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Notulen van: Vergadering Seniorenraad 

Datum: Dinsdag 15 november 2022 van 14.00 uur – 16.15 uur 

Locatie: “De Tulpenhof” te Volendam 

  

Aanwezig: De heer J.H.C.M. Tol Voorzitter Seniorenraad 

 De heer C.H.M. Schilder Secretaris Seniorenraad (notulist).  

 De heer P. van den Eijkhof Penningmeester Seniorenraad 

 De heer Ad Bosch Voorzitter werkgroep Communicatie 

 De heer Kees Molenaar Voorzitter werkgroep Zorg en Welzijn 

 De heer Ted Landaal Adviseur Seniorenraad 

  

Afwezig met 

kennisgeving: 

 

Mevrouw J. Stein-Van Dongen 

 

Plaatsvervangend lid KBO 

 De heer Fred Haarman Lid werkgroep Wonen/Projectgroep Zorg 

 Mevrouw J.J. de Boer Lid ANBO 

 De heer Th. Steur Voorzitter werkgroep Mobiliteit en Veiligheid Buitenshuis 

1. Opening: 

 De voorzitter Jan Tol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

  

2. Vaststellen agenda: 

 Geen nieuwe agendapunten. 

  

3. Mededelingen – door de secretaris: 

 - Vrijdagmorgen 18 november 2022 zal een delegatie van de Seniorenraad en de KSD een gesprek hebben met 

  Jera van Gelder, directeur van de PX. 

  José Jonk zal hierbij ook aanwezig zijn.  

  Zij coördineert de activiteiten van de blinden- en slechtzienden in de PX. 

  Het gesprek zal gaan over alle activiteiten, die de PX onder haar verantwoordelijkheid heeft. Dit betreft 

  senioren, jeugd en mensen met een handicap. 

  Het Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam zet onder andere vol in op sociaal-cultureel werk voor kinderen, 

  jongeren en senioren, biedt een prachtig Pop- en Cultuurpodium, heeft oefenruimtes voor het beoefenen  

  van muziek en geeft uitvoering aan het programma LEF (tegengaan van alcohol en drugsgebruik door jongeren) 

  en het project Oude Meesters voor senioren etc. Veel van het werk wordt door vrijwilligers gedaan.  

  Ze hebben wekelijks bijna 100 activiteiten voor allerlei doelgroepen zoals dinerclubs, kookactiviteiten voor 

  senioren en jongeren, creatieve lessen met koffiedrinken achteraf, peuterdans, zanglessen voor alle leeftijden. 

   

  Besproken zal worden: - Het zinvol verpozen voor de verschillende doelgroepen. 

   - Een nauwere samenwerking met onder andere: “De Sportkoepel” 

    (“Alliantie Kansrijk” is er al). 

   - Samenwerking met en in opdracht van gemeente voor alle jeugd en jongeren- 

    activiteiten (bijv. “Kansrijk Edam-Volendam). 

   - Samenwerking met SMD, “De Zorgcirkel”, Vluchtelingenwerk, Team  

    Sportservice en het onderwijs in onze gemeente.  

   - De rol van de vrijwilliger met ondersteuning van professionals. 

    Dit is essentieel voor de PX. Er zijn er op dit moment 250. 

   - De essentiële financieringsbronnen. 
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3. Mededelingen-door de secretaris (vervolg): 

 - Besproken zal worden: - De huidige aanbestedingsvormen. 

   - Draagt deze ook bij aan de uitvoering van het beleid van het CBW? 

   - Hoe was en is nu de subsidierelatie? 

   - Welke contracten zijn er met de gemeente (afgesproken)? 

     

 - Er is op vrijdag 23 december 2022 een afspraak gemaakt met Forum voor Democratie. 

     

 - De administratieve- en  - Omdat Gerard Hoogland door privé omstandigheden moet stoppen is dit  

  advieswerkzaamheden  overgenomen door de KBO en de heer Jan Tol (Luns). 

  senioren:   

   

 - Jaap Zwarthoed zal de Activiteitenlijst Senioren op onze site weer bijwerken. 

  Mogelijk kunnen alle activiteiten van PX er aan toegevoegd worden. 

   

 - Jaarplan vergaderingen Seniorenraad vastgesteld voor 2023: 17 januari, 14 maart, 16 mei, 19 september en 

  14 november. 

   

 - Aan het bestuur wordt gevraagd uit te kijken naar geschikte mensen voor de Jeugdraad van de KSD. 

