Jaarverslag 2017

Lisse, april 2018.
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Seniorenraad Lisse (S.L.)
Doelstelling van de Seniorenraad:
Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van Burgemeester
en Wethouders over voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk
ouderenbeleid.
Er wordt in deze tijd een steeds grotere betrokkenheid van de senioren verwacht
bij de uitvoering en evaluatie van dit gemeentelijk ouderenbeleid. De S.L. hoopt
door deze bijdrage, te komen tot verbetering van integraal gemeentelijk
ouderenbeleid. Hierdoor worden senioren wellicht beter in staat gesteld, om de
regie over hun eigen leven te blijven voeren en langer thuis te wonen.
Daarnaast wil de S.L. snel kunnen reageren op zaken, die actueel zijn.
Andersom heeft de wethouder toegezegd, dat hij ook snel zal reageren, wanneer
de S.L. daarom vraagt.
Naast het uitbrengen van adviezen, is er daarvoor ook twee keer per jaar overleg
met de desbetreffende wethouder.
Samenstelling van de Seniorenraad:
De S.L. bestaat uit vertegenwoordigers van:
*
De 3 ouderenbonden ( inmiddels tot 2x gereduceerd).
*
Onafhankelijke, ongebonden leden
De S.L. is destijds in 2003 door het College ingesteld op basis van een
“Verordening Seniorenraad Lisse” ( gewijzigd op 19 juni 2007) en telt nu nog
maar 8 leden en een notulist.
Samenstelling Seniorenraad Lisse ( S.L.) per 31 december 2017.
……………………………
voorzitter
Hr. Hans Hoogkamer
KBO, secretaris
Mevr. Ada Marseille-Mastenbroek
PCOB, penningmeester
Hr. Theo Meijer
lid
Hr. Jaap Möhlmann
PCOB
Mevr. Riet van Graven-Schrama
KBO
Mevr. Lous Bouwer
lid
Mevr. Ans Veelenturf
lid
Mevr. Ina de Graaff-Horsten
lid
……………………………
adv. lid Platform Gehandicapten Lisse
Hr.Theo van Rooijen
notulist.
De S.L. heeft geen vervangende leden meer.

Werkwijze:
*
De S.L. houdt ongeveer 6 keer per jaar een openbare vergadering.
Daarnaast heeft zij 2 x voorbereidingscommissies:
*
Commissie Zorg en Welzijn.
*
Commissie Wonen en Woonomgeving.
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Deze 2 x commissies vergaderen steeds voorafgaande aan de S.L.- vergadering.
Beide commissies bestaan uit 5 leden, elk met een voorzitter en notulist.
De verslagen worden onderling verspreid over de gehele S.L.

Werkgroep Website.
De heer N. Valstar is altijd verantwoordelijk geweest voor het vullen van de
website. Helaas is hij in 2017 overleden, dus er wordt nu gezocht naar een
opvolger voor dat vullen van die website.
Omdat er op deze website nog steeds veel ruimte over is, brengt de S.L.
meerdere zaken in beeld , zoals financiële regelingen t.a.v. hulpmiddelen.,
woningaanvraag, medicijnen e.a.
De gemeente heeft toegezegd om op de gemeentelijke website het hoofdstuk
Seniorenraad Lisse (S.L.) actueel te houden, met verslagen, adviezen,
jaarverslag e.d.
In samenwerking, met vooral wethouder A. de Roon, is het seniorenbeleid de
afgelopen jaren duidelijker op de kaart gezet in Lisse.
Zowel de wethouder als de S.L., kijken op een positieve manier terug op het jaar
2017, voor wat betreft het overleg en de uitvoering m.b.t. het gemeentelijk
ouderenbeleid.
De S.L.hoopt deze prettige samenwerking in de komende jaren met de nieuwe
wethouder te kunnen voortzetten.

Wij wensen U veel leesplezier met het jaarverslag over 2017.

Berna van Amersfoort-Oudejans, v/h voorzitter.
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De plenaire vergaderingen van de S.L. in 2017 waren op
maandagen:
23 januari
Gemeentehuis
13 maart
Gemeentehuis
24 april
Gemeentehuis /Gesprek met wethouder.
26 juni
Gemeentehuis
4 september Gemeentehuis
23 oktober Gemeentehuis / Gesprek met wethouder.
11 december was een optie, maar is vervallen.
De plenaire vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt altijd tijdig via de
gemeentepagina in de " Lisser” bekendgemaakt.
Behalve actuele en huishoudelijke zaken bevat de agenda een aantal vaste
punten zoals: knipselkrant, nieuwsbrief LOIS, stand van zaken van onze
commissies e.a.. Daarnaast is er altijd ruimte op de agenda gereserveerd voor
het eventueel uitnodigen van deskundigen en het 1/2 jaarlijks overleg met de
wethouder.
*Bij de vergaderingen zijn wel eens toeschouwers, die komen of uit interesse, of
Omdat ze met het ouderenbeleid te maken hebben.
De commissie Zorg en Welzijn
heeft in 2017 steeds vergaderd op maandagen,onder voorzitterschap van
Berna van Amersfoort en met Nico Valstar als secretaris, en wel op:
16 januari.
6 maart
10 april
19 juni
21 augustus, niet doorgegaan
16 oktober, niet doorgegaan

