuweboer; 
- Piet Veerman; 
- Henk Bergman; 
- Cas Schilder; 
- Gerrit Kuijper. 
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Jaarverslag werkgroep Mobiliteit en Veiligheid (buitenshuis) 
Jan Tol (bout) 
 
De speerpunten van 2018 waren wederom: 
 
a) Het blijvend volgen van herstructureringswerken met name op de aanleg van 
    invalide – en rollator opritten. 
b) Obstakels op voet- en fietspaden. 
c) Verbetering van zebrapaden en toegankelijkheid van openbare gebouwen. 
d) Verbetering en realisering van bestaande en nieuwe openbare toiletten. 
e) Voorzieningen t.b.v. blinden, slechtzienden, slechthorenden, bejaarden en  
    gehandicapten. 
f) Groenvoorzieningen. 
g) Verbetering communicatie en participatie van de gemeente naar zijn bewoners en  
    belanghebbenden. 
 
De door de werkgroep aangedragen adviezen en controles bestonden uit: 
 
A1. De aanleg van de Mgr. Veermanlaan is met onze inbreng naar behoren voltooid. 
A2. Diverse gereconstrueerde wijken in Edam en Volendam zijn door de werkgroep 
       samen met de wijkbeheerders nagelopen en hier en daar nog van 
       invaliden opritten voorzien. 
A3. Het Europaplein zal mogelijk worden voorzien van blindengeleidelijnen t.b.v.  
       visueel gehandicapten. Problemen met slecht geplaatste en te lage bebording zijn 
       opgelost. 
A4. Spijtig is dat het realiseren van invaliden opritten in de oude kom sterk 
       afhankelijk is van het onderhoudsbudget. Hiervoor zou een apart budget 
       beschikbaar moeten zijn. 
A5. De Burgemeester van Baarstraat krijgt momenteel een totale opknapbeurt, 
       waarin mogelijk alle voorzieningen t.b.v. gehandicapten en slechtzienden 
       zijn opgenomen. Problemen met de winkelwagens van de Fa. Deen worden 
       opgelost. 
De punten b , c , d , e , en f hebben onze aandacht middels voorstellen en acties  
       richting de gemeente. Zo zijn ook de lampen van o.v. masten hersteld.       
Punt G. Om klachten of vragen van bewoners beter te kunnen behandelen zal de 
       communicatie binnen gemeentewerken moeten verbeteren. 
Resume´: 
Positief is: 
1) Dat bij herstructureringswerken de gemeente structureel meer rekening houdt met 
    voorzieningen t.b.v. invaliden en ouderen. 
2) Ook voor visueel gehandicapten worden langzaam maar zeker structureel de 
    nodige voorzieningen getroffen.  
3) De werkgroep participeert met de Wijkraad Oude Kom om door beider inbreng de 
    argumenten ter realisatie van verbeteringen te versterken. 
Tot slot: Het door de gemeenteraad aangenomen verkeersplan 2018-2023 zal voor de 
werkgroep de nodige inspanningen vergen teneinde voor de meeste ingezetenen een 
acceptabel resultaat te bewerkstelligen.                                                
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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. 
 
Tevens is het jaarverslag 2017 van de Seniorenraad aan de NIVO en De Stadskrant aangeboden 
ter publicatie. 
 
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. 
 

TV programma “100- min en ouder” 
Lia Guijt, eindredacteur  

 
Tijdens het verslagjaar bracht 100-min en ouder 5 afleveringen uit op de lokale televisie LOVE 
over: 

 Hoog-sensitiviteit van kinderen en Qigong voor parkinsonpatiënten (januari); 

 Hoe bereid je jezelf tijdig voor op het ouder worden? (2x: in maart en in mei); 

 Stichting Carmar, een thuis voor jongeren met een beperking en met Cees Baerts over 

zijn laaggeletterdheid en over het boek dat hij daarover geschreven heeft “Het komt op 

als ….. (september); 

 Een kerstboodschap van voormalige burgemeesters Willem van Beek van Edam-

Volendam en Karen Heerschop van Zeevang, alsmede predikant Hans Reedijk 

(december). 

Er kwam een nieuw logo en Manon Dijkshoorn-Meyjes volgde Lia Guijt op als eindredacteur 
van het tv-programma. 

 
Website Seniorenraad 
Ad Bosch, webmaster 
 
In september 2017 is besloten de website te vernieuwen. In oktober is hiertoe een aanzet 
gegeven door opdracht te verlenen aan webdesigner qstylez, om een nieuwe website te maken, 
waarbij de nadruk ligt op toegankelijkheid. In december lag het eerste ontwerp op tafel. 
Inmiddels is de nieuwe website eind maart 2018 van start gegaan. 
 