   

 - Aan de KSD en onderliggende adviesraden waaronder de Seniorenraad is de bijdrage van de Gemeente  

  voor 2023 toegekend. Deze zal in kwartdelen in de eerste maand van elk kwartaal overgemaakt worden. 

   

 - Melvin Zwarthoed, de contactpersoon van de WMO-Raad gaat vertrekken. 

   

4. Binnengekomen en uitgegane stukken en mails: 

 Deze zijn verstuurd. 

  

5. Notulen vergadering 20 september 2022: 

 Naar aanleiding van en redactioneel: 

 Punt 6: De secretaris wordt gevraagd om op te vragen bij de gemeente welke aanbestedingen het 

  komende jaar gaan plaatsvinden. 

  Nog steeds zet de werkgroep Zorg vraagtekens bij de aanbesteding in het kader van de 

  “Buurtkamers”. SMD is uitgekozen en “Welzijn Wonen Plus” is afgevallen. 

  Deze laatste heeft een grote groep vrijwilligers, die nu misschien verdwijnen. 

  “Welzijn Wonen Plus” is een goed werkende organisatie die nu buiten de boot valt. 

  Alleen bij het “Culi-Café” zijn ze actief. 

  Werkgroep Zorg verzoekt ook de secretaris om een overzicht met gevraagd en ongevraagde 

  adviezen in 2022, met vermelding of de gemeente erop gereageerd heeft. 

  

 Punt 8: Betreft renovatie “Boelenspark” te Volendam. 

  In het gevraagde advies heeft de landschapsarchitect/gemeente helemaal niet gekeken naar  

  het verkeer  tussen de Burgemeester Van Baarsstraat en de rotonde Jupiterlaan. Dit is ook 

  benoemd in onze reactie op dit advies. 

  Overigens heeft de gemeente nog geen antwoord gegeven op onze reactie op dit advies. 

  Wel heeft de gemeente een aanvullende opdracht doen uitgaan om het voorstel nogmaals 

  te bekijken.  
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5. Notulen vergadering 20 september 2022(vervolg): 

 Naar aanleiding van en redactioneel: 

 Punt 13a: Odeon moet zijn Odion. 

  

 De notulen zijn goedgekeurd. 

  

6. Aktiepuntenlijst korte- en lange termijn 20 september 2022: 

 Aktiepunten korte termijn 20 september toevoegen: 

 Afvoeren: 

 Punt 112: Administratieve dienstverlening 

   

 Toevoegen:  

 Punt 119: Overzicht aanbestedingen 2023 bij Caroline de Graaf. 

 Punt 120: Overzicht gevraagde en ongevraagde adviezen en reactie hierop Gemeente. 

 Punt 121: KBO ingezonden artikelen checken. 

 Punt 122: Contact Pauline Silven met 100-min en ouder en Jeroen Kempen. 

   

 Aktiepunten lange termijn: 

 Afvoeren: 

 Punt 67: Aanbestedingen 

  Werd ook op 26 oktober besproken met Caroline de Graaf en Joeri Kempen 

  

7. Energietransitie: 

 De energiecoördinator Marcel Elswijk wil ons op 20 december 2022 bijpraten over de energietransitie. 

  

 De navolgende vragen zullen door ons gesteld worden: 

 - Stand van zaken, inventarisatie hiervan in onze gemeente. 

 - Stappenplan, plan van aanpak daarna. 

 - Financiering in onze gemeente van de transitie en mogelijke subsidies/leningen voor eigenaar woning. 

 - Wettelijk kader (Hoe is de huidige stand van zaken?). 

 - Hoe is de energietransitie met de Woningcorporaties in onze gemeente geregeld? 

 - Heeft de gemeente een stappenplan hoe om te gaan met de isolatie van de woning? 

 - Door te hoge inflatie, hoge energiekosten, huidige landelijk stikstofbeleid en maatschappelijke onrust  

  zal bij de inwoners (senioren) de financiën ontbreken om de huidige hoge kosten van de isolering en  

  transitie te dragen en denkt de gemeente aan energie- en buurtadviseurs? 

  

 Aanvulling van de Seniorenraad: 

 - Is er waterstof in beeld? 

  

 De meerderheid van de Raad is voorstander van een starterslening , terugbetaald bij verkoop van de woning. 

 Het lijkt heel veel op de SVN-lening. 
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8. Integraal beleidsplan Sociaal Domein: Zelf, samen, organiseren: 

 Wij zijn in afwachting van het definitieve stuk. Het is besproken in de Gemeenteraad en er komen nog enkele 

 aanpassingen. De bedoeling is met dit beleid, dat de Gemeente samen met onze inwoners en samenwerkings- 

 partners in het kader van decentralisatie overgaat naar een nieuwe manier van werken. 

