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SENIORENRAAD  LISSE 
 

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S. L.), gehouden op  
dinsdag 7 mei 2019 in de trouwzaal van het gemeentehuis te Lisse. 
 
Aanwezig:                                                                                                                              
H. Michel, H. Hoogkamer, R. van Graven, L. Bouwer, J. Möhlmann, I. de Graaff, 
A. Veelenturf en notulist Th. van Rooijen. 
Afwezig:  A. Marseille 
 
1. Opening.  
Om 09.15 uur opent de voorzitter, dhr. H. Michel, de vergadering en heet ie-
dereen hartelijk welkom.  

 
2. Mededelingen 
-De secretaris heeft mevr. G(esmar) Pruijs, directeur WelzijnsKompas Hillegom-
Lisse uitgenodigd om deze vergadering van de S.L. bij te wonen. 
Tot haar spijt was het voor haar onmogelijk om vandaag aanwezig te zijn, maar 
ze wil graag een vergadering van de S.L. bijwonen, zodat we met elkaar kennis 
kunnen maken. De secretaris zal haar voor de vergadering van 17 juni 2019 op-
nieuw uitnodigen. 
Nabericht:  
zowel 17 juni als 2 september gaat niet lukken. Nog even wachten dus. 
 
-Stand van zaken A(dviesraad) S(ociaal) D(omein) L(isse). Tijdpad en planning. 
Op 25 april 2019 is de 2e brede bijeenkomst netwerkpartners gehouden (de 1e 
vond plaats op 12 december 2018), over de stand van zaken met betrekking tot 
de ASDL. De S.L. was hierbij zéér goed vertegenwoordigd.  
De leden van de S.L. gaven elk voor zich aan, hoe men deze bijeenkomst had 
ervaren en gingen vervolgens geruime tijd met elkaar in discussie. Samenvat-
tend werden o.a. de volgende op- of aanmerkingen gemaakt en besproken: 
De opkomst was veel minder groot dan bij de 1e bijeenkomst. De communicatie 
verliep stoef. Men praatte langs elkaar heen. Er is géén duidelijk tijdpad en 
planning aangegeven. Waarom wordt er niet (méér)  gebruik gemaakt van de 
ervaring van Teylingen? De S.L. houdt op te bestaan, de leden van de huidige 
S.L. kunnen aangeven in welke werkgroep van de ASDL men zitting wil nemen. 
De adviesraad bestaat bij voorkeur uit 10 leden, die kennis van en/of ervaring 
met een of meerdere van de door de ASDL gehanteerde aandachtsgebieden 
hebben, waarbij men het liefst de beschikking heeft over een netwerk van des-
kundigen. Op dit moment zoekt men nog binnen de adviesraad naar 4 á 5 des-



~ 2 ~ 
 

kundigen. Mag de S.L. mensen voordragen voor vertegenwoordiger van de se-
nioren? 
De aandachtsgebieden van de ASDL zijn: 
-Welzijn 
-Ouderen 
-Jeugd 
-Werk en inkomen 
-Maatschappelijke Zorg 
-Wonen (voor specifieke doelgroepen) 
Het profiel en het reglement moeten nog door de gemeenteraad goedgekeurd 
worden. De S.L. stelt het op prijs vóóraf daaraan kennis te kunnen nemen van 
de inhoud hiervan om hierop een reactie te kunnen geven. 
Mevr. Veelenturf heeft een afspraak gemaakt met de directeur Welzijnskompas 
Hillegom-Lisse en wil een afspraak maken met de 3 ouderenadviseurs van de 
KBO. De armoede in Lisse is groter dan menigeen denkt. Er is onduidelijkheid of 
de senioren een aparte vertegenwoordiger in het bestuur van de ASDL krijgen 
en/of een aparte groep vormen.  
Nabericht vanuit verslag WMO adviesraad d. d .17 april: 
Het idee van de heer W(im) Knol, de voorzitter van de ASDL, is, dat de Senioren-
raad in stand zou moeten blijven. Zij zijn een van de netwerkpartners op senio-
rengebied en hebben een rol, die breder is dan waar de ASDL mee bezig gaat. 
Besloten wordt, dat dhr. Michel en mevr. Veelenturf een gesprek zullen aanvra-
gen met dhr. Knol. 
 
3. Notulen van de vergadering, gehouden op 11 maart 2019. 
Met het verwerken van het nabericht van mevr. Weterman  worden deze notu-
len tekstueel goedgekeurd met dank aan de notulist. 
N.a.v.: het wachten is nog op enkele antwoorden van wethouder Y. Langeveld 
op gestelde vragen vanuit de Seniorenraad. 
 
4. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Ingekomen. 
-Geen knipselkrant. 
Wel heeft de gemeentepagina aan duidelijkheid gewonnen door het gebruik 
van kleuren bij de diverse onderwerpen.  
Voorgesteld wordt de komende vergaderingen  “communicatie gemeente” als 
vast agendapunt op te nemen. 
-De contactpersoon met de gemeente, mevr. Laura Kluft, heeft een andere 