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1. Bestuur

Algemeen Bestuur
Per 1 januari 2017 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende leden:
J.A. de Heij
B.A.M. van de Kamer
T. Kok- Schoenmaker
D. IJskes- Slegers
A.G.M. Ophelders
Mevr. K. Read
C.E.J. de Vries-Kerckhaert

KBO Blokker
KBO Hoorn
KBO Zwaag
PCOB Hoorn
voorzitter werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid
Stichting Morena
voorzitter werkgroep Welzijn, Volksgezondheid en
Minimabeleid

Dagelijks Bestuur
M.J.S. van Berkum-Schouten
M.A.H. van Bennekom-Hendriksen
C.G. Bot
P.B. de Boer

voorzitter
secretaris
penningmeester
voorzitter werkgroep Themabijeenkomsten

Alle leden van het Dagelijks Bestuur hebben zitting op persoonlijke titel en maken tevens deel
uit van het Algemeen Bestuur.
In 2017 hebben de volgende bestuurswisselingen plaatsgevonden:
Januari 2017 heeft penningmeester de heer S.J. de Jong zijn taak overgedragen aan de heer
C.G. Bot.
In juli 2017 heeft mevr. D. IJskes-Slegers na vele jaren actief te zijn geweest in de
Ouderenraad haar zetel doorgegeven aan de heer A.D. Penning.
Eind 2017 heeft de heer B.A.M. van de Kamer zijn functie overgedragen aan mevr. M.J.
Rappange.

Adviseur
J. Olijve

Stichting Mee&De Wering

Vergaderingen
Het Algemeen Bestuur kwam in 2017 tienmaal bijeen, het Dagelijks Bestuur eveneens
tienmaal.
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2. Algemeen
Op 21 september 2017 hebben wij door zijn overlijden afscheid moeten nemen van onze
erevoorzitter de heer G. van der Meer. De heer Van der Meer is jarenlang voorzitter geweest
van de Ouderenraad. Hij wilde na zijn aftreden als voorzitter zich blijven inzetten voor de
Ouderenraad en werd lid van de werkgroep Welzijn, Volksgezondheid en Minimabeleid. Ook
bleef hij in de redactie van ons informatieblad.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Beleidsplan en communicatieplan
Zoals in het jaarverslag van 2016 is aangekondigd, heeft de ouderenraad zich in 2017 gebogen
over hoe in te spelen op de toekomst. Onder leiding van de heer P. Pijsel is het beleidsplan
voor de jaren 2017 tot en met 2020 opgesteld. Het beleidsplan is in maart 2017 vastgesteld.
Naast het beleidsplan is ook het communicatieplan opgesteld. De heer M. Renaud was
hiervan de stimulator.

Nieuwjaarsreceptie
Op 6 januari 2017 was onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie; dit jaar in de Nadorst. Deze receptie
werd door negentig personen bezocht. Burgemeester de heer J. Nieuwenburg gaf acte de
présence, wat door de aanwezigen bijzonder op prijs werd gesteld.

Themadag
Op 24 november 2017 heeft onze jaarlijkse themadag plaatsgevonden, met als thema:
“Positieve gezondheid”. Ruim tachtig personen bezochten deze bijeenkomst.

Deelname Ouderenraad aan projecten van de gemeente Hoorn
o De voorzitter van de Ouderenraad en de voorzitter van de werkgroep Welzijn,
Volksgezondheid en Minimabeleid maken deel uit van het Participatie platform. In dit
platform is door onze vertegenwoordigers meerdere malen aangegeven dat de
doelgroep uitgebreid moet worden, daar is gevolg aangegeven door diverse
cliëntenraden uit te nodigen. Helaas is de Ouderenraad nog niet betrokken bij de
“Inkoop van Zorg”.
o De voorzitter van de werkgroep Welzijn, Volksgezondheid en Minimabeleid en de
secretaris van de Ouderenraad maken deel uit van de stuurgroepen van de projecten:
DemenTalent, Tijd voor respijt en Meedoen Mogelijk Maken.
o De Ouderenraad werkt mee aan de pilot van het platform Cubigo (comfort en zorg in
eigen handen – langer zelfstandig thuis wonen).
o Op 21 september 2017 was de landelijke Alzheimerdag. Tijdens deze dag kreeg Hoorn
het keurmerk “Dementievriendelijke gemeente”, de ouderenraad was mede
ondertekenaar van het convenant.
o Voorzitter werkgroep Themabijeenkomst is betrokken bij het HALM project.
o Voorzitter werkgroep Themabijeenkomst was betrokken bij de dag van de ouderen op
5 oktober 2017.
o Voorzitter en lid van de werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid hebben zitting in de
klankbordgroep “Stationsgebied Hoorn”.
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Aanbevelingen gemeenteraadsverkiezingen 2018
In juni 2017 heeft de Ouderenraad haar aanbevelingen voor de raadsperiode 2018 - 2021 aan
alle politieke partijen gestuurd. In deze aanbevelingen zijn de opmerkingen van de
deelnemers aan de themabijeenkomst 2016 “Hoorn een senior vriendelijke stad” verwerkt.

