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1. INLEIDING EN VERANTWOORDING
Dit verslag omvat de jaren 2005 tot en met 2007. In de afgelopen drie
jaren vertonen de activiteiten van de Ouderen Advies Raad van het
stadsdeel Amsterdam Centrum een opgaande lijn.
Het eerste verslagjaar (2005) stond vooral in het teken van de
voorbereiding van het symposium in de Balie, dat in februari 2006
plaatsvond en de komende wijzigingen door de discussies over de WMO.
Doel van het symposium was de bekendheid van de OAR te verhogen,
nieuwe leden te verwerven en aan de kandidaat deelraadsleden voor de
verkiezingen met de wensen en noden van de ouderen bekend te maken.
In hoofdstuk acht is een kort verslag van het symposium opgenomen.
In 2006 was naast het symposium de nieuwe deelraad en de nieuwe
bestuurders een belangrijk item voor de OAR. Men moest op elkaar
inspelen. Achteraf kan worden gezegd dat dit aardig is gelukt. De
contacten met de portefeuillehouder Welzijn en Zorg, mevrouw Wil
Codrington, hebben niet alleen regelmatig plaatsgevonden, maar hebben
ook in verschillende gevallen tot het gewenst resultaat geleid.
Nieuwe activiteiten waren de aandacht voor de consultatiefunctie voor
ouderen en de opkomst van woonservicebuurten.
Ook binnen de OAR zijn er wijzigingen geweest: een aantal leden heeft
afscheid genomen of is ons ontvallen, er zijn nieuwe leden toegetreden en
er heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden.
Naast de WMO en de implementatie ervan in Amsterdam kregen vooral
het (gebrek aan) woonbeleid voor ouderen en het vervoer voor ouderen
veel aandacht van de OAR. Via het WMO programma van de deelraad
Amsterdam Centrum kwam ook het basispakket voor ouderen weer in de
schijnwerpers te staan. Vooral de zorg dat het niet wordt uitgebreid, zoals
eerder de verwachting was, maar tot andere groepen wordt verbreed,
verontrustte de OAR. In 2008 zal hier speciale aandacht aan worden
besteed.
De OAR is zich ervan bewust dat er een goede communicatie dient te zijn
naar de ouderen die zij vertegenwoordigt. Als onderdeel van het PR
beleid wordt toegewerkt naar een website, waarin de activiteiten van de
OAR duidelijk openbaar zullen worden gemaakt.
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In dit verslag bieden wij u een overzicht van de werkzaamheden en
activiteiten van de OAR, die ook in de notulen van de vergaderingen
(2005-2007) op uitgebreidere wijze zijn vastgelegd.
De OAR kwam in de betreffende jaren jaarlijks tien maal in een
maandelijkse vergadering bijeen met uitzondering van de maand juli. In
december is er geen vergadering maar ontmoeten de leden elkaar in een
feestelijke afsluitingssamenkomst.
2. BASISPAKKET VOOR OUDEREN
Dit reeds bestaande beleid ten aanzien van ouderen kreeg vorm in het
‘basispakket voor ouderen’. De voorloper van het basispakket is het
projectverslag van de RZO-projectgroep Centrum/Oud-West dat in
februari 1998 aan de gemeente is gepresenteerd. Daaropvolgend is er in
2001 een onderzoek gehouden door O+S, ”Voormeting voor een monitor
basispakket ouderenvoorzieningen”. In maart 2002 is een convenant
tussen de centrale stad, de stadsdelen, de OAR’en en betrokken
instellingen ondertekend. In alle documenten die door de stadsdelen en
centrale stad zijn uitgegeven staat duidelijk:
”Het basispakket voor thuiswonende ouderen omvat nu 16 diensten en regelingen,
ondergebracht in 9 rubrieken. Dat is een goed begin, maar Amsterdam wil meer:
verbetering, verruiming en uitbreiding van het pakket. Bovendien zijn er plannen
om het basispakket na 2003 uit te breiden met een aantal voorzieningen. Dus met
nieuwe diensten en regelingen die het ouderen mogelijk maken zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen”.