De website WWW.Seniorenraadedamvolendam.nl  is gedurende het eerste jaar in de nieuwe 
opmaak goed ontvangen. Tot 31 december 2018 zijn er gemiddeld 1343 bezoekers per maand 
geweest die gemiddeld 1508 bezoeken hebben gebracht aan de site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seniorenraadedamvolendam.nl/
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Jaarverslag Cliëntenraden St. Nicolaashof/Gouwzee , De Meermin en 
Seevanck/de Notaris 
 De Zorgcirkel 
 

 Thom de Jager is in 2018 ook voorzitter van de Cliëntenraad (CR) Meermin. 

 Alle nieuwe vrijwilligers moeten een verklaring van goed gedrag afgeven, voor oude 

vrijwilligers moeten nog afspraken gemaakt worden. 

 Zorgcirkel is in gesprek met de gemeente over de verhuur van ruimte voor het Breed 

Sociaal Loket in Oosthuizen. 

 N.a.v. van de insluiper in de Seevanck, gaan we kijken wat we zelf nog kunnen m.b.t. 

inbraakpreventie. 

 In Volendam zijn een secretaris en een penningmeester aangesteld. 

 De zorgmanager (ZM) zal altijd tijdens een CR overleg aanwezig zijn, mits ze echt niet 

kunnen. 

 Het “plan op orde” (plan voor financieel resultaatsverbetering) van Sint Nicolaashof is 

besproken. 

 De bezuinigingspunten voor de regio vanuit de CR zijn besproken. 

 Leden FNV waren op de afdeling om handtekeningen op te halen tegen het eerder sluiten 

van het restaurant in Sint Nicolaashof te Volendam. CR leden zijn er fel op tegen dat 

iedereen zomaar op de afdeling kan komen. 

 De concept tekening van de tuin Gouwzee is besproken. Er wordt geld beschikbaar gesteld 

door Stg Ouderenfonds. Ook gaat een gedeelte van de opbrengst van de benefiet avond 

naar de tuin. Het plan is dat het een mix zal worden van tuin, parkeren en leefcirkels. Stg 

Ouderenfonds wil een beeld van Sint Nicolaas in de tuin. Dick geeft pas groen licht als de 

complete financiering rond is. Het tuinproject in de Meermin wordt op een andere manier 

aangepakt 

 Een andere deur aan de zijkant van Gouwzee hing samen met de aanleg van de tuin, de 
keuze is gemaakt en is in uitvoering gezet. Het wordt een brede schuifdeur in drie delen. 
Boven de schuifdeur komt een afdak en het stuk voor de brug wordt breder. 

 In Kloosterhof komt een scootmobiel ruimte, en met bewoners van het Brijkje (Gouwzee) 

wordt gesproken over het ontbreken van daglicht in de huiskamer. 

 Het “plan van aanpak” Gouwzee wordt besproken, leden CR kunnen zich in dit plan vinden. 

Het personeel Gouwzee heeft persoonsgerichte training gehad. 

 De leefcirkels zijn in gebruik genomen in Gouwzee, de regels m.b.t. privacy moeten nog in 

kaart gebracht worden 

 De financiële rapportage “de T3 rapportage” is besproken, de behandelsector valt per 01-

01-2019 helemaal onder de regio. Uitbreiding specialist ouderengeneeskunde (SOG) volgt.  

 In de Zeevang moet de discussie nog gevoerd worden of men over wil gaan in een 

regionale CR. Een principeuitspraak tot samenvoeging van de Cliëntenraden is inmiddels 

positief bevonden namens de Seevanck/de Notaris. In Volendam zien enkele leden geen 

toegevoegde waarde in de samenvoeging. Bijeenkomst om één gezamenlijke cliëntenraad 

op te richten is gepland op 17-09-2019.  

 Dhr. Huisbrink is aspirant lid van de CR Meermin, Dhr. Ophuijzen is gestopt. 

 In de Meermin is een Qwiek aangeschaft. (De Qwiek.up is een mobiele projector die van 

elke ruimte een snoeze-of-belevingsruimte maakt. Door middel van USB belevingsmodules 

met digitale beelden met muziek of geluid erbij kunnen levensgrote projecties geprojecteerd 

worden op muur of plafond.  

 AVP en de brand/inboedelverzekering zijn voor intramurale bewoners gratis. 