Overleg
De ouderenraad heeft regelmatig overleg met:
Gemeente Hoorn – de heer S. Yuksel.
Intermaris
Ouderenbonden.

Presentaties
In januari 2017 heeft mevr. R. Baars – teamleider 1.Hoorn in de Kersenboogerd ons een
inzicht gegeven in haar werkzaamheden. Een informatieve presentatie.
Juli 2017 heeft mevr. M. de Wijn van Bergen Bewind ons een kijkje laten nemen in de
mogelijkheden die er zijn in het kader van beschermingsbewind en budgetbeheer. Er kwamen
ook zeer schrijnende gevallen aan de orde.
In oktober 2017 kwam mevr. I. van Hogendorp een presentatie geven over de stand van
zaken betreffende de pilot van het platform Cubigo. Deze pilot wordt gesubsidieerd door de
gemeente Hoorn, de ouderenraad levert een bijdrage aan de ontwikkeling van dit platform.

Subsidierelatie gemeente Hoorn
De subsidie die wij in 2017 van de gemeente hebben ontvangen, is gelijk aan die van 2016. De
door ons ontvangen subsidie wordt naar rato verdeeld onder de ouderenbonden.
Voorwaarde voor de subsidie 2018 – 2019 is dat de ouderenraad meewerkt aan het
verduurzamen van de gemeente Hoorn. In het kader hiervan stellen wij ons ondermeer tot
doel ons informatie bulletin zoveel mogelijk digitaal te gaan verspreiden.

Website
In augustus 2017 heeft wethouder de heer Th. Van Eijk onze nieuwe website officieel
geopend.
Deze website is een verrijking voor de ouderenraad. De website wordt goed bezocht.

Voornemens 2018 en volgende jaren
Naast de door de werkgroepen genoemde voornemens stelt de Ouderenraad zich onder
meer ten doel de Ouderenraad en de ouderenbonden meer bekend te maken onder de grote
groep oudere allochtonen in Hoorn.
Voorts zal een actieve bijdrage worden geleverd aan de door de gemeente Hoorn gestelde
doelstellingen: duurzaamheid, klimaatneutraal en sociale duurzaamheid.
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3. Jaarverslag werkgroep welzijn, volksgezondheid en minimabeleid
Samenstelling van de werkgroep
Voorzitter: mevr. G. de Vries-Kerckhaert
Leden: de dames J. Hermans-Kroese, M. Rappange, K. Read, M. Smit, de heren C. Karels en G.
van der Meer.
In dit verslagjaar hebben wij afscheid moeten nemen van ons gewaardeerd werkgroep lid de
heer Van der Meer die op 21 september 2017 is overleden.
Mevr. Hermans heeft wegens drukte onze werkgroep verlaten.
Vergaderingen
De werkgroep kwam in 2017 zevenmaal bijeen.
Werkwijze
De werkgroep heeft in haar vergadering actuele onderwerpen op het gebied van welzijn en
zorg besproken en hiervan verslag uitgebracht in het Algemeen Bestuur (AB). Wanneer een
onderwerp aanleiding geeft om daar richting College, Overheid, BeterOud of anderszins iets
mee te doen, legt de werkgroep een advies voor aan het Algemeen Bestuur.
Om de deskundigheid van de werkgroep te bevorderen en actueel te houden, bezochten
leden van de werkgroep: themaochtenden, voorlichtingsdagen, symposia, congressen zowel
landelijk, provinciaal, regionaal als plaatselijk. Wij nemen actief deel aan de
leergemeenschappen en werkplaatsen van BeterOud en Vilans.
Ook dachten we mee met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de gezondheidszorg
(NIVEL) over de meedenksessie programma-evaluatie “Meer Veerkracht Langer Thuis”.
Omdat aan de werkgroep ook minimabeleid is toegevoegd, wordt tweemaal per jaar de
voorzitter van de cliëntenraad van WerkSaam de heer H. Verreijen in onze vergadering
uitgenodigd. De werkgroep ervaart zijn aanwezigheid als nuttig, temeer daar mensen van
vijfenvijftig jaar en ouder ook tot de doelgroep van WerkSaam behoren. Hier ligt de link met
de Ouderenraad.
De werkgroep nam in 2017 aan de volgende bijeenkomsten deel en die waren onderwerp van
gesprek in de vergadering:
Koepel Samenwerkende Ouderenbonden West-Friesland (KSO-Wfr).
In het verslagjaar organiseerde de KSO een ochtend met het thema “Zorg Zoals de Westfries
het Wil (ZZWW). Een burgerinitiatief om de zorg beter op de wensen van de inwoners van
West-Friesland af te stemmen.
Participatie Platform
De volgende bijeenkomsten georganiseerd door het Participatie Platform zijn bezocht:
- Langer thuis wonen in je eigen wijk. Hoe zorgen we dat iedereen zich thuis voelt in de
wijk.
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-