De commissie Wonen en Woonomgeving
heeft steeds vergaderd op woensdagen onder voorzitterschap van Hans
Hoogkamer en met Riet van Graven als notuliste.
18 januari
8 maart
19 april.
14 juni ‘
23 augustus
18 oktober.

Overleg met de wethouder(s).
-Wij hadden de afspraak gemaakt, om minimaal tweemaal per jaar ‘n
voortgangsgesprek te voeren met " onze " wethouder A. de Roon.
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Deze gesprekken zijn dan aansluitend aan onze dan korte reguliere, plenaire
vergadering.
In principe vindt dit overleg plaats in maart/april en september/oktober van het
desbetreffende jaar.
De inhoud van zo’n gesprek heeft altijd een evaluerend karakter, maar ook veel
actuele stand van zaken van lopende projecten/acties komt steevast aan de
orde. Voorafgaande aan deze vergaderingen ontvangt de wethouder altijd een
vragenlijst ter voorbereiding.

Activiteiten van leden van de S.L. waren:
-Als afgevaardigden van de KBO hebben mevr.Riet van Graven en de heer Hans
Hoogkamer zitting in de S.L. en zij maken inmiddels ook deel uit van werkgroep
Belangenbehartiging KBO-PCOB ( v/hTriobol). ANBO afd. Lisse is n.l.
opgeheven.
We zijn binnen deze werkgroep, begonnen met het zoeken naar mogelijkheden
om WMO-adviesraad en de S.L. samen te laten vloeien tot één Adviesraad
Sociaal Domein ( ASD). Vanaf december 2016 is de Werkgroep
Belangenbehartiging KBO/PCOB al bezig met voorbereidingen om te komen tot
zo’n ASD en daarbij is ook de S.L. ingeschakeld en die heeft, vanaf het eerste
moment, gezegd, dat men akkoord gaat met het onderzoeken van een
mogelijkheid daartoe, mede omdat de personele bezetting van de S.L. inkrimt.
In zo´n ASD kunnen mensen uit het werkveld( professionels), in de leeftijd van
30 tot 60 jaar, zitting nemen in voor hen geschikte commissies, waardoor wellicht
het werk van de huidige leden minder zou kunnen worden. Zorgbalans Z.H. is
bereid gevonden om zo’n onderzoek naar de mogelijkheden uit te voeren.
-3 x Bijeenkomsten voor mantelzorgers, buurtzorg en wijkverpleging,
georganiseerd door ISD, in de Proeverij, zijn bijgewoond.
-Een bijeenkomst Herziening Accomodatiebeleid is bezocht.
-Voorzitter Berna van Amersfoort heeft de interessante avond over
deTransformatieagenda bezocht.
-We hebben op 23 januari 2017 een rondleiding bij Rustoord gehad met
aansluitend een etentje met partners, waarbij we afscheid namen van mevr. R.
van Pijpen en de heer N. van Ginkel.
-Mevr. Berna van Amersfoort schreef in elke Nieuwsbrief/maandblad van de
2 x ouderenbonden een leesbaar stukje voor ouderen, dat betrekking had op
Zorg en Welzijn van ouderen.
Voorbeelden:
Wat zijn de veranderingen in de WMO?.
Wat valt er wel en wat er niet onder het huidige eigen risico van € 385,00?
Wat houdt de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in?
Info over dementie, Alzheimercafé, uitstapjes en ontspanning voor ouderen,
Intramurale zorg e.a.
Aftrekbare posten.
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Mantelzorg-ondersteuning en Respijtzorg
Huur- en Zorgtoeslag
Hulp bij het Huishouden (HBH).