 Het overlijden van een bewoner in de Meermin is besproken, deze zaak lag bij de RvB. Er 

is een protocol ontwikkeld, en de zaak is afgesloten. Alle kranen zijn vernieuwd zodat er 
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veiliger gewassen/gedoucht kan worden. Donderdagavond 24-08-2018 is een bewoner van 

het Fokkie, toren B, overleden door verslikken in combinatie met hartproblemen. Een intern 

onderzoek volgt. Het overlijden was e 

 chter niet te voorkomen. 

 De Meermin heeft een nieuw serviceboekje ontwikkeld. 

 Het voorstel voor het dragen van eigen kleding is afgewezen door de OR. 

 De Meermin krijgt 30 plaatsen met behandeling, SOG is dan hoofdbehandelaar i.p.v. de 

huisarts. In de Meermin worden alleen nog bewoners opgenomen met een ZZP 5 met 

behandeling. 

 Het alarm van de aanleunwoningen van de Meermin wordt geregeld via de Erasmusbrug.  

 In de Meermin mogen bewoners op hun eigen kamer roken mits medewerkers er geen last 

van hebben.  

 Binnen de regio is men gestart met het opleiden van helpenden, ook zijn we bezig met het 

realiseren van de “Proeftuin”, een eigen opleiding binnen de regio voor zijinstromers, welke 

in 2019 van start zal gaan. 15 leerlingen werken naast het eigen personeel op één afdeling. 

De financiering van dit project gaat buiten de normale financiering om. Tijdens de opleiding 

is er een apart salariëringsysteem voor de zijinstromers, daarna vallen ze binnen de 

normale salariëring. De inspiratiedag voor de werving van leerlingen was op 13.12.2018. 

 Het project “Broeckgouw” is goedgekeurd¸ er is een samenwerkingsovereenkomst 

getekend tussen woningbouwcorporaties Wooncompagnie en De Vooruitgang, 

zorgorganisatie Zorgcirkel en de gemeente Edam-Volendam voor de realisatie van 101 

appartementen Beschermd Wonen en Wonen met een Plus,  

 Terugkoppeling BBG: de opzet is om het verleden los te laten en met een schone lei te 

beginnen. Anja van Wijk is inmiddels in gesprek met enkele medewerkers. 

 Er is grote ontevredenheid over de Wmo, en er zijn veel klachten. Thom de Jager neemt de 

aangehoorde klachten vanuit Zeevang mee naar het Wmo overleg. 

 Klachten en complimenten worden in kaart gebracht en elk kwartaal besproken in de 

diverse CR. 

 De bouwactiviteiten in de aanleunwoningen van de Meermin zijn gestart. De verbouwing 

van de huiskamer op de 1e etage is on-hold gezet. 

 Het koffiedrinken voor bewoners van de aanleunwoningen in de Meermin wordt v.a. 

01.11.2018 een AB project. 

 4 x per jaar is er een brandoefening. 1 x per jaar is er een grote ontruiming. 

 Binnen de regio willen we naar een meerjaren plan, de ZM maken een eigen afgeleide voor 

hun locatie. 

 De SO (specialist ouderenzorg) is per 01.10.2018 hoofdbehandelaar voor 28 bewoners van 

de Meermin. 

 De salarissen binnen de zorg gaan per oktober 2018 met 4% omhoog.  

 Het luchtverversingsysteem Gouwzee werkte niet toereikend, dit is opgelost. (handmatig). 

Het systeem wordt nog geoptimaliseerd. 

 Anja blijft interim manager, vacature ZM plus voor Gouwzee/Nicolaashof loopt. De vacature 

voor wijkverpleegkundige Oosthuizen loopt.  

 Er is een nieuwe culinair manager (Gerard Keur) aangenomen bij Cirkeldis. Ook is er een 

nieuwe interim manager (Erik Denneman),. 

 Het kwaliteitsplan (een plan om geld dat beschikbaar is gesteld door de overheid te 

besteden). Voor onze regio mag er € 700.000,00 ingezet worden. De “proeftuin” (het zelf 

opleiden) krijgt 1/3 van dit bedrag, de rest is voor extra personeel (medewerkers 

gastvrijheid e.d.) is besproken.  

 Van de waardigheid-en-trots-gelden wordt al gebruik gemaakt en dit willen we continueren. 

 Marleen Molenaar is bezig met de opleiding hoger management. Marleen Molenaar neemt 

2 dagen (dinsdag en donderdag), tijdelijk waar voor Rosemarie van Eijck (ZM Meermin 
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Edam). Rosemarie neemt tijdelijk de taak als ZM van de Keern op zich. De uren dat 

Marleen Molenaar niet als ZC-er in de Meermin werkt worden opgevangen. 