De OAR heeft er in de afgelopen jaren bij de deelraad op aangedrongen
om deze toezegging te realiseren. Vooral het nieuwe beleid in het kader
van de WMO biedt hiervoor de gelegenheid.
Helaas staat in het WMO programma van deelraad Centrum slechts
”wanneer noodzakelijk zal dit pakket worden uitgebreid”.
Dit is naar onze mening niet in overeenstemming met de eerder
gemaakte afspraken. In 2008 zal de OAR hier speciale aandacht op
vestigen. Verder bestaat het plan om het basispakket te verbreden naar
andere doelgroepen. De OAR is van mening dat een dergelijke
uitbreiding slechts kan indien daarvoor ook extra financiële middelen
worden gereserveerd. De uitbreiding mag in geen geval ten koste gaan
van het huidige en toekomstige aanbod in het basispakket voor ouderen.
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3. DE INVOERING VAN DE WMO EN OUDEREN
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is sinds 1 januari 2007
van kracht. In Amsterdam betekent dit dat de gemeente samen met de
deelraden verantwoordelijk is voor de maatschappelijke ondersteuning.
Dit beperkt zich niet tot de groep ouderen maar vele andere groepen
krijgen in het kader van de WMO aandacht van de gemeente. De zorg van
de OAR was van begin af aan dat de thuiswonende weinig zorg
behoevende oudere nauwelijks aandacht zou krijgen en de
welzijnsmiddelen aan de neus van de, misschien, eenzame oudere voorbij
zouden gaan.
Dit was de reden dat de OAR reeds meer dan een jaar vóór de ingang van
de wet zich met de invoering en de consequenties ervan heeft bezig
gehouden. Leden van de OAR namen zitting in panel- en andere groepen
van instellingen die bij de invoering in het Centrum betrokken zijn. Ook
in het regelmatige overleg met de portefeuillehouder werd aandacht
gevraagd voor een zodanige implementatie dat de oudere mens niet zou
worden vergeten. Ook in de adviezen aan de portefeuillehouder werd
steeds hierop de nadruk gelegd.

Inmiddels blijkt uit het WMO programma van stadsdeel Centrum van
december 2007 dat men duidelijk rekening wil houden met het welzijn
van ouderen in het kader van de WMO. Het stadsdeel legt bij de
invoering van de WMO de nadruk op de (her)structurering van het
ingezette beleid. Voor ouderen betekent dit onder meer dat het aanbod in
het huidige basispakket wordt voortgezet en wanneer het noodzakelijk is
wordt uitgebreid. Er komt een onderzoek naar het opzetten van een
Consultatiebureau voor Ouderen. Ook wordt het onderzoek, vermeld in
het Programakkoord, naar eenzaamheid onder ouderen in 2008 gestart.
Verder komt er een onderzoek naar het gebruik van het buurtbusvervoer.
Het beleid zal vraaggericht worden in plaats van aanbodsgericht, zoals
ook de bedoeling is van de WMO. Een mooie taak voor de OAR om de
vraag voor het stadsdeel expliciet te maken. Minder positief is de OAR
over de uitbreiding van het basispakket voor ouderen naar andere
doelgroepen.
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Over de participatie, die de WMO expliciet noemt, wordt vermeld dat er
een klankbordgroep komt waar de OAR onder meer deel van zal
uitmaken. Verder is er een stuurgroep van professionals. Hier ontbreken
helaas de vrijwilligers. Zou onder meer de OAR deze niet kunnen
vertegenwoordigen?
4. WOONBELEID EN WONEN VOOR OUDEREN
Er zijn in de periode 2005-2007 weinig woningen met sociale huren
gebouwd in de binnenstad. Voor een groot deel is dit te wijten aan de
weinig beschikbare locaties. Een uitzondering vormt de Czaar
Peterbuurt, waar ook redelijk veel WIBO-woningen zijn gebouwd. Hier
ook is de eerste woon-zorgzone in de binnenstad van start gegaan.
Verder wordt op dit moment gewerkt aan zulke woon-zorgzones in de
westelijke binnenstad en de Plantagebuurt. Maar er zullen nog vele jaren
overheen gaan voor deze zones gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de
OAR wordt aan de door de deelraad ingestelde klankbordgroep Wonen
met Zorg en Dienstverlening deelgenomen.
Er wordt in de binnenstad wel gebouwd, maar dit zijn meestal woningen
in de (dure) vrije sector of koopwoningen. Dit geldt ook voor het
Westerdokseiland. Het gaat dan vrijwel altijd om bouw door
projectontwikkelaars.
Het duurt ook vaak erg lang voor een project met sociale, voor ouderen
geschikte, huurwoningen van de grond komt. Zo heeft het 25 jaar
geduurd vóór op het Haarlemmerplein gestart werd met de aanleg van de
fundering voor een complex, waarin naast een winkelfunctie en
koopwoningen ook 22 voor ouderen geschikte woningen met een sociale
huur zullen komen.

