
Seniorenraad Lisse. 
 

 

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 21 

januari  2019 in de Raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. 

 

Aanwezig: de dames R, van Graven, L. Bouwer, I. de Graaff, A. Marseille, A. Veelenturf 

en de heren H. Michel, J. Möhlmann en H. Hoogkamer. 

Afwezig (m. k.): T. van Rooijen 

 

1. Opening. 
Om 09.20 uur opent H. Michel deze vergadering. Hij heeft zich zo’n 1½ jaar geleden 

aangemeld en heeft nu de voorzittershamer van H. Hoogkamer overgenomen en iedereen 

wenst hem veel plezier in deze nieuwe functie. Doordat T. van Rooijen afwezig is, zal H. 

Hoogkamer de  notulen voor zijn rekening nemen. Laura Kluft is even aanwezig en 

meldt, dat de toegangsdeur van Floralis woensdag a.s. aangepast wordt en dan beter 

toegankelijk is voor ‘n scootmobiel  e.d.  

Ook gaat ze nog kort in op de ASD bijeenkomst van 12 december j. l. , maar dat staat 

verwoord in agendapunt 2. stand van zaken ASD.  

 

2. Mededelingen. 

Stand van zaken ASD. 

Op de brede bijeenkomst over de ASD op 12 december 2018 was de Seniorenraad goed 

vertegenwoordigd. Er was een grote lijst met uitnodigingen verzonden en de opkomst viel 

niet tegen. De algehele mening van de aanwezigen S.L.-leden ( 7x ) was toch , dat het er 

wat chaotisch aan toe ging. De wens van dagvoorzitter Zorgbelang ZH om te 

inventariseren en  dan te komen tot een goed omschreven ASD-kader met nieuwe inhoud, 

was goed van opzet, maar kwam er toch niet helemaal uit. 

Volgens Laura Kluft komt Zorgbelang ZH met een Plan van Aanpak.  

Vragen als “Hoe staat het er nu voor?” en “welke partijen zijn erbij betrokken ?” moeten 

daar toch in verwerkt worden.  

De wethouder, Yolanda Langeveld, denkt, dat er voor de zomer 29019 meer bekend zal 

zijn. Jammer is het, dat de notulen van deze bijeenkomst nog niet ontvangen zijn.  

Wel heeft A. Veelenturf een besluitenlijstje ontvangen via de WMO adviesraad , met 

daarin een aantal actiepunten, maar verder staat daar weinig in. Er staat wel te lezen, dat 

Laura Kluft gezamenlijk met de wethouder , aan aantal voorstellen gaat doen.   

Laura Kluft meldt desgevraagd, dat de gemeente Teijlingen al een ASD heeft, maar die 

hebben zij stapje –voor-stapje opgetuigd en is dus heel anders van opzet! 

Laura verlaat de vergadering, mat dank voor haar inbreng. 

Volgens de vergadering blijft het moeilijk om inhoud te geven aan Ouderenbeleid, 

eenzaamheid ( alleen zijn hoeft niet altijd eenzaamheid te betekenen.) e.d. , want wie 

vertegenwoordigt de ouderen en hoe betrek je die achterban erbij? Wil een combinatie 

van jeugd-  en ouderenbeleid slagen, dan zullen beide kampen zich in elkaar moeten 

verdiepen! 

Deskundigheid bij toekomstige vertegenwoordigers binnen de ASD zal nodig zijn, 

alsmede te weten komen bij b.v. de bonden, wat er leeft onder de ouderen. 

De voorzitter maakt een rondje langs de aanwezigen leden met de vraag, in hoeverre zij 

klaar staan voor een andere taakomschrijving, dus wel of niet aanblijven.  

De voorzitter maakt vervolgens een staatje bij de start van ASD: 



De seniorenraad zal dan niet meer bestaan in huidige vorm. ( seniorencommissie?) 

We willen wel vertegenwoordigd zijn met 2 plaatsen. 

KBO en PCOB zijn de organisaties met de grootste achterban. 

Wellicht ook Welzijnskompas erbij betrekken. 

Humanistisch Verbond met hun achterban. 

Het wordt dan breder dan KBO/PCOB. 