 In de Meermin blijkt dat er na een enquête, behoefte blijft aan een nieuwsbrief. 

 Er is nog 1 appartement vrij in Gouwzee. 

 In het restaurant St. Nicolaashof mogen geen meegebrachte etenswaren genuttigd worden. 

 De nabestaandenavond werd goed ontvangen door nabestaanden en medewerkers. 

 Duveke de Vries heeft afscheid genomen van de CR Seevanck. 

 De CR van de Meermin maakt zich zorgen over de huisvesting van de Meermin en wil dat 

er in ieder geval in het jaar 2019 een einde komt aan de soap tussen de 2 partijen., Vestia 

en De Zorgcirkel.  

 Midden vorig jaar zijn in al de zorginstellingen huiskamergesprekken gestart. De CR krijgt 

hiervan neutrale notulen om zo te weten wat er speelt op de afdelingen. 

Leden CR Seevanck: 
4 x per jaar vergadering 

Leden CR Meermin:  
4 x per jaar vergadering 

Leden CR St. Nicolaashof: 
6 x per jaar vergadering 

Dhr. Meijer (voorzitter) 
Mw. Meijer 
Mw. Bijleveld-Haan 
Dhr. Carbaat 
Dhr. vd Koppel 
 

Dhr. Th de Jager (voorzitter) 
Mw. R. Matser 
Mw. N. Moerman 
Mw. T.J. di Benedetto 
Dhr. Huisbrink (aspirant lid) 

Dhr. Th de Jager (voorzitter) 
Dhr. S. Hansen 
Dhr. J van Vlaanderen 
Mw. A Kwakman-Veerman 
Mw. J Molenaar-van Baayen 
Dhr. E Rossenaar 
Mw C C M de Boer-Buijs 
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Jaarverslag bestuur 60+ bus 
Ben Kok, voorzitter bestuur 60+ bus 
 
Hier een 60+Bus verhaaltje. 
 
In juni 2017 zijn we onze diensten uit gaan voeren met onze eigen bus. Deze aanschaf werd 
mogelijk gemaakt door een schenking van het VSB-fonds. 
 
Eind 2017 werd al duidelijk dat het snel gegroeide aantal ritten niet meer te doen was met 
1 bus. Voor een schenking t.b.v. de aanschaf van een tweede bus hebben we een beroep 
gedaan op het Oranjefonds en in mei 2018 kregen we bericht dat zij ons met € 7500.- wilden 
helpen. 
 
Samen met de bijdragen van sponsoren/adverteerders en schenkers, werd de tweede bus 
aangeschaft die begin oktober 2018 in gebruik is genomen.  
 
Ook op deze bus worden we weer fantastisch gesteund door zowel oude als nieuwe 
sponsoren/adverteerders. De tweede bus wordt inmiddels veelvuldig ingezet en mede daardoor 
konden we steeds meer ritjes verzorgen. 
 
Specificatie ritjes 2018: Jan. 586. Feb. 545. Mrt. 606. Apr. 514. Mei 529. Juni 491. Juli 524. 
Aug. 503. Sep. 505. Okt. 779. Nov. 752. Dec. 549., totaal 6883 
 
Samen met onze geweldige ploeg vrijwilligers hopen we ook in 2019 weer veel 60-plussers te 
vervoeren. Zonder financiële steun was en is dit niet mogelijk waarvoor zeer veel dank. 
 
Stichting Seniorenbus Edam-Volendam/60+ bus, 
 
Ben Kok, voorzitter 
Ben Kruse, coordinator 
Luc Eeckhout, penningmeester 
Jan Schilder, secretaris 
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Statistische gegevens 55-Plussers Edam-Volendam per                                                             

31 december 2018 

 

Jaar Mannen Vrouwen Totaal  Totaal             % 55+ van 
                           55Plussers  aantal            totaal aantal 
     Inwoners         inwoners 
 
Edam incl. Purmer 
2018:     1369 1554 2923  7315  40% 
2017:     1344 1513 2857  7221  40% 
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% 

 

Volendam 

2018 : 3456 3625 7081  22383  32% 
2017 : 3364 3557 6921  22342  31% 
2016 : 3264 3460 6724  22190  30% 
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% 

 
 
Zeevang 
2018 1241 1252 2493    6401  39% 
2017 1223 1205 2428    6390  38% 
2016 1289 1302 2591    6388  41% 

Gemeente Edam-Volendam 

2018 : 6066 6431    12497  36099  35% 
2017 : 5931 6275    12206  35953  34% 
2016 : 5980 6360    12340  35798  34% 
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% 

 
  



16 
 

Dit jaar is voor de achtste 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.  