Haarlemmerplein in aanbouw

Nieuwbouw Haarlemmerplein na voltooiing
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Over het Schievink-complex aan de Rozengracht wordt al 17 jaar gepraat.
Het aanvankelijke plan was hier ook een aantal woningen met sociale
huur in op te nemen, maar dit is nu geheel van de baan.
Wat in verband met ouderenhuisvesting ook zorgen baart is hetgeen er
met de verschillende verzorgingshuizen staat te gebeuren, of al aan de
gang is. Zo staat in de westelijke binnenstad de Rietvinck (vlakbij het
Haarlemmerplein) nu al bijna een jaar leeg. Men is het er nog steeds niet
over eens wat hier nu precies moet komen, en financieel wil het tussen de
Osira-groep, de deelraad en woningbouwcorporaties ook nog niet
boteren.

.

Leegstand woon- en zorgcentrum de Rietvinck

Ook met Bernardus (aan de Marnixstraat) heeft men plannen. Hier lijkt
men wel iets voortvarender te werk te gaan anders zou er in de westelijke
binnenstad ook te weinig aan verzorgingshuizen over blijven! Nu wil men
op de Appeltjesmarkt vervangende huisvesting voor de huidige bewoners
van Bernardus neerzetten. Het idee is een tijdelijk gebouw, dat na 5 jaar
weer afgebroken gaat worden. De OAR – evenals de Belangengroep
Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ) – vraagt zich af waarom niet aan een
meer permanent gebouw gedacht wordt, dat na die 5 jaar geschikt kan
zijn – of worden gemaakt – voor zelfstandige huisvesting van ouderen,
waaraan in deze wijk immers zo’n grote behoefte bestaat.

Gerenoveerde (ouderen) woningen in de Jordaan
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Opvallend is ook dat er de afgelopen jaren over bouwen en wonen van
ouderen in de binnenstad weinig contact is geweest met de betrokken
portefeuillehouder mevrouw Iping. Ook de BOJ klaagt hierover. Deze
laatste groep had vóór het instellen van de deelraad met de wethouder
van de centrale stad een veel beter en intensiever contact.
5. MOBILITEIT, WAARONDER VERVOER VOOR OUDEREN
De OAR kijkt naar mogelijkheden om de mobiliteit van ouderen zo
optimaal mogelijk te laten zijn. Een goed toegankelijk en betaalbaar
openbaar vervoer in de binnenstad, stelt ouderen in staat om zich te
verplaatsen en daardoor deel te nemen aan de samenleving. Diverse
aspecten van verkeers- en vervoersbeleid zijn door de OAR aan de orde
gesteld bij het Stadsdeelraadbestuur in de vorm van overleg, inspraak en
schriftelijke reacties. De veiligheid van oudere voetgangers is aan bod
gekomen, door het aandringen op handhaving van verkeersgedrag van
automobilisten (taxi chauffeurs) op trambanen, en van fietsers
(rijrichting, rijden op stoepen en rijden door rood).
Er is aandacht gevraagd voor het verdwijnen van tramhaltes, en de
toegankelijkheid van de halteplaatsen. Tramhaltes moeten niet alleen
makkelijk bereikbaar zijn maar ook niet te smal. Vooral nu taxi's over de
trambaan rijden is de breedte van de halte belangrijk.
De organisatie van de distributie van kraskaarten en de beschikbaarheid
van invalide parkeerplaatsen is aan de orde gesteld.
Met succes heeft de OAR ervoor gepleit dat de Opstapper niet alleen is
gecontinueerd, maar dat ook de eindhalte daarvan is doorgetrokken naar
de nieuwe Openbare Bibliotheek. De wens van de OAR de Opstapper te
laten doorrijden naar de Centrale Bibliotheek is vervuld. Nu nog een
goede standplaats.