Behandelde zaken in 2017, waren o.a.:
-Aandacht voor verkeerslessen voor scootmobiel-gebruikers.
-Gesproken is over goedkopere Rijbewijskeuringen voor ouderen in
Woonzorgcentrum Berkhout en Beukenhof.
-Brief voor waarderingssubsidie S.L.. Deze subsidie Is inmiddels weer
toegekend!
-Op verzoek van de S.L., zet Floralis nu de film-aankondigingen in de krant op
een wit vak i.p.v. een donkere achtergrond, dus veel beter leesbaar voor
ouderen!
-Aan Bescal is gevraagd om de problemen met de toegankelijkheid van
rolstoelhouders bij de ingang van Floralis op te lossen.
De S.L. heeft de verantwoordelijke wethouder ook geadviseerd om, binnen de
Bollenstreek gemeenten, de krachten te bundelen, als het gaat om het geven
van een bepaalde reactie richting de provincie m.b.t. het Openbaar Vervoer.
-De S.L. spreekt haar waardering uit voor de manier, waarop Stichting de
Paraplu de belangen voor vele groeperingen behartigt t.a.v. de toekomst van
Dienstencentrum de Beukenhof.
Diverse vergaderpunten, die verder van belang blijven voor de S.L., waren:
-Het verbod van fietsen te plaatsen bij A.H.
- een (brom)fietsvrije zaterdag en donderdagavond op de Kanaalstraat tussen de
Kapel- en Molenstraat.
-Rijles voor nieuwe scootmobielrijders verplicht stellen.
Verschillende parkeertijden op parkeerplaatsen op elkaar afstemmen.
-De onzekere toekomst van De Beukenhof.
- De SL betreurt het, dat er geen gemeentegids meer is, maar dat men het moet
doen met een summiere informatiegids, uitgegeven door Akse media.
Op gebied van zorg en welzijn zijn o.a. de volgende zaken besproken o.l.v.Berna
van Amersfoort:
HUishoudelijke hulp
Taken uit AWBZ zijn verdeeld over andere partijen, zoals gemeente,
zorgverzekenring, Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Hoe omgaan met dementei
Hoe zit het met de financeën bij uitjering, bujstand.Zorgbehoefte in isse
Welzijn sKompas Hillegom-Lisse
Project “even buurten”.
Sociale kontakten.
Inhoud zorgverzekering.
Behoefte aan Seniorenwoningen
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Al deze veranderingen bij de huidige WMO, Minimabeleid, Schuldhulpverlening
e.a.staan weer in logische volgorde in het door de voorzitter, mevr. Berna van
Amersfoort, samengestelde Overzichtsboek Seniorenraad 2017.
Dit Overzichtsboek Seniorenraad 2017 is verspreid onder direct
betrokkenen, waaronder alle artsen in Lisse.