 We denken niet meer vanuit een wettelijk kader. We zetten de inwoner centraal en bekijken de ondersteunings- 

 vraag vanuit alle leefgebieden. Dit alles om de inwoner zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

 Om dit te kunnen realiseren is het nodig, dat we zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie integraal 

 gaan werken. Dit integraal beleidskader 2022-20226 heeft al opzet en doel om verschillende wetten binnen 

 het Sociaal Domein samen te voegen.  

  

 De volgende wetten en aandachtsgebieden zijn meegenomen in het grote beleidskader: 

 - Jeugd; 

 - Participatie; 

 - Schuldhulpverlening; 

 - Maatschappelijke ondersteuning; 

 - Publieke gezondheid; 

 - Inburgering; 

 - Cultuur; 

 - Sport; 

 - Onderwijs. 

  

 Tot op heden is de missie en visie ontvangen. Echter het is geen doorkijk. 

 Volgens het bestuur zijn er nog veel ambtenaren, die met hun rug naar de inwoners toe staan. 

 Teveel nog met een kluitje in het riet sturen, is het credo. 

 De vragen moeten meer behandeld worden, gestuurd en geregistreerd bij afhandeling 

  

9. Voorbereiding Jaarplansessie: 

 Onderdeel Wonen, Zorg, Welzijn 2023.  

  

 De KSD heeft voorstellen gedaan: 

 - Voor vernieuwende Woonzorgconcepten; 

 - De Woonzorgopgave; 

 - Bevordering van bewustwording (en doorstroming woningaanpassingen); 

 - Breed Sociaal Loket; 

 - “Ontmoeting”; 

 - Begeleidingscontract bewoner-zorg-corporatie; 

 - Coalitie tegen eenzaamheid; 

 - Huisvesting en begeleiding vergunningshouders. 

  

 Dit alles heeft te maken met de kaderafspraken 2022-2026 en is een gezamenlijke ambitie om bewoners nog 

 beter van dienst te zijn’. 

 Odion, SMD, Welzijn Wonen Plus, De Zorgcirkel, Evean Zorg, Wooncompagnie, De Vooruitgang, Seniorenraad, 

 VHV, De Vijfhoek, de Gemeente en andere lokale en regionale partners werken hecht samen, om alle huurders 

 en woningzoekenden in onze gemeente al dan niet met een mogelijke zorg of begeleidingsbehoefte een  

 passende woning, goede zorg en breed sociaal netwerk waarop ze kunnen rekenen aan te bieden. 
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9. Voorbereiding Jaarplansessie (vervolg): 

 In de bijeenkomst betreffende deze voorbereiding heeft alleen Odion, Seniorenraad en SMD antwoord gegeven 

 op de vragen. Concrete plannen voor 2023 zijn nog niet uitgesproken. De uitvoering laat op zich wachten. 

 Vraag is:  Welke partijen betalen de soorten voorzieningen (Gemeente of woningcorporaties)? 

  

10. Verbouwing “Nohol”: 

 Het Centrum voor Jeugd en Gezin zit momenteel in een duur pand op “De Broeckgouw”. 

 Er is gekeken of “De Nohol” geschikt voor dit centrum zou kunnen zijn. 

 “Nohol” is eigendom van de Gemeente. Het gebouw waar nu het Centrum voor Jeugd en Gezin zit niet. 

 Paul-Peter Linder heeft in de KSD-vergadering een artist impression op papier getoond. 

 Het gebouw wordt opgesplitst in meerdere functies, met als grootste gebruiksfunctie het centrum. 

 Het gebouw zal per 01-01-2023 onder de supervisie komen van de Gemeente en het CBW zal geen huurbaas 

 meer zijn. De huidige huurders zullen tijdens de verbouwing volgens een antikraak overeenkomst het gebouw 

 blijven gebruiken.  Ze moeten zelf zorgdragen voor schoonmaken, consumpties, sluiten, etc. 

 Dit wordt moeilijk. Hier moet een oplossing voor komen. Daarna zal de Gemeente de huurbaas worden voor  

 alle organisaties. 

  

11. Buurtkamers en extra Wijksteunpunten: 

 Mevrouw Caroline de Graaf, beleidsmedewerker Ontwikkeling en Projecten, heeft op de vergadering van de 

 KSD op 26 oktober 2022 het plan toegelicht om op een aantal locaties in onze gemeente “Buurtkamers” te  

 vestigen. 