-

Toekomst Innovatie Agenda met een innovatiemarkt. Lopende innovatie projecten
werden op verschillende wijzen gepresenteerd.
Armoede bestrijding – mantelzorgers krijgen steun met extra huishoudelijke hulp
tegen laag tarief. Deze extra hulp kan het voor mantelzorgers makkelijker maken om
werk en zorgen vol te houden.
Wmo en Gezondheid in een nieuw jasje.
Op 23 november 2017 was de jaarlijks evaluatie bijeenkomst gepland, helaas heeft
deze niet plaatsgevonden. Wel is een vragenlijst rondgestuurd met het verzoek hierop
te reageren. Door de werkgroep is reeds diverse malen aangegeven dat de doelgroep
breder getrokken dient te worden. Daar is gevolg aan gegeven door de cliëntenraden
uit te nodigen.

Andere relevante contacten/bijeenkomsten waaraan de werkgroep deelneemt met als doel:
Betere Zorg en Welzijn voor ouderen in Hoorn maar ook regionaal en daar buiten.
- Lezing mevr. Machteld Huber. Zij heeft met haar nieuwe vertaling wat betreft de WHO
definitie een geheel nieuwe kijk op ziek/gezond op gang gebracht. Haar definitie is:
Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het
licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Dat wil zeggen:
niet kijken wat kan ik niet, maar kijken wat kan ik (nog) wel. Het is een landelijk trend,
ook Omring werkt met dit principe. Vier zorgverzekeraars hebben een overeenkomst
ondertekend waarin zij aangeven positieve gezondheid te gaan bevorderen.
- Voortgang BeterOud: het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is opgegaan in
het Consortium BeterOud, waarin een twaalftal vooraanstaande landelijke partijen
zich hebben verzameld om het erfgoed (de beste projecten) van het NPO landelijk te
implementeren. Het gaat om alles wat valt onder een van de volgende categorieën: 1.
transmurale zorg; 2. kwaliteit van leven en 3. voorbereiden op de toekomst. De
participatie van ons hierin wordt door hen zeer op prijs gesteld.
- We hebben meegesproken/geschreven met de landelijke notitie: “Samen werken aan
Wonen, Welzijn en Zorg”. Wat vinden ouderen belangrijk bij wonen, de buurt, vroeg
signalering en transmurale zorg? (Geschreven door ouderen voor ouderen.)
- Mede door inbreng vanuit het NPO heeft onze werkgroep de Transmurale Zorgbrug
onder de aandacht gebracht in het Westfriesgasthuis en is die daar ingevoerd. Er zijn
afspraken om ook de transmurale palliatieve zorg in het Westfriesgasthuis te
ontwikkelen samen met het AMC. Plaatselijk zijn wij ook in de praktische uitvoering
bezig zoals: “Vraag het je buur(t)”en het organiseren van koffieochtenden in de wijk,
Zonnebloembijeenkomsten, voorlichting over zorg o.a. valpreventie, digitalisering
(Cubigo), muziekmiddagen voor ouderen etc.
- Actief deelgenomen aan de werkplaats “Acute zorgvraag voor ouderen thuis” bij het
Ben Sajet Centrum in Amsterdam.