Aandachtspunten in het overleg met de wethouder waren o.a.
De ongelijke bestratingen op diverse plekken met alle gevolgen van dien.
Het fietsen in de Kanaalstraat levert nog altijd levensgevaarlijke situaties op.
Door samenvoeging van gemeenten tot HLTsamen, ging er aanvankelijk wel
eens wat mis, maar gelukkig is dat verleden tijd.
Positief nieuws is, dat men bij het budgetinformatiepunt van ISD nu gratis
geholpen wordt bij schulden e.d.
S.L. heeft gepleit voor groter naamsbekendheid van het Lokaal Loket in Lisse.
Voorzitter en secretaris zijn op 15 februari “uit eten gegaan” bij Salvatori en die
ervaring, met daarbij gesprekken met deelnemers en het kookteam, is als zeer
positief ervaren.
Directeur van STEK , de heer H. Al heeft op 23 maart een presentatie gehouden
over het wonen van senioren in Lisse. Dat werd financieel mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de S.L.
Vragen aan de wethouder, in die periode, gingen o.a. over de onoverzichtelijke
situatie voor fietsers bij 1e Poellaan, afvalprobleemen, gevaarlijke situatie voor
voetgangers. Voor antwoorden op deze en andere vragen hebben we ook
wethouder E.J.Nieuwenhuis uitgenodigd op 24 april.
Op een 12 tal vragen is toen antwoord gegeven, maar toch blijven zaken, zoals
fietsvrije Kanaalstraat, obstakels ( ook fietsen) op de stoep bij bepaalde
winkels,gevaarlijke rotonde bij 1e Poellaan pijnpunten.
Ook is de groenafval-verzameling bij de Eikenhorst nog altijd een knelpunt voor
ouderen.
Wederom is ook weer gevraagd naar het rapport over Respijtzorg voor
mantelzorgers, alsmede de jaarlijkse waardering voor hen en dat is
goedgekomen!
Geattendeerd is op Alzheimercafé en en werkgroep Dementievriendelijk Lisse.
We hebben als S.L. nu een vaste beleidsondersteuner, die kontakt onderhoudt
met de secretaris van de S.L.
Verder heeft de secretaris het jaarverslag 2017 van de Seniorenraad Lisse
verspreid.
De heer Valstar moest om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden voor de
S.L. onmiddelijk stoppen en dat was een groot gemis. Vrij kort daarna is hij
helaas overleden.
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De voorzitter van de S.L. deelt mee, dat zij blij is, dat het rapport over Respijtzorg
inmiddels door alle huisartsen is ontvangen
De heer Isaac in ‘t Veld geeft aan , dat hij per 1 januari 2018 ook gaat stoppen.
Onze persman, de heer Joep Derksen, heeft de S.L. ingeseind, dat hij zich moet
gaan beperken tot het publiceren van nieuwe en belangrijk grotere onderwerpen.
Afgesproken wordt met hem, dat als zo’n onderwerp ter sprake gaat komen, dat
hij dan daarvoor wordt uitgenodigd
In de vergadering van 23 oktober met de wethouder, hebben het
accomodatiebeleid en het woningtekort voor senioren alle aandacht gekregen.
Intensief is er ook gesproken aan de situatie rondom Dienstencentrum “de
Beukenhof”.
Reden: de op 11 oktober gehouden openbare vergadering van de Commissie
Maatschappij en Financiën was namelijk, mede op aandringen van de S.L.,
massaal bezocht om nog eens duidelijk te maken, dat de senioren een kleinere
“Beukenhof” niet “accepteren”.
De slogans daarbij waren:
-Geld, dat nodig is voor accommodatiebeleid, mag niet ter koste gaan van
ouderen .
-Zorg voor ouderen” mag je niet opzij schuiven.
Tot haar grote spijt, heeft onze voorzitter, mevr. Berna van Amersfoort eind
november van haar arts het advies gekregen om, vanwege gezondheidsredenen,
onmiddellijk te stoppen met al haar activiteiten ( op vrijwilligersgebied).
Medio januari 2018 is er door de gemeente Lisse een afscheidsreceptie voor
haar georganiseerd , waarbij zij tevens de zilveren waarderingsspeld heeft
opgespeld gekregen door de wethouder.
Wat staat er verder op dit moment op de rol voor 2018:
= Aandacht blijven vragen voor het dankbare werk van mantelzorgers en daarbij
blijven aandringen op respijtzorg!
= Het belang van vrijwilligersdiensten onderstrepen.
= Waar mogelijk hebben wij ons sterk gemaakt voor de bouw van
levensloopbestendige seniorenwoningen, waaraan dringend behoefte is.
= Bij de herziening van het accommodatiebeleid zijn wij blijven hameren op
locaties als ontmoetingsplaats voor ouderen om eenzaamheid te
voorkomen.Vooral Dienstencentrum de Beukenhof is het gehele jaar door
onderwerp van gesprek geweest, waarbij Stichting de Paraplu regelmatig de
belangen van de senioren betreffend b.v biljartzaal en Seniorenkoor Zanglust
uitstekend behartigd heeft.
Wat wordt er gedaan met foutief geplaatste fietsen op de stoepen?
Kanaalstraat toch deels fietsvrij maken?
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-De S.L. heeft ontdekt, dat er bordjes met toegestane parkeeruren bij sommige
parkeerplaatsen ontbreken en dat levert nog steeds vragen op bij bezoekers met
auto.Hierover is overleg gepleegd met de wethouder
-Attentie voor sommige zich in het verkeer “vreemd” gedragende
scootmobielrijders.
-De S.L. is voorts van mening,dat het Lokaal Loket te weinig aandacht krijgt en
daardoor te onbekend blijft bij ouderen.Dit word een actiepunt voor de komende
tijd, met vooral het attenderen hierop op de gemeentepagina!
Vertegenwoordiging in de WMO-Adviesraad:
-De WMO info kwam vanuit de WMO adviesraad, via de 2 vertegenwoordigers
van de S.L. daarin, naar de S.L. toe.
-Met ingang van 1 januari 2007 is de WMO ingevoerd. Dit was een ingrijpende
verandering in ons sociale verzekeringsstelsel. Met ingang van 1 januari 2015 is
er opnieuw sprake geweest van een zeer grote stelselwijziging, waarbij de
gemeente er weer een aantal flinke taken bij heeft gekregen:
Met onze vertegenwoordiging van de S.L. in de WMO-adviesraad ( nu nog maar
1 vertegenwoordiger!) denken en adviseren wij actief mee over de vele
beleidsnota's, uitvoeringsregels en samenwerking in de Bollenstreek

In 2018 zal de S.L, zowel de burgemeester als de directeur van Bescal vragen
om een vergadering van de S.L. eens een keer bij te wonen.

Hans Hoogkamer, secretaris Seniorenraad Lisse.
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