 

Afscheid Theo Meijer op 28 november 2018 

Als dank voor al die jaren inbreng, kreeg hij een etentje aangeboden, dat hij zeer op prijs 

stelde. 

H. Michel was helaas toen verhinderd en daarvoor heeft de Seniorenraad hem een kleine 

compensatie  aangeboden. 

 

Opening van Welzijnskompas op 15 januari 2019.  

Hier was de S.L. vertegenwoordigd door A. Veelenturf en zij vond het een geslaagde 

opzet met dialoogtafels. 

 

3. Notulen van de vergadering, gehouden op 22 oktober 2018. 

Tekstueel worden deze notulen goedgekeurd  met dank aan de notulist T. van Rooijen. 

 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

Ingekomen: 

-Lois Nieuwsbrief december 2018 was  laatste uitgave! Wij vinden dit een gemis, omdat 

je toch signalen van andere seniorenraden kon oppakken., maar helaas is dit een gevolg 

van beperkte personele bezetting en copy. 

 

 

-Uitgegaan: 

-Briefwisselingen met mevr. Weterman van verzorgingshuis Berkhout. 

De secretaris leest voor, hoe het overleg met mevr. Weterman is verlopen v.w.b. de 

vertegenwoordiging van die Cliëntenraad in de Seniorenraad. 

Het karakter van een Cliëntenraad is duidelijk veranderd, nu er mantelzorgers  zitting 

hebben in die raad i.p.v. bewoners. 

De voorzitter heeft hierover al eens een  gesprek gehad met mevr. de Nijs, maar nu wordt 

afgesproken, dat hij aan mevr. Weterman gaat vragen, hoe zij die vertegenwoordiging in 

de nabije toekomst ziet, mede in relatie tot een op te richten ASD?  

-AVG. 

De afspraken vanuit deze raad heeft de secretaris doorgezonden naar Saskia van Rooijen, 

Beleidsondersteuner Maatschappelijke Ontwikkeling. Zij heeft alles keurig verwerkt op 

de website. Dit Seniorenraad-hoofdstuk met samenstelling, vergaderschema, notulen enz. 

staat geheel up-to-date nu op de website. Ook plaatsing van onze agenda op de 

gemeentepagina gaat goed. Ook daarvoor dank aan Saskia, 

 

5. - WMO. 

Informatie hierover vanuit WMO-adviesraad door S.L.-  vertegenwoordigster. Bij de 

laatste vergadering was zijn niet aanwezig,  maar heeft wel vernomen, dat het in die 

vergadering ook grotendeels over de ASD is gegaan.  

 

 



6. Mondeling verslag commissies. 

-Commissie Zorg & Welzijn . 

-Commissie Wonen & Woonomgeving. 

-Werkgroep Belangenbehartiging  KBO-PCOB. 

Vanuit deze commissies zijn er geen verdere mededelingen. 

 

7. Vragen aan de wethouder. 

De volgende vragen zullen we met de wethouder, Yolanda Langeveld, bespreken. 

a. Wat is huidige stand van  zaken bij de ASD? 

b. In locaties, waar Bescal actief is, ziet men door kostenverhogingen toch het 

aantal bezoekers teruglopen zoals b.v. in inloopochtenden /krantencafé in het 

Poelhuys. Hoe kunnen we  dit veranderen? 

c.   Weet U al iets over  de  nieuwbouw van de Beukenhof? Tekeningen en start  

bouw?       

d.  Is men afgestapt van de gebruikelijke kerstgratificatie  voor vrijwilligers in 

commissies? 

 

8. Rondvraag. 

Op de vergadering van 29 april zal de secretaris mevrouw Gesmar Pruijs , 

directeur van Welzijnskompas , uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. 

De voorzitter krijgt complimenten voor zijn aansturing van deze vergadering en is 

zelf ook blij met deze eerste vergadering! 

 

9. Sluiting.  

` Om 11.00 uur sluit de voorzitter deze vergadering met dank aan de aanwezigen 

voor hun inbreng. De eerstvolgende vergadering is op maandag 11 maart 2019 

waarbij ook de wethouder wordt uitgenodigd.  

 

 

 

 

Hans Hoogkamer, 26 februari 2019. 