De Opstapper, thans Stop/Go
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De OAR betreurt het dat de proef voor gratis openbaar vervoer voor
ouderen niet is doorgegaan omdat de gemeenteraad het geld liever aan
iets anders bestede. Juist de mobiliteit van ouderen is gebaat bij zo
goedkoop mogelijk en goed openbaar vervoer. Vooral nu het aanvullend
openbaar vervoer nog steeds niet goed functioneert kan het gewone
openbaar vervoer, mits voldoend aan de eerder genoemde voorwaarden,
een deel van dit tekortschietend aanvullend vervoer opvangen. Te hopen
is dat bij de volgende aanbesteding van het aanvullend openbaar vervoer
betere voorwaarden worden gesteld. Hierbij dient de kwaliteit zodanig te
worden omschreven dat bij wanprestatie snel een alternatief kan worden
gekozen ten laste van de nalatige vervoerder. Verder dienen de OAR’en
bij het ontwerp van het contract voldoende inspraak te krijgen.
6. WELZIJN EN OUDEREN
6.1

Woonservicebuurten

Het stadsdeel Amsterdam Centrum geeft uitvoering aan het beleid
gericht op welzijn, zorg en wonen door middel van de inrichting van de
zgn. woonservicebuurten.
Daarvoor zijn stuurgroepen en klankbordgroepen opgericht. De OAR
neemt deel aan de Klankbordgroep Wonen, Zorg en Dienstverlening die
in twee buurten toewerkt aan de totstandkoming van de
woonservicebuurten.
Het accent ligt daarbij op de samenwerking van wooncorporaties,
zorginstellingen en andere organisaties in de Czaar Peterbuurt (de eerste
buurt die als zodanig is gekozen) en vervolgens ook in de PlantageWeesperbuurt en in de Jordaan/Gouden Reael.
In de klankbordgroep is door vertegenwoordigers van de OAR
inhoudelijk gereageerd op het Startdocument, de uitwerking daarvan in
de vorm van plannen van opbouw, en er is deelgenomen aan
werkbezoeken. Het Startdocument voor de woonservicebuurten is in
2007 mede ondertekend door de OAR.
6.2 Consultatiefunctie voor Ouderen
De OAR is sinds 2007 vertegenwoordigd in een initiatiefgroep (met o.a.
de Blankenberg Stichting en de ANBO) die een Consultatiebureau voor
Ouderen wil realiseren, in eerste instantie met name binnen de
Woonservicebuurt Czaar Peter. In een dergelijk consultatiebureau
kunnen ouderen op afspraak praten en vragen stellen over hun
gezondheidssituatie, er kan voorlichting gegeven worden, doorverwezen
worden en er kunnen kleine gezondheidstests worden afgenomen.
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6.3 Ontmoetingsruimten voor Ouderen
Tussen 1998 en 2004 zijn er drie ontmoetingsruimten voor en door
ouderen in stadsdeel Centrum gerealiseerd (de SOOP in de PlantageWeesperbuurt, de SOOJ in de Jordaan en de Tweede Uitleg in de
Zuidelijke Grachtengordel). Het is gebleken dat dit soort voorzieningen
aan een behoefte voldoen, voor zowel bezoekers als voor de vrijwilligers
die actief zijn in de organisatie. Elk van de ontmoetingscentra heeft drie
tot vier honderd regelmatige bezoekers. Er zijn diverse activiteiten en in
de Jordaan is ook de vrije inloop erg in trek. En elk jaar maken er meer
ouderen gebruik van de clubs.