Voornemens voor 2018 – 2019
Het jaar 2016 werd gekenmerkt door een eerste aanzet naar “Een nieuwe generatie
ouderenzorg”. Deze trend heeft zich in 2017 voortgezet en zal zich zeker in 2018 verder
ontwikkelen. Uitgangspunt bij dit alles: de mens centraal, niet de regels, inclusieve
samenleving, aandacht voor zingeving (zinvolle ontmoetingen tussen mensen voorkomt
eenzaamheid en helpt waardig ouder worden), vrijwilligerswerk, voldoende inkomen,
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integrale aandacht wonen/welzijn/zorg, veilige omgeving, digitalisering zonder uitsluiting.
Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, ook mensen met dementie, dat vraagt om meer
sociale betrokkenheid van de buurt en het eigen netwerk.
Aandachtspunten hierbij zijn:
- Zorg die gericht is op de vraag, niet op het aanbod.
- Veilige zorg (breed terrein) nu ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen.
- Zorg die op de “gehele mens” is gericht, niet alleen op de ziekte.
- Meer preventie (bewegen, sport, vrijwilligerswerk) op de agenda van de gemeente.
- Aanzet om te komen tot een dementie vriendelijke “gemeenschap”.
- Bevorderen van meer samenhang in de wijk i.v.m. eenzaamheid (koffieochtend,
bezoekje, etc.).
- Actief participeren binnen het Participatie Platform. Kritisch volgen van het
gemeentelijk beleid ten aanzien van het (ouderen)beleid.
- Kritisch volgen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van mantelzorgers en
vrijwilligers.
- Actieve deelname bij ontwikkeling landelijk, provinciaal en regionaal ouderenbeleid.
- Door actief deelnemen aan zowel plaatselijk, regionale, provinciale en landelijk
voorlichtingsbijeenkomsten, congressen, themabijeenkomsten, projecten, workshops
etc. Wat betreft deze onderwerpen vertaalt het zich ook naar gerichte inbreng bij
plaatselijke bijeenkomsten, binnen cliëntenraden, ouderenbonden, het wijkoverleg en
gemeentelijk beleid.

4. Jaarverslag werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid
Samenstelling van de werkgroep:
Voorzitter: de heer T. Ophelders
Leden: dames L. Barger, G. de Vries-Kerckhaert en K. Read, de heren F. Barger, H. Kieft,
P. Meijer en R. Volkers
Sinds 1 juni 2017 maakt de heer Volkers geen deel meer uit van de werkgroep.
Wij kijken terug op een jarenlange prettige samenwerking met hem.
Vergaderingen
De werkgroep heeft in 2017 viermaal vergaderd.
Naast de reguliere vergadering van de werkgroep, heeft de voorzitter diverse malen de
vergaderingen van de gemeentelijke algemene raadscommissie bijgewoond. De voorzitter
heeft met de heren Volkers en Kieft overleg gevoerd met Intermaris. Samen met de heer Kieft
heeft de voorzitter zitting genomen in de Klankbordgroep Stationsgebied.
De heer Meijer zit namens de Ouderenraad in de gemeentelijke commissie verkeer.
Bespreek punten in de commissie
In de werkgroep zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest zoals:
Toezending bouwtekeningen door Intermaris.
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Gezien het feit, dat het aantal bouwplannen drastisch is verminderd, is er ook geen inzage
gekregen in de bouwplannen. Het is echter wel zo, dat de te bouwen woningen in de
toekomst wel dienen te voldoen aan de eisen van het bouwbesluit; ook bouwt men voortaan
“doelgroep onafhankelijk”. De vergaderingen voor 2018 met Intermaris zijn gepland. De
bijeenkomsten worden voortaan voorgezeten door mevr. T. van Wierden of
mevr. S. Admiraal.
Overleg met gemeente
In 2017 hebben we weer gesproken met de heer S. Tjalsma van de gemeente. Het gesprek
ging over de bouwplannen van de gemeente en die van de particuliere ondernemers. Een
vervolg gesprek is niet gepland. We zullen de ontwikkelingen nabij de Maelsonstraat en de
bouw aldaar van ca. 150 woningen nauwlettend volgen. Dit geldt ook voor de transformatie
van het oude belastingkantoor en het missiehuis.
Wonen in gelabelde woningen
Zowel de gemeente als Intermaris vragen zich af waarom er van de zijde van de ouderen geen
belangstelling bestaat voor “gelabelde ouderenwoningen”.
Hierover is eind 2017 een artikel verschenen in het INFO-blad. We wachten de reacties af.
Domotica
Het belevingscentrum “Lekker blijven wonen” aan de Kleine Noord 57 (geopend eind 2015)
en is daar eind 2017 weer gesloten. Het centrum is verplaatst naar de Kerkstraat in het pand
van Wit Mobiel. Het belevingscentrum is openbaar.
Klankbordgroep De Poort van Hoorn
Nadat geconstateerd moest worden dat de tunnel onder het spoor niet doorgaat, moet er nu
ook worden gemeld dat plannen voor de tunnel onder de provinciale weg van tafel zijn.
Diverse verkeersaangelegenheden
Bij de gemeente is aangekaart om de paaltjes op de fietspaden te verwijderen en de rijweg bij
de oversteekplaatsen te verhogen. Er is reeds in de wijk Kersenboogerd geïnventariseerd door
de werkgroep en binnenkort wordt met ambtenaren van de gemeente een en ander ter
plaatse bekeken.