 Een buurtkamer is een recreatieve ruimte op bestaande locaties, bijv. de kantine van Odion of een lokaal van 

 een basisschool etc. in wijken waar er behoefte aan is. Bijvoorbeeld wijken waar sprake is van veel eenzaamheid. 

 De bedoeling is dat het is voor, van en door buurtbewoners, gefaciliteerd door het SMD. 

 Op basis van het verzoek van de wijk waar het wordt aangevraagd, gaat Caroline de Graaf samen met SMD 

 een onderzoek doen naar de behoefte die er is. Ze verschillen dus van elkaar en zijn geen loket. 

 Er zullen door het SMD vrijwilligers worden opgeleid en ingezet hiervoor. Er zijn voldoende vrijwilligers 

 beschikbaar volgens de gemeente. Caroline is nu bezig te onderzoeken of er vlakbij de “Singel” ook een  

 Wijksteunpunt kan worden gecreëerd. 

 Een tweede Wijksteunpunt komt mogelijk in het Voetbalstadion, met waarschijnlijk een buurtkamer erbij. 

 Een onderzoek zal gestart worden. 

 Als SMD iets signaleert, gaat het naar professionals bij het Breed Sociaal Loket, die dit met verschillende 

 buurtkamers coördineren of de behoefte nog gefaciliteerd blijft. Ook bij Club- en Buurthuis zet men in op  

 kruisbestuiving tussen beiden partijen. 

 Het CLBW is aanbesteed voor locatie gebonden activiteiten. SMD is aanbesteed voor niet locatie gebonden 

 activiteiten, met uitzondering van de buurtkamer. 

 “De Sportkoepel” gaat cognitieve gedragstherapie geven, waarbij CLBW ook aanhaakt door bijv. een koffie-uurtje 

 te organiseren en dus zorgdraagt voor kruisbestuiving en zorgt dat de grijze gebieden niet tussen wal en schip 

 vallen. Mensen kunnen dus laagdrempelig terecht in buurtkamers waar de vrijwilliger, die het probleem 

 signaleert dat doorgeeft aan SMD. De professional van het Wijksteunpunt pakt dit op. 

 Er komen 3 Wijksteunpunten met getrainde vrijwilligers in Oosthuizen in het voormalige Gemeentehuis. 

 In Volendam in de bibliotheek en in Edam in de bibliotheek. 

 Daarvan gaat het Wijksteunpunt ook On Tour, met een mobiele bus om bijvoorbeeld met een Dorpsraad van een 

 bepaalde kern te praten. 

 Wederom komt de problematiek bij de professional terecht. 

 Alle vragen op het gebied van het Sociale Domein komen terecht bij het Wijksteunpunt en daarna bij het 

 Breed Sociaal Loket. 
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11. Buurtkamers en extra Wijksteunpunten (vervolg): 

 Rechtstreekse telefoontjes aan het BSL worden geregistreerd, teruggekoppeld  en afgehandeld richting 

 Wijksteunpunt, afgestemd met Club- en Buurthuiswerk. 

 De hulpvraag van bepaalde personen zal worden gevolgd tot uitvoering. Theorie moet praktijk worden. 

 Er wordt een communicatieplan hierover uitgerold, door middel van benadering, huisbezoeken, netwerken, 

 huisartsen, verpleegkundigen en CLBW. 

 De locatie van de buurtkamers moeten nog worden uitgerold. Er is een budget hiervoor vastgesteld. 

 Men denkt aan een tijdsbestek van een jaar om een definitieve opzet te maken. 

  

12. Agenda reguliere gesprekken met woningstichting: 

 Op 19-12-2022 zal gesproken worden met de Woningstichtingen in onze Gemeente. 

  

 De agenda zal zijn: 

 - Stikstofprobleem “Maria Goretti” locatie Volendam en toekomstige projecten voor corporaties. 

 - Ontwikkeling toekomstige projecten in onze Gemeente in relatie tot de hoge wachttijden, de statushouders 

  en de positie van de Seniorenraad/KSD. 

 - Stand van zaken project “De Meermin” en positie “Zorgcirkel”. 

 - Stand van zaken “Lange Weeren”, invulling sociale huurwoningen ten behoeve hiervan ?  

(met name senioren). 

 - Consequenties huidige ontwikkeling voor vestiging statushouders. 

 - Energietransities. 

 

13. 60+-Bus bezetting: 

 September 2022 - 512 

 Oktober 2022- 551 

  

14. Verslag werkgroepen: 

 Werkgroep Communicatie: 

 Ad Bosch zal over 1,5 jaar, wanneer hij 80 jaar wordt, stoppen als voorzitter van de werkgroep Communicatie. 