 

                                                                      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 * 

 

2017  55-64 jr.    983       2965             996  4944   14  

2017  65+    jr.  1874       3956  1432  7262   20  

2017  totaal  2857       6921  2428             12206   34  

 

2018  55-64 jr.   1017       2970           1011  4998   14  

2018  65+    jr.  1906       4111  1482  7499   21  

2018  totaal  2923       7081  2493             12497   35  

 

Oudste inwoner    102 jr          105 jr 99jr 

* verschillen door afrondingen 

 

(Bron : Afd. Burgerzaken van de Gemeente Edam-Volendam)  
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Fusiegemeente 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 fusiegemeente per 31 december 2018: 
 
 

.             31 december 2018 
Woonkern aantal mannen   aantal vrouwen   totaal aantal inwoners 
Beets   273  266    539 
Edam (incl. Purmer)     3553            3762                   7315 
Hobrede    89    92    181 
Kwadijk   368  373    741 
Middelie  355  346    701 
Oosthuizen            1643            1678              3321 
Schardam    57    53    110 
Volendam          11286          11097            22383 
Warder   415  393    808 

 
Totaal           18039          18060              36099 

 
                          31 december 2018 

55+ per Woonkern aantal mannen   aantal vrouwen   totaal aantal inwoners 
Beets    102    98    200 
Edam (incl. Purmer)                 1369            1554              2923 
Hobrede     47    46      93 
Kwadijk    165  167    332 
Middelie   136  125    261 
Oosthuizen               587              634              1231 
Schardam     29    25      54 
Volendam             3456            3625              7081 
Warder    175  157    332 

 
Totaal 55+ Gemeente              6066            6431                  12497 
 

 
                          31 december 2018 

55-64 per Woonkern aantal mannen   aantal vrouwen   totaal aantal inwoners 
Beets      41    44      85 
Edam (incl. Purmer)        489              528  1017 
Hobrede     21    18      39 
Kwadijk      64    74    138 
Middelie     51    55    106 
Oosthuizen               232              239    471 
Schardam     11    12      23 
Volendam             1489            1481              2970 
Warder      77    72    149 

 
Totaal 55-64 Gemeente          2475              2523              4998 
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                          31 december 2018 
65+ per Woonkern aantal mannen   aantal vrouwen   totaal aantal inwoners 
Beets      61    54    115 
Edam (incl. Purmer)        880            1026              1906 
Hobrede     26    28      54 
Kwadijk    101    93    194 
Middelie     85   70    155 
Oosthuizen               355              395    750 
Schardam     18    13      31 
Volendam             1967            2144              4111 
Warder      98    85    183 

 
Totaal 65+ Gemeente            3591              3908              7499 
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Bestuur en werkgroepen Seniorenraad per 31 december 2018 
      . 
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. 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 (jobse);  

 Thames Tol; 

 Jan Tol (bout). 
 
Werkgroep Wonen en Veiligheid (binnenshuis): 

 Voorzitter vacant;(tijdelijk waargenomen door Cas Schilder) 

 Jan Nieuweboer; 

 Yvo de Ruijg; 

 Piet Veerman. 

 Gerrit Kuijper. 

 Namens Wmo-raad: Henk Bergman 
 

Werkgroep Zorg en Welzijn: 

 Kees Molenaar (voorzitter); 

 Mw. Alie Kras-Muhren; 

 Mw. Klazien Schilder-Runderkamp;  

 Mw. Huibje Veerman; 

 Mw. Saskia Smit; 

 Cor Koning; 

 Jaap Zwarthoed; 

 Maup v.d. Lende 
 

Adviseurs Seniorenraad Edam-Volendam: 

 Klaas Bond; 

 Jan Groot; 

 Erik Tuijp. 

 Paul Walgering 
 

Stichting Seniorenbus: 
Namens de Seniorenraad heeft zitting: 

 Ben Kok; 
 
Cliëntenraad Edam-Volendam: 
Namens de Seniorenraad heeft zitting als adviseur  

 Jaap van Vlaanderen. 
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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: 

 In wisselende samenstelling;  
 

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; 

 Marcel van Meel 

 Mw. Marion Dijkshoorn (eindredacteur.) 
 

Fietsersbond 
Namens de Seniorenraad heeft zitting: 

 Jaap Zwarthoed; 
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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 

mailto:jantol@online.nl
mailto:casschilder@ziggo.nl
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