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JAARVERSLAG Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht 2018 
Een overzicht van activiteiten in het jaar 2018 voor partners, relaties en belangstellenden 
 

Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht  

Seniorenraad Stichtse Vecht (SRSV) komt op voor het welzijn en de belangen van senioren in Stichtse Vecht (SV), 
in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder hen. Leidend daarbij is dat de dubbele vergrijzing – het 
percentage senioren neemt toe en zij worden steeds ouder – vraagt om een integrale benadering van huidige en 
te verwachten problematiek en een langetermijnvisie inzake de bijzondere positie van senioren. Om haar taak 
goed te kunnen vervullen probeert de SRsv op de hoogte te blijven van wat er leeft onder de senioren in SV, 
problemen te signaleren en samen met anderen te zoeken naar oplossingen. SRsv adviseert op allerlei manieren, 
gevraagd en ongevraagd. Naast het uitbrengen van adviezen gebaseerd op eigen onderzoek en gegoten in een 
document, participeert SRsv steeds vaker in overleg met anderen tijdens voortrajecten en het agenderen van 
knel- en aandachtspunten ten behoeve van senioren op de agenda’s van betrokken organisaties. Deze 
verandering hangt nauw samen met de gewijzigde werkwijze van de gemeente Stichtse Vecht waarin 
burgerparticipatie een steeds grotere rol speelt. Het grote voordeel ervan is dat de SRsv herkenbaarder en 
toegankelijker wordt voor professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor senioren binnen de eigen gemeente.  
 

Uitgebrachte adviezen 

In Stichtse Vecht heeft de Adviesraad Sociaal Domein een formele adviesrol naar burgemeester & wethouders. 
Deze raad laat zich bijstaan door netwerkgroepen, die een speciale invalshoek vertegenwoordigen. De SRsv is 
daar een van. De vicevoorzitter van de SRsv is in de loop van 2018 lid op persoonlijke titel lid geworden van deze 
adviesraad.  
 
In 2018 heeft SRsv heeft onder meer een advies uitgebracht over de volgende gemeentelijke beleidsnota’s. 

Nota’s Sociaal Domein Stichtse Vecht 
SRsv is kritisch gestemd over functioneren en zichtbaarheid van de Sociale Wijkteams. Op de eerste plaats over 
hun aansluiting bij het sociale netwerk in de verschillende kernen. En ook over de aansluiting bij het medisch 
domein nu de wijkverpleegkundige geen deel meer uitmaakt van deze teams.  
 

Zilver aan de Vecht. Nota Ouderen 2016-2018 – Evaluatie 
SRsv constateert dat er vorderingen zijn gemaakt rond de aandacht voor mantelzorgers en mensen met 
dementie. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de keuze om een dementievriendelijke gemeente te worden. SRsv was een 
van de eerste organisaties die de intentieverklaring hiertoe heeft ondertekend.  
Daar staat tegenover dat er te veel actiepunten uit de nota Ouderen 2016-2018 niet of onvolledig zijn uitgevoerd. 
SRsv pleit voor een nieuwe nota Ouderen met een langere tijdshorizon. 
 

Lokale kaders en aandachtspunten Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen Stichtse Vecht 
In de komende jaren moet de gemeente tientallen mensen huisvesten en opvangen met een zeer diverse 
problematiek die raakpunten heeft met de GGZ. Mensen die zich moeilijk zelfstandig kunnen redden. SRsv 
adviseert om de bestaande GGZ-instellingen goed en tijdig bij de opvang en monitoring te betrekken. 
 

Nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht 2019 - 2022 
Anno 2018 beschouwen we – ook internationaal – gezondheid als het vermogen van mensen om zich aan te 
passen en eigen te regie te voeren als het gaat om fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Er is 
een brede, integrale aanpak nodig om de daarbij passende positieve gezondheidszorg te realiseren. Een basis- 
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gedachte daarvan is dat door adequate preventie langer in goede gezondheid kunnen leven en de zorgkosten 
worden beperkt. De gemeentelijke nota Positief Gezondheidsbeleid beschrijft getalsmatig de huidige 
gezondheidssituatie van de inwoners in Stichtse Vecht en formuleert een ambitie voor verbeteringen in de 
komende vier jaar. SRsv vraagt zich af of de beschreven aanpak effectief zal zijn en pleit in plaats daarvan voor 
een wijkgerichte aanpak op maat. SRsv adviseert de gemeente ook om in deze samen te werken met 
zorgverzekeraars. In 2018 heeft SRsv heeft contact gelegd met het gemeentelijke Sportpunt en met het oog op 
(blijven) bewegen aandacht gevraagd voor sport en ouderen, in eerste instantie bij de lokale sportverenigingen. 
 

Regierol gemeente en Zorgberaad 

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde SRsv – samen met de cliëntenraad van zorggroep De 
Vechtstreek en de Pauluskerk in Breukelen – de goedbezochte bijeenkomst Ouder worden in Stichtse Vecht over 
de consequenties van het stijgend aantal senioren in de gemeente Stichtse Vecht. Onder de aanwezigen veel 
vertegenwoordigers van allerlei politieke partijen. De cliëntenraad liet tijdens een indringende presentatie zien 
met welke problemen senioren thuis te maken kunnen krijgen. SRsv hield een pleidooi voor een regiefunctie op 
het terrein van zorg en welzijn van de gemeente gebaseerd op haar rol als belangenbehartiger van burgers. 
Bovendien pleit SRsv voor het instellen van een Zorgberaad. De taak daarvan is het inventariseren van de lacunes 
en belemmeringen in het aanbod van (lokale) zorg en het maken van gezamenlijke afspraken over een adequate 
aanpak en zinvol samenwerken. Er is namelijk een groeiende groep zorgafhankelijke senioren die thuishulp en 
verzorging nodig hebben. Het lastige is dat de voorzieningen beschikbaar zijn op basis van verschillende wetten 
(Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning, Zvw – Zorgverzekeringswet en Wlz – Wet langdurige zorg) en niet 
goed op elkaar aansluiten. Daardoor kan een ‘zorgval’ ontstaan. Bijvoorbeeld voor mensen die op de wachtlijst 
staan voor een verpleeghuis. Want zodra iemand een indicatie heeft voor een verpleeghuis, vallen ze onder de 
Wlz en wordt de zorg thuis niet langer betaald op basis van Wmo en Zvw.  
 

Wonen met Zorg 

In april heeft een eerste oriënterend Zorgberaad plaatsgevonden. Aanwezig waren vertegenwoordigers van 
zorginstellingen, professionals in de eerste lijn, stichting Welzijn SV, woningbouwcorporaties, de gemeente als 
verantwoordelijke voor de uitvoering van de Wmo en SRsv. Gezamenlijk is bepaald dat Wonen met Zorg extra 
aandacht verdiend in Stichtse Vecht. Het aanbod daarvan is beperkt. Gemeente en woningcorporaties moeten de 
handen ineenslaan. Enerzijds moet er een goed toegankelijke regeling komen voor het aanpassen van bestaande 
woningen, anderzijds moet er bij nieuwbouwplannen prioriteit worden gegevens aan betaalbare 
seniorenwoningen – bij voorkeur in de buurt van een zorginstelling. Bovendien moet er meer ruimte komen voor 
vernieuwende initiatieven inzake samenwonen met zorg. In dit kader is SRsv verheugd met het plan om honderd 
zorgwoningen te realiseren in Bisonspoor. Helaas heeft het Zorgberaad in 2018 geen vervolg gekregen. SRsv blijft 
zich inspannen om een structureel Zorgberaad te realiseren. 
 