SOOP

Tweede Uitleg

SOOJ

Het stadsdeel heeft in haar programakkoord van 2008 een bedrag
gereserveerd voor een behoefte onderzoek voor nog een soortgelijk
ontmoetingscentrum in d’Oude Stadt. De OAR heeft haar bijdrage
daaraan toegezegd.
7. SAMENWERKING MET ANDERE OAR'en EN DE NOAR
Er is in Amsterdam een vereniging Netwerk Ouderenadviesraden, NOAR.
Deze vereniging bestaat uit de leden van de Amsterdamse
Ouderenadviesraden. Het doel is om onderwerpen die niet binnen een
deelraad spelen, gezamenlijk te bespreken en een, voor zover mogelijk
gezamenlijke actie te ondernemen. Ook de OAR Centrum participeert in
deze vereniging en heeft, zoals hierna zal blijken, verschillende malen
onderwerpen in dit forum aan de orde gesteld die de hele stad betreffen
(of voor meer OAR'en van belang zijn).
De NOAR is geen belangenbehartiger voor ouderen, maar voor de
OAR'en in de deelraden. Wel kan die functie meebrengen dat
standpunten naar voren worden gebracht, namens de OAR'en, die
inhoudelijk van aard zijn. Dit is met name het geval op het gebied van
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vervoer, waarover de deelraden geen zeggenschap hebben. Ook bij de
WMO blijkt het gewenst dat de stem van de ouderen op het niveau van de
centrale stad wordt gehoord.
De positie van de NOAR is niet sterk, omdat het ontbreekt aan middelen
om een goed secretariaat op te tuigen. De centrale stad acht het niet tot
haar taak de NOAR als organisatie van ouderen in Amsterdam te
ondersteunen. Het is naar de mening van het stadsbestuur een
verantwoordelijkheid van de OAR'en in de deelraden om de NOAR van
middelen te voorzien. De OAR'en vinden dit niet juist omdat naast de
ouderenbonden een onafhankelijk adviesorgaan dat namens alle ouderen
optreed zeer gewenst blijft. Dit te meer omdat, zoals bij de uitvoering van
de WMO blijkt, de greep van de centrale stad op het beleid en de
financiën van de deelraden toeneemt.
De OAR Centrum neemt vanzelfsprekend deel aan de werkzaamheden
van de NOAR. Tevens brengen we bij het NOAR overleg advies of punten
in die de bevoegdheden van de deelraad overschrijden of voor meerdere
OAR'en van belang zijn. Als voorbeelden kunnen worden genoemd
onderwerpen op het gebied van het (aangepast) vervoer en het
basispakket. Wat dit laatste betreft werd de verbreding ervan tot andere
groepen afgewezen als voor die verbreding geen extra gelden door de
centrale stad aan de deelraden ter beschikking worden gesteld.
Bij aangepast vervoer is een lid van de OAR Centrum lid van de
werkgroep die tracht via gepaste acties naar het gemeentebestuur tot een
verbetering van de serviceverlening door de vervoerder te komen.
Contacten met de afzonderlijke OAR'en zijn er behalve via de NOAR
nauwelijks.
8. SYMPOSIUM GEORGANISEERD DOOR DE OAR
Op 14 februari 2006 werd door de OAR Centrum een bijeenkomst
gehouden in de Balie. Het doel was de ouderen in de binnenstad de
mogelijkheid te bieden zich uit te spreken over de lijn die de politiek zou
moeten volgen en te vernemen welke plannen de verschillende partijen in
de deelraad voor de periode na de verkiezingen in petto hadden.
De voorzitter van de OAR, Ruth van Aalderen, opende de bijeenkomst
met een inleiding op het thema van de bijeenkomst “Levenslang
participeren”. Zij schetste met behulp van een ‘biografiecirkel’ de
ontwikkelingsfasen in een mensenleven en ging uitgebreid in op het
laatste kwadrant daarvan, de vier fasen van het ouder worden.
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Het welbevinden van mensen in de fasen waarin het ouder worden een
rol gaat spelen hangt samen met de kennis over hun huidige toestand,
met actief zijn en netwerken onderhouden, en met de mate van
zelfbeschikking in de eigen situatie. Naarmate de kennis toeneemt en het
inzicht in de toekomst ruimer is, kan de angst voor het onbekende
afnemen. De ondersteuning bij dit proces via beleid zal dus gericht
moeten zijn op deze welzijnsvragen.