 De artikelen van de KBO komen niet regelmatig binnen en de secretaris zal dit checken. 

  

 Werkgroep Zorg: 

 - Heeft vanmorgen de vergadering gehad van de werkgroep. 

   

  Aanwezig was: 

  Pauline Silven (50+ geluk nieuws uit Volendam, vriendschap gezocht). 

   

  Pauline brengt mensen met elkaar in contact, die eenzaam zijn.  

  Zij gaat met deze mensen op stap. Ze koppelt zelfs. 

  De secretaris zal haar in contact brengen met onze contactambtenaar Joeri Kempen. 

  Ook de Gemeente heeft projecten om eenzaamheid tegen te gaan. 

  Er kan een kruisbestuiving plaatsvinden. 

  Ook zal de voorzitter Pauline in contact brengen met 100-min en ouder. 

   

 - Het platform voor Kunst en Cultuur heeft van de Gemeente een subsidie ontvangen van €  45.000,00 

  voor diverse activiteiten. De coördinator van de Gemeente is Frank Bond. 
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15. Rondvraag: 

 Geen vragen. 

  

16. Volgende vergadering/Sluiting: 

 De volgende vergadering is 25 januari 2023. 

  

17. Sluiting: 

  

 Gewijzigd: Vastgesteld tijdens de vergadering van de Seniorenraad Edam-Volendam 

   

 Ongewijzigd:  

 

 Voorzitter: Secretaris: 

 Drs. J.H.C.M. Tol C.H.M. Schilder 
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Actielijst Seniorenraad Edam-Volendam per 15-11-2022 op lange termijn 
 
 Datum 

vergadering: 
Omschrijving: Uitvoeren door: 

    
18/31/57. 17-05-2016 In afwachting reactie gemeente op  

advies aanpassing woonvisie 2021 -2026 
DB/Werkgroep wonen 

    
  Uitwerking servicepunt/woonadviseur  
    
 15-05-2018 Energie neutrale woning/transitie DB/Werkgroep wonen 
    
34. 17-01-2017 Realisatie “Hospice” in Gemeente Edam-

Volendam 
Werkgroep wonen/DB 

    
68. 15-01-2019 Geleidenlijnen en reclameborden Europaplein 

en App-beleid 
Werkgroep mobiliteit 

    
84. 16-07-2019 Coördinerend wethouder en beleidsambtenaar 

verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten 
DB/Werkgroep mobiliteit 

    
89. 15-09-2020 Lid KSD/SR in cliëntenraad Zorgcirkel DB/KSD 
    
96. 17-05-2021 Advies over de WBTR DB/KSD 
    
107. 17-05-2022 Omgevingsvisie DB 
    
    
118. 20-09-2022 Communicatie over asiel, statushouders  
  en vluchtelingenzaken met de Gemeente DB 
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Actielijst Seniorenraad Edam-Volendam per 15-11-2022 op korte termijn: 
 
 Datum 

vergadering: 
Omschrijving: Uitvoeren door: 

    
103. 16-11-2021/ Reactie gemeente   
 30-06-2022 Ongevraagd advies leges zonnepanelen  
  Beschermd stadgrens Edam. 

Opnemen met contactambtenaar. 
DB 

    
105. 16-11-2021 Interview “De NIVO”, “De Stadskrant”,  

“De Toekomst van Raden en werkgroepen”. 
Opnemen met Jeugdraad. 

DB 

    
108. 17-05-2022 Reactie op ongevraagd advies bewaken kaders 

bouwprojecten. Opnemen met contact-
ambtenaar. 

DB 

    
110. 17-05-2022 Cursussen begeleiding bestuur, werkgroepen DB 
    
113. 17-05-2022 Vervolggesprek samenwerking met  DB 
  Cliëntenbelangen Amsterdam  
    
115. 20-09-2022 Afspraak “Zorgcirkel-bestuurswijziging DB 
    
116. 84/68 20-09-2022 Met contactambtenaar bespreken  
  Regiewethouder en mensen met een 

beperking/regie ambtenaar 
DB 

    
117. 20-09-2022 KSD lid Jeugdraad DB 
    
119. 15-11-2022 Overzicht aanbestedingen 2023 op vragen  
  Bij Caroline de Graaf DB 
    
120. 15-11-2022 Gevraagde en ongevraagde adviezen en 

reactie hierop 
 
DB 

    
121. 15-11-2022 KBO berichten checken DB 
    
122 15-11-2022 Contact Pauline Silven met 100-min en ouder  
  en Jeroen Kemper DB 

 