Kom erbij 

In verschillende kernen – Breukelen, Loenen, Maarssen-dorp en Maarssenbroek  – is een Kom-erbij-groep actief. 
Zij spannen zich in om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij activiteiten in eigen wijk of dorp Op die manier 
willen zij sociale cohesie versterken en de kans op isolement en eenzaamheid verkleinen. Ze bundelen de 
activiteiten per seizoen in een handzame gids die breed wordt verspreid. Bovendien proberen ze alle mensen en 
instellingen die iets organiseren met elkaar te verbinden. 
In Maarssenbroek heeft Kom erbij onder het motto samen tegen eenzaamheid verschillende bijeenkomsten 
georganiseerd voor hulpverleners, vrijwilligers en bewoners. Met als doel om knelpunten te signaleren, ideeën te 
verzamelen en te vertalen naar concrete plannen, en om mensen te vinden en te stimuleren om die (mede) uit te 
voeren. Diverse leden van SRsv participeren actief in een Kom-erbij-groep.  
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Mondzorg 

Verwaarloosde mondzorg is een risico voor allerlei gezondheidsproblemen. SRsv heeft dit onderwerp hoog op de 
agenda staan. Uit onderzoek blijkt dat huisartsen en tandartsen in SV daar aandacht voor hebben en dat de lokale 
zorginstellingen in deze beleid hebben ontwikkeld of daarmee bezig zijn. Zorgafhankelijke mensen thuis dreigen 
echter een vergeten groep te worden.  
 

Dorpsraden en wijkcommissies 

SRsv kan niet genoeg benadrukken dat een toereikend aanbod van zorg en welzijn op het niveau van een kern of 
wijk moet zijn georganiseerd, zodat er rekening kan worden gehouden met specifieke lokale kenmerken. Want elk 
dorp en elke wijk heeft een eigen karakter, pluspunten en problemen. De wijkcommissies en dorpsraden zouden 
meer armslag moeten krijgen. Zij zijn immers de ogen en oren van hun wijk of dorp en vormen een belangrijke 
schakel in de sociale cohesie. Naar de mening van SRsv zou de gemeente meer gebiedsgericht moeten werken en 
de activiteiten van deze vaak geëngageerde mensen meer moeten ondersteunen en hen meer respons moeten 
geven zodat dit belangrijke vrijwilligerswerk aantrekkelijk blijft.  
SRsv onderhoudt al enige jaren contacten met dorpsraden en wijkcommissies om te weten wat er leeft. 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Bovenstaande onderwerpen en nog veel meer komen allemaal aan de orde tijdens het structurele of incidentele 
overleg dat SRsv voert met diverse ambtenaren, evenals andere actuele en structurele zaken die op de een of 
andere manier van belang zijn voor senioren. Zo pleit SRsv er bijvoorbeeld voor dat de gemeente ervoor zorgt dat 
elke wijk of kern een eigen laagdrempelige locatie krijgt en behoudt. Als ontmoetingsplek in de buurt en geschikt 
voor lokale en wijkactiviteiten. Concreet heeft SRsv op verzoek van de wijkcommissie Bisonspoor het pleidooi om 
een ontmoetingscentrum op te nemen in de nieuwbouwplannen in hun wijk actief ondersteund.  
SRsv onderhoudt ook contacten met raadsleden en Burgemeester & Wethouders.  
 

Interne zaken 

In haar (bijna) maandelijkse vergaderingen heeft SRsv ook dit jaar veel aandacht besteed aan de vraag waar haar 
prioriteiten moeten liggen en hoe de SRsv het beste de aandacht kan vragen en vestigen op de zaken die van 
belang zijn voor senioren. Als leidraad daarbij heeft SRsv in 2018 een jaarplan en een communicatiedocument 
opgesteld.  
 

Samenstelling SRsv 2018 

Jan Onnes (voorzitter), Tom Boon (vicevoorzitter), Wilbert Linnemans (secretaris), Cees Boonacker 
(penningmeester), Joke van Schoot, Fer Poncia, Marie-Madeleine Claassen en Gerda Mensink (sinds mei 2018) 
 

Aan- en afmelden 

Wij stellen het op prijs als u ons Jaarverslag 2018 doorstuurt naar de mensen om u heen van wie u verwacht dat 
ze geïnteresseerd zijn. 
Wilt u onze Jaarverslag in het vervolg niet ontvangen?  
Hier kunt u zich afmelden voor het jaarverslag van Seniorenraad Stichtse Vecht. 
 
 
 

31 juli 2019 
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