Symposium in de Balie

In een boeiend betoog gaf ze verder aan dat in het verleden de vrij
algemene verwachting bij beleidsmakers was dat ouderen vanaf hun
pensionering (65 jaar) vrijwel meteen naar een verzorgingshuis zouden
gaan. Ondertussen is er een nieuwe visie, die van Successful Ageing,
waarbij het uitgangspunt is dat ouderen zich voordturend aanpassen en
hun leven vanaf hun 65e nog jaren lang voortzetten. Werd in het verleden
de nadruk gelegd op gezondheid, nu ligt de nadruk dus op welzijn en
daaraan gekoppeld gezondheid.
Vervolgens hield Prof. Knipscheer een inleiding. Hij vertelde dat de
scholingsperiode in de loop der tijd steeds langer is gaan duren en dat de
werkzame arbeidsperiode steeds korter is geworden. De periode daarna
speelde vroeger in verhouding nauwelijks een rol. Inmiddels worden
ouderen, die we tegenwoordig rekenen tot de derde leeftijd (55 tot 75
jaar), steeds ouder en stellen zij zich flexibel op.
Hij had een onderzoek gedaan naar de invulling van hun agenda, onder
mensen die in de VUT zitten. Bij een aselecte steekproef onder Vutters
constateerde hij een relatief hoge score ”depressiviteit”. Hij zou een proef
willen houden met het herintreden van 55-plussers in de zorg. Maar een
officiële verhoging van de pensioenleeftijd zou wegens maatschappelijk
verzet volgens hem niet haalbaar zijn.
Na een pauze voor onderling overleg vond er onder leiding van Jan
Ruijter (oud-directeur Mozeshuis) een discussie met de zaal plaats.
Ruijter vertelde dat hij bij zijn werk in het Mozeshuis heeft gemerkt dat
oudere vrouwen (die op jongere leeftijd daartoe vaak geen kans hebben
gehad) erg gretig zijn om zich door middel van diverse cursussen te
ontwikkelen.
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Knipscheer heeft in zijn onderzoek onder Vutters uitsluitend mannen
geënquêteerd. Dit komt omdat er indertijd bij de start van het onderzoek
minder werkende vrouwen waren en de VUT voor vrouwen minder
ingrijpend zou zijn. Van de 35 geïnteresseerden hebben uiteindelijk
uitsluitend de 23 mannen meegedaan. De uitkomsten van het onderzoek
werden door de aanwezigen nogal in twijfel getrokken.
Er volgde hierna nog een discussie tussen lijsttrekkers van de
verschillende partijen in de deelraad, daarin bijgestaan door enkele
vertegenwoordigers van de instellingen die actief zijn op het gebied van
het ouderenbeleid. Hoewel er soms fel werd gediscussieerd leverde deze
discussie geen nieuwe gezichtspunten op. Wel kwam er de toezegging van
de lijsttrekkers dat ze de ouderen in hun besluitvorming niet zouden
vergeten, maar tot concrete toezeggingen kwam het verder niet.
9. UITGEBRACHTE ADVIEZEN
Advies Welzijnsnota 2005
Inspraak Nota "Kiezen voor Kansen"
Diverse malen aandacht gevraagd voor (knel)punten invoering WMO
Brief aan DB en Deelraad Stadsdeel Centrum: Aandachtspunten
Ouderenbeleid (mei 2006)
- Advies aan Wethouder Codrington inzake Ouderen en Mobiliteit
(mei 2007)
- Advies aan Wethouder Iping inzake Terrassenbeleid
(oktober 2007)
-

10.

SAMENSTELLING OAR AMSTERDAM CENTRUM

In 2005 bestond de OAR uit de volgende leden:
- Trudy Hoenekamp, Aafke Mebius en Niek Willemen namens de
OBd’OS (Ouderen Belangen d’Oude Stadt) als vertegenwoordigers van
de ouderen in het centrum van Amsterdam
- Jan Bosman en Ina Hidding namens de BOJ (Belangengroep
Ouderenhuisvesting Jordaan)
- Ruth van Aalderen namens de WOUW (Maatschappijkritische Oudere
Vrouwen)
- Itzchak Jacobsen namens de SOOJ en de SOOP (Stichtingen Ouderen
Ontmoetingscentra in de Jordaan en in de Plantage-Weesperbuurt)
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- Jan Marselis, Anja Assink en Roelf Norg op persoonlijke titel
- Paul de Jong als adviseur vanuit de Blankenberg Stichting
- Bert van Houten (notulist) vanuit de Tweede Uitleg
(Ontmoetingscentrum Ouderen in de Zuidelijke Grachtengordel)

Trudy Hoenekamp en Els Iping

Op 26 oktober 2005 werd Trudy Hoenekamp tijdens een feestelijke
bijeenkomst van de OAR door wethouder Els Iping hartelijk gefeliciteerd
met haar jubileum én 80ste verjaardag.

Ruth van Aalderen

Ruth van Aalderen nam in februari 2006 afscheid van de OAR wegens
vertrek naar Maastricht.
In april 2006 overleed Aafke Mebius en vanaf begin 2005 moest Niek
Willemen wegens ziekte terugtreden.
In maart 2006 traden Tjer Oele (ANBO) en Frederika Gepken
(persoonlijke titel) tot de OAR toe. Tjer Oele moest in april 2006 wegens
gezondheidsredenen van verdere deelname afzien.
In juni 2006 trad Elizabeth Arentshorst (WOUW) toe, maar omdat zij
niet meer woonachtig was in Amsterdam Centrum, heeft zij haar
lidmaatschap in oktober 2006 niet voort kunnen zetten.
Omdat Frederika Gepken ook lid is van de WOUW, is zij sindsdien tevens
namens de WOUW afgevaardigd.
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11.

BESTUURSWIJZIGING

In 2005 werden de bestuursfuncties vervuld door Itzchak Jacobsen en
Ruth van Aalderen als duo-voorzitters, Trudy Hoenekamp als
penningmeester en met een vacature voor de secretariaatsfunctie.
In februari 2006 vertrok Ruth van Aalderen en Trudy Hoenekamp gaf
aan het penningmeesterschap neer te willen leggen.
Roelf Norg trad op als tijdelijk penningmeester.
In oktober 2006 is Frederika Gepken als vice-voorzitter toegetreden,
Roelf Norg als secretaris en Anja Assink als penningmeester.

Bestuursleden Itzchak Jacobsen, Frederika Gepken, Roelf Norg, Anja Assink

12.

BEKNOPT ACTIVITEITENOVERZICHT

2005
- Overleg met Wethouder over o.m. het Basispakket voor Ouderen
(maart 2005)
- Advies over Welzijnsnota ( juni 2005)
- Overleg over de ontwikkeling van loket Vraagwijzer Stadsdeel
Centrum
- Inspraak inzake Nota Kiezen voor Kansen
- Werkconferentie Wonen, Zorg en Dienstverlening
Stadsdeel Amsterdam Centrum (oktober 2005)
- Overleg met Wethouder over o.m. de WMO (oktober 2005)
- Veel overleg voorbereiding Symposium 2006

Jaarverslag 2005 – 2007 Stichting Belangen Ouderen Binnenstad
Ouderen Advies Raad – Amsterdam Centrum

15

2006
- Voorbereidingen Symposium ter gelegenheid van het 12½ jarig
bestaan van de BOB/OAR (2e helft 2005)
- De BOB/OAR verzorgt in De Balie te Amsterdam een Symposium
”Levenslang Participeren” (februari 2006)
- Brief aan DB en Deelraad Stadsdeel Centrum: Aandachtspunten
Ouderenbeleid (mei 2006)
- Afvaardiging in Cliëntenraad Blankenberg Stichting
- Afvaardiging in Klankbordgroep Wonen, Zorg en Dienstverlening
- Afvaardiging in Netwerk Ouderen Advies Raden (NOAR)
- Deelname Klankbordgroep Wonen, Zorg en Dienstverlening,
Amsterdam Centrum
- Kennismaking met Wethouder Codrington tijdens haar bezoek aan de
OAR (september 2006). Afspraak tot het geven van gevraagde en
ongevraagde adviezen.
2007
- Gesprek met Wethouder Codrington (juni 2007) en overleg met
ambtenaar inzake WMO (augustus 2007)
- Deelname Werkgroep Ontwikkeling van een Consultatiefunctie voor
Ouderen in woonservicebuurt Czaar Peter
- Deelname Klankbordgroep Wonen, Zorg en Dienstverlening,
Amsterdam Centrum
- Presentatie OAR in de Deelraadscommissie Welzijn & Onderwijs
(december 2007)

Presentatie Ouderen Advies Raad in Deelraadscommissie Welzijn & Onderwijs
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BIJLAGE
Onder het motto ”na inspanning komt ontspanning” organiseert de
OAR jaarlijks een gemeenschappelijk uitstapje.
In dit verband werd in juli 2006 een bezoek gebracht aan voormalig
duo-voorzitter Ruth van Aalderen in Maastricht.

De Ouderen Advies Raad op het Vrijthof in Maastricht

Informeel samenzijn ter afsluiting van het bezoek

In juli 2007 besloot de OAR het ruime sop te kiezen met een zeiltocht
op een oude Botter op een woelig, maar zonnig IJsselmeer.

De Ouderen Advies Raad tijdens een zonnige zeiltocht op het IJsselmeer
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