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1. INLEIDING EN VERANTWOORDING
In de afgelopen jaren waren de activiteiten van de Ouderen Advies Raad van
het stadsdeel Amsterdam Centrum vooral gericht op het behouden van de
positie van ouderen in het beleid van het stadsdeel. Er is een tendens, niet
alleen in het centrum, maar in de hele stad de aandacht en middelen voor
ouderen meer en meer te richten op andere groepen. De ouderen voeren geen
actie en veroorzaken geen (over)last. Daar de politiek steeds meer op
incidenten reageert en niet een duidelijk beleid voert dat rekening houdt met
het belang van de meerderheid van de bewoners, verdwijnt de oudere steeds
meer uit beeld.
Het verslagjaar 2008 stond vooral in het teken van het uitbreiden van de
contacten met burgers en de politiek. Verder werd het WMO programma van
het Stadsdeel kritisch bekeken.
In 2009 kreeg de consultatiefunctie voor ouderen veel aandacht. In juni
organiseerde de OAR hierover een succesvol Minisymposium. Verder heeft
de OAR energie gestoken in het werven van nieuwe leden.
De contacten met de portefeuillehouder Welzijn en Zorg, mevrouw Wil
Codrington, hebben in beide jaren regelmatig plaatsgevonden en werden
gekenmerkt door wederzijds begrip en hebben in verschillende gevallen tot
een positief resultaat geleid. Het bezoek aan de deelraad was nuttig. Een
dergelijk contact zal zeker met de nieuwe deelraad die in 2010 wordt
gekozen, ook weer dienen plaats te vinden.
Naast de WMO en de implementatie ervan in Amsterdam kregen ook in deze
periode vooral het woonbeleid voor ouderen en het ouderenvervoer 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.
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
heeft de OAR een eigen website geopend, waarmee de OAR zich profileert
en zijn activiteiten duidelijk maakt.
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2. BASISPAKKET VOOR OUDEREN
De OAR heeft er in de afgelopen jaren bij de deelraad op aangedrongen om
eerdere toezeggingen alsnog 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 heeft de OAR hier speciale aandacht voor gevraagd.
Momenteel bestaat het plan om het basispakket te verbreden naar andere
doelgroepen.
De OAR is van mening dat een dergelijke uitbreiding slechts mogelijk is
indien 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.

3. DE INVOERING VAN DE WMO EN OUDEREN
De OAR heeft zijn standpunt over de WMO vermeld op de website. In
aanvulling daarop kan worden toegevoegd dat de OAR vertegenwoordigd is
in het WMO-platform. Helaas is dit platform pas in 2009 gestart en vallen
hierover in dit verslag geen resultaten te melden.
Wel heeft de OAR erop aangedrongen dat het basispakket voor ouderen
ongewijzigd wordt gehandhaafd, zeker nu de reikwijdte van dit pakket wordt
verbreed naar andere groepen. Gevraagd wordt om hiervoor een groter
budget beschikbaar te stellen.
Het lijkt dat aan dit verzoek niet wordt tegemoetgekomen in de zogenaamde
herijkingbesprekingen. De centrale stad denkt dat, door meer efficiënt
gebruik te maken van de middelen, met hetzelfde geld de extra vraag (als
gevolg van de uitbreiding van de doelgroep) op te kunnen vangen. Een
financiële onderbouwing ontbreekt echter.
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4. WOONBELEID EN WONEN VOOR OUDEREN
Verschillende malen is gesproken over de ouderenhuisvesting in de
binnenstad. Het aantal geschikte en betaalbare woningen is veel kleiner dan
de behoefte. Het duurt ook vaak erg lang voor een project met sociale, voor
ouderen geschikte, huurwoningen van de grond komt. Dit baart de OAR
zorg. Geconstateerd wordt dat het aantal beschikbare WIBO-woningen
teleurstellend klein is en de uitbreiding ervan in het centrum nauwelijks
plaats vindt. De plannen die er liggen komen door allerlei administratieve
procedures niet tot realisatie.
Er is begrip bij de OAR dat niet voor alle binnenstadsbewoners die dat
wensen, voldoende woonruimte kan worden gebouwd of verbouwd. Maar
wij zouden toch graag zien dat de ambities in het programakkoord dichter
worden benaderd. Dit is ook in het gesprek met de portefeuillehouder
opnieuw naar voren gebracht.
Diverse malen kwam de bouw van woningen voor ouderen op het
Haarlemmerplein ter sprake en onlangs werd aandacht gevraagd voor de
renovatie van het voormalig ABN AMRO gebouw in de Vijzelstraat ten
behoeve van ouderenhuisvesting in de koop- en huursector.

5. MOBILITEIT EN VERVOER VOOR OUDEREN
De OAR heeft in stedelijk verband gepleit voor een proef met gratis
openbaar vervoer voor 65 plussers. Hierover is een brief gezonden aan de
wethouder van de centrale stad. Hierop is nog geen positieve reactie
ontvangen. Na de proef van drie maanden blijft een besluit uit. Het wachten
is blijkbaar op de verkiezingen in 2010. Zou er dan een college komen die de
achterstand van Amsterdam ten opzichte van onder meer Rotterdam op dit
punt zal inlopen?
Ook voor het aanvullend openbaar vervoer zijn de problemen nog niet
opgelost. Hiervoor vroeg de OAR vele malen aandacht. De OAR is
vertegenwoordigd in het zogenaamde 11 oktobercomité, dat pleit voor
verbetering.
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Bij de volgende aanbesteding, welke in 2010 kan plaatsvinden, zou de
desbetreffende wethouder dienen te zorgen voor zodanige voorwaarden dat
de slechte service die nu wordt geleverd kan worden voorkomen. Ook zou
kunnen worden gedacht aan het weer meer activeren van een
buurtbussysteem.
Positief punt is dat het pleiten voor het behoud van de voormalige Opstapper
gehoor heeft gevonden. Als Stop/Go bleef deze rijden en werd de lijn
doorgetrokken naar de Openbare Bibliotheek.

6. WELZIJN EN OUDEREN
6.1 WOONSERVICEBUURTEN
De OAR wenst betrokken te worden bij het beleid met betrekking tot
woonservicebuurten. Derhalve heeft de OAR het startdocument ondertekend.
Directe bemoeienis is er met het project in de Czaar Peterbuurt.
De OAR is vertegenwoordigd in de klankbordgroep Woonservicebuurten.
6.2 CONSULTATIEFUNCTIE VOOR OUDEREN
De OAR heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor de totstandkoming van
een consultatiefunctie voor ouderen. Daartoe is deelgenomen aan overleg
met onder andere de ANBO en AMSTA en heeft er een bezoek
plaatsgevonden aan een consultatiebureau voor ouderen in Utrecht en
stadsdeel De Baarsjes.
Daarnaast heeft de OAR in 2009 een symposium over dit onderwerp
georganiseerd waar onder meer wethouder Wil Codrington het woord heeft
gevoerd. Er is hierover tweemaal advies uitgebracht aan het stadsdeel. Het
verslag van dit symposium en de adviezen ter zake zijn te vinden op de
website van de OAR (www.ouderenadviesraad-amsterdamcentrum.nl).
Niet alleen de gezondheidssituatie van ouderen, maar ook het algemeen
welbevinden dient bij een consultatiefunctie aandacht te krijgen. Verder pleit
de OAR voor de inbreng van de belanghebbende ouderen zelf, zowel bij de
inrichting, de organisatie en de inhoud in de vorm van een klankbordgroep.
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6.3 ONTMOETINGSRUIMTEN VOOR EN DOOR OUDEREN
Het stadsdeel heeft in haar Programakkoord 2006-2010 een bedrag
gereserveerd voor een behoefte onderzoek naar nog een vierde
ontmoetingsruimte voor en door ouderen in d’Oude Stadt.
De OAR heeft haar bijdrage hieraan toegezegd.

7. STEDELIJKE SAMENWERKING OAR
Er bestaat 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 hierop, zo mogelijk,
gezamenlijk actie te ondernemen. De OAR Centrum participeert in deze
vereniging en heeft in dit forum verschillende malen onderwerpen aan de
orde gesteld die de hele stad betreffen of voor meerdere OAR'en van belang
zijn. De NOAR is geen belangenbehartiger voor ouderen, maar een platform
voor de OAR'en in de deelraden.
De OAR Centrum neemt deel aan de werkzaamheden van de NOAR en
brengt hierbij tevens adviezen en punten in die de bevoegdheden van de
deelraad overschrijden. Voorbeelden hiervan zijn het aanvullend openbaar
vervoer en het basispakket voor ouderen. Bilaterale contacten tussen de
afzonderlijke OAR'en zijn er, behalve via de NOAR, nauwelijks.
In 2009 werd door de centrale stad, dankzij bemiddeling van wethouder
Marijke Vos, aan alle stadsdelen een subsidie verstekt aan de respectievelijke
OAR’en teneinde de werkzaamheden van de NOAR te kunnen financieren.
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8. UITGEBRACHTE ADVIEZEN
- Februari 2008
Reactie aan het DB inzake het WMO-programma van Stadsdeel Centrum.
- April 2008
Reactie op de Nota van Uitgangspunten Vijzelstraat 66-80 aan de Sector
Bouwen en Wonen van Stadsdeel Centrum.
- Augustus 2008
Advies OAR aan de portefeuillehouder Welzijn van Stadsdeel Centrum
inzake de ”Consultatiefunctie voor Ouderen”.
- September 2008
Reactie OAR op verzoek van het Stadsdeel over mogelijkheden tot het
bestrijden van eenzaamheid en een beleid hiertoe.
- Oktober 2008
Brief OAR aan de wethouder van de centrale stad waarin wordt gepleit voor
een overdekt zwembad aan de kop van de Dijksgracht.
- Februari 2009
Standpunt OAR aan de portefeuillehouder Welzijn van Stadsdeel Centrum
over de verhouding tussen een OAR en een WMO-raad of WMO-platform.
- Augustus 2009
Vervolgadvies OAR aan de portefeuillehouder Welzijn van Stadsdeel
Centrum inzake de ”Consultatiefunctie voor Ouderen”.

9. OVERLEG MET PORTEFEUILLEHOUDER WELZIJN
2008
- Voorjaarsoverleg over onder meer de WMO, de Consultatiefunctie,
Ouderenhuisvesting en het Aanvullend Openbaar Vervoer.
- Najaarsoverleg over dezelfde onderwerpen.
2009
- Voorjaarsoverleg over onder meer het Loket Zorg en Samenleven, de
voortgang ten aanzien van de Consultatiefunctie voor Ouderen en het
onderzoek voor een 4e Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in het
Centrum.
- Najaarsoverleg met speciale aandacht voor Ouderenhuisvesting en Vervoer.
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10. SAMENSTELLING OAR CENTRUM
In 2008 bestond de OAR uit de volgende leden:
- Trudy Hoenekamp namens Ouderen Belangen d’Oude Stadt
- Jan Bosman, Ina Hidding en Corrie Stada namens de BOJ
- Itzchak Jacobsen namens de SOOJ
- Frederika Gepken op persoonlijke titel en namens de WOUW
- Anja Assink op persoonlijke titel
- Roelf Norg op persoonlijke titel
- Jan Marselis op persoonlijke titel
- Bert van Houten als notulist vanuit de Tweede Uitleg
- Paul de Jong als adviseur vanuit de Blankenberg Stichting
In januari 2008 nam Jan Marselis om persoonlijke redenen afscheid van de
OAR. In april 2009 overleed Ina Hidding, die vanaf de oprichting bij de
OAR betrokken was.
In augustus 2009 traden 3 aspirant-leden toe tot de OAR:
- Jenneke Diepenbroek op persoonlijke titel
- Hein Hoefnagels namens de BOJ
- Ellen Kok namens de SOOJ
Deze 3 aspirant-leden zijn in 2010 officieel als lid van de OAR geïnstalleerd.
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