Programmapunten 2018 – 2021
-

Bevordering leefbaarheid in de wijken (wonen, verkeer, zorg).
In overleg met de gemeente en Intermaris blijven streven naar voldoende voor
senioren geschikte woningen; inclusief aanpassingen in bestaande woningen.
Bevorderen van goede en veilige fiets-/scootmobiel routes.
Verder inventariseren gevaarlijke locaties van fietspaaltjes.
Op de voet volgen van ontwikkeling van de Poort van Hoorn en het stationsgebied
Hoorn-Noord.
Zoveel mogelijk bijwonen van wijkcontactbijeenkomsten ook daar kritische vragen
stellen en luisteren over wat er speelt in de wijk.
Overleg plegen met de brandweer over veiligheid in de woning.
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5. Jaarverslag werkgroep Themabijeenkomsten
Doel van de werkgroep:
Organiseren van bijeenkomsten voor alle ouderen van Hoorn en omstreken met een
bijzonder thema.
Samenstelling van de werkgroep
Voorzitter: de heer P. de Boer
Leden: dames G. de Vries-Kerckhaert, T. Kok-Schoenmaker, D. IJskes-Slegers en de heer
H. de Heij.
Vergaderingen
De werkgroep is drie keer bijeen geweest. De voorzitter heeft daarnaast gesprekken gevoerd
met:
De beleidsmedewerker van de gemeente Hoorn, de heer S. Yuksel.
Mevr. K. de Vries, medewerker Omring; mevr. M. van der Werff, manager sportschool Frits
van der Werff; mevr. I. van Hogendorp, manager Cubigo. Daarnaast heeft de voorzitter ook elf
bijeenkomsten bijgewoond ter voorbereiding op de “dag van de ouderen”, welke op 5
oktober 2017 heeft plaatsgevonden.
Werkgroep specifieke thema’s
Op 24 november 2017 heeft de in de Plataan te Zwaag de themabijeenkomst plaatsgevonden
met als thema: Positieve Gezondheid.
Ruim tachtig personen bezochten deze bijeenkomst. Wethouder de heer Th. van Eijk gaf een
inspirerend betoog over zijn beleving van positief in het leven staan. Mevr. M. van der Werff
gaf op enthousiaste wijze en via beelden uitleg over hoe belangrijk bewegen is voor ouderen.
Haar motto was: voor iedereen is er een programma om te bewegen.
Mevr. K. de Vries – manager paramedisch Advies en Behandelcentrum Omring liet een
ervaringsdeskundige (verlamd na een ongeval) vertellen over zijn mogelijkheden.
Het spinnenweb “Mijn positieve gezondheid” van mevr. Machteld Huber werd vervolgens
door de aanwezigen ingevuld. De deelnemers kregen op deze wijze een goed beeld hoe zij in
het leven staan en aan welke onderdelen zij zelf veranderingen kunnen brengen.

Werkplan 2018
Er wordt nagedacht over het onderwerp voor de themabijeenkomst in 2018. Maar er is nog
geen besluit genomen.
De voorzitter blijft betrokken bij de organisatie van de seniorendag. Deze dag wordt
georganiseerd door stichting Netwerk, Omring en Mee&deWering. Daarnaast blijft hij
betrokken bij het HALM project van de gemeente Hoorn.
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6. Jaarverslag werkgroep INFO/website
De INFO ouderenraad verscheen in 2017 zes keer.
Alle leden van de ouderenbonden krijgen een exemplaar en op diverse strategische plaatsen
wordt deze info als meeneemblad neergelegd. Digitale verspreiding neemt steeds meer toe,
onder meer naar College en gemeenteraad.
De redactie van de info bestond uit: de heren G. van der Meer (tot aan zijn overlijden op 21
september 2017), M. Renaud en B. Schaper. Mevr. M. Rappange verzorgt de digitale
verspreiding.

Website:
In augustus 2017 heeft wethouder de heer Th. van Eijk onze nieuwe website ten doop
gehouden. Deze website is gebouwd door webmaster de heer B. Schaper. Dat deze
vernieuwing aanslaat is te zien aan het grote aantal bezoekers.
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