JAARVERSLAG 2013 – 2014
OUDEREN ADVIES RAAD AMSTERDAM CENTRUM

Colofon
© Juni 2015 Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum
De Ouderen Advies Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Stadsdeelbestuur en aan
andere relevante organisaties, met de belangen en positie van ouderen in Amsterdam Centrum voor
ogen.
Secretariaat Kerkstraat 322-M 1017 HC Amsterdam
Website www.ouderenadviesraad-amsterdamcentrum.nl
E-mail oaradamc@gmail.com
1

INHOUDSOPGAVE
Blz.
Colofon

1

Inhoudsopgave

2

Voorwoord

3

Algemeen

4

Wonen en Ouderen

4

WMO en Ouderen

5

Welzijn en Gezondheid en Ouderen

5

Symposium 2013 Stadsdorpen

6

Symposium 2014 WMO

6

Website OAR

7

Overleg OAR met Portefeuillehouders

7

2

Voorwoord
Hierbij presenteert de Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum een overzicht van haar
werkzaamheden over de jaren 2013 en 2014.
Van de terreinen die de OAR bestrijkt ˗ wonen, zorg (WMO), welzijn, inrichting openbare
ruimte en mobiliteit (vervoer) ˗ hebben wonen en zorg in de afgelopen twee jaren de meeste
aandacht gekregen. De reden daarvoor is duidelijk: wonen (voor ouderen toegankelijk en
betaalbaar) vindt plaats in een situatie van grote schaarste en concurrentie en de zorg aan
ouderen zal door de veranderde opvattingen over zorgverlening meer thuis dan in een
instelling plaatsvinden.
Een opmerkelijke ontwikkeling is dat bewoners (waaronder veel ouderen die daarvoor de tijd
en de energie hebben) zich van onderop zijn gaan organiseren in de zogenaamde stadsdorpen
voor onderlinge contacten en steun.
Tijdens het symposium dat de OAR hierover in 2013 verzorgde, kwam deze ontwikkeling aan
de orde en bleek dat het stadsdeel daar een taak kon hebben door hiervoor startsubsidies ter
beschikking te stellen (na een algemeen pleidooi en advies van de OAR).
De ontwikkeling naar wijkgerichte zorg is in deze periode ingezet en nog altijd gaande. Het
symposium in 2014 (‘Ouderen in de regie’) heeft hierop gefocust. Ook de rol van de
huisartsen in het geheel is daarbij verduidelijkt.
Sinds de stadsdelen van een beleidsmakend- tot een uitvoeringsorgaan zijn geworden, wordt
ook de rol van de OAR anders. Ouderen zullen in breder verband via het Netwerk van
Ouderen Advies Raden hun invloed kenbaar moeten maken door middel van inspraak bij de
raadscommissies van de centrale stad.
De categorie ‘ouderen’ zal in de beleidsontwikkeling veel scherper geprofileerd en
gedefinieerd moeten worden en niet meer alleen als ‘zorgbehoevend’.
De komende tijd zullen de Ouderen Advies Raden hier hun energie in moeten steken.
Frederika Gepken
Voorzitter Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum
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Algemeen
De Ouderen Adviesraad Amsterdam Centrum (OAR) heeft in 2013 en 2014 jaarlijks
tien plenaire vergaderingen belegd, waarvoor ook tien voorbereidende vergaderingen
van het Dagelijks Bestuur zijn gehouden.
Verder was er in klein comité regelmatig overleg over de opzet van de twee
symposia.
De OAR bestond beide jaren uit10 leden, twee leden namen afscheid (Margreet
Westen en Monica The) en twee nieuwe leden traden toe (Joe Los en Jan Sizoo).
Twee leden van de OAR (Jenneke Diepenbroek en Roelf Norg) waren op
persoonlijke titel lid van het WMO platform en waren bij alle bijeenkomsten hiervan
aanwezig.
De OAR maakt deel uit van het Netwerk van Ouderenadviesraden in Amsterdam
(NOAR), waarin Tonny van Velzen en Roelf Norg namens de OAR in het bestuur
zijn vertegenwoordigd.

Wonen en Ouderen

Seniorenflats Lepelkruisstraat

Na het symposium in 2012 ’Blijvend wonen in stadsdeel Centrum / Oud worden in je
eigen buurt’ in samenwerking met de Academie van Bouwkunst verlegde de
aandacht zich naar het uitwerken en het realiseren van de ideeën die daar aan de orde
waren gekomenen. Deze waren met name gericht op de mogelijkheden en het
zoeken van relevante organisaties die bij het uitwerken van die ideeën zouden
kunnen helpen. Aan dit onderwerp werd in bijna elke vergadering van de OAR
aandacht besteed. In dit verband vond onder meer overleg plaats met de directies van
ouderenhuisvesters Habion en Domus Magnus en de portefeuillemanager Vastgoed
van de Universiteit van Amsterdam.
Naar aanleiding van het rapport ’Wonen met zorg in Stadsdeel Centrum’ van de
Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam werd eind 2012 een raadsadres gezonden aan
het bestuur van stadsdeel Centrum. Mede daardoor besloot het stadsdeelbestuur in
het voorjaar van 2013 tot de instelling van een Taskforce Wonen en Zorg. Ondanks
de steun van het stadsdeel bleek eind 2014 dat er moeilijk iets te realiseren valt.
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Buurtprotest tegen hotelvestiging

Ook werd eind 2013 een advies uitgebracht over locaties voor ouderenhuisvesting in
relatie tot de plannen voor de vestiging van een Soho hotel in het Centrum.

WMO en Ouderen

In de vergaderingen brachten de OAR leden, die tevens lid zijn van het WMO
platform in het stadsdeel, regelmatig verslag uit over de onderwerpen en de adviezen
die daar aan de orde kwamen. Ook de gevolgen voor ouderen van de wijzigingen in
de ABWZ en de vertaling daarvan door de gemeente Amsterdam werden
nauwlettend gevolgd. Veel aandacht werd besteed aan de wijziging van de wetten en
regelingen in de zorg. Omdat dit in eerste instantie een onderwerp is dat in de
gemeenteraad speelt heeft de OAR de ’WMO 2015’ en de ’Verordening
maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015’ bestudeerd. Gezien het belang
voor ouderen hierbij is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om over deze
verordening in te spreken bij de gemeenteraad. Naast concrete amendementen die de
OAR heeft voorgesteld werden ook enkele, meer principiële onderwerpen aan de
orde gesteld.

Welzijn en Gezondheid en Ouderen

De OAR heeft advies uitgebracht inzake de ’Ontwikkelingen in het Sociaal Domein in
Amsterdam Centrum’. Gezien de problematiek en de noodzakelijke inzet van de Sociale
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Wijkteams en de Wijkzorgteams werd benadrukt dat de gekozen schaal van 40.000 inwoners
per team het beoogde resultaat zal bemoeilijken.
De OAR vindt het een misser dat in een externe Stuurgroep, waaraan de teams periodiek
verantwoording moeten afleggen, een vertegenwoordiging van de belanghebbenden zelf
ontbreekt. Daarom bepleiten wij om hier alsnog een afvaardiging vanuit de OAR aan toe te
voegen.
De OAR blijft participeren in bijeenkomsten van het AMC en de VU in het kader van het
onderzoekprogramma gericht op (kwetsbare) ouderen. De positie van de OAR in de
implementatie van de resultaten van de onderzoeken zijn voor het Centrum nog onduidelijk.
In NOAR-verband wordt deze implementatie nader bekeken.

Symposium 2013 Stadsdorpen

Evenals in voorgaande jaren heeft de OAR ook in 2013 en 2014 gekozen voor zeer actuele
onderwerpen voor haar symposia.
In 2013 organiseerde de OAR een symposium over ’Stadsdorpen in Amsterdam Centrum’.
Het was een geslaagde bijeenkomst. Er waren 7 stadsdorpen aanwezig, al of niet in
oprichting, en veel van de aanwezigen dachten aan het deelnemen of het oprichten van een
stadsdorp. Als resultaat heeft de OAR een advies uitgebracht met het verzoek aan het
stadsdeel zich positief op te stellen als er door de oprichters subsidie wordt gevraagd voor de
opstartkosten. De reactie op het advies was positief.

Symposium 2014 WMO

In 2014 organiseerde de OAR opnieuw een symposium met als titel ’Participatie aan de
keukentafel - Ouderen in de regie’.
Hierbij stond centraal dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de
levering en organisatie van de zorg. De overgang van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) veroorzaakt onrust en
baart veel mensen zorgen, zoals ook bleek uit de reacties op de voorstellen.
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Hoewel het haast als vanzelfsprekend lijkt dat ouderen door hun inzet een deel van de
bezuinigingen voor hun rekening nemen, is het allesbehalve vanzelfsprekend dat deze
ouderen invloed hebben op de gang van zaken.
Ouderen maken nog geen deel uit van een externe Stuurgroep waaraan de nieuw op te zetten
Sociale Wijkteams verantwoording moeten gaan afleggen.

Website OAR

Sinds 2008 heeft de OAR een eigen website die regelmatig wordt bijgehouden. Naast het
vermelden van adviezen en verslagen worden er in de rubriek Actualiteit, voor zover relevant,
ook actuele onderwerpen vermeld. Zie www.ouderenadviesraad-amsterdamcentrum.nl

Overleg OAR met Portefeuillehouders

Periodiek overleg met portefeuillehouder

De OAR heeft regelmatig contact gehad met portefeuillehouder Welzijn de heer Roeland
Rengelink. Jaarlijks was hij tweemaal aanwezig in een maandelijkse vergadering van de OAR
en nam hij deel aan de symposia over de Stadsdorpen in 2013 en de WMO in 2014.
Tevens werd kennisgemaakt met portefeuillehouder Wonen mevrouw Jeanine van Pinxteren.
Op ambtelijk niveau zijn er ook regelmatig contacten geweest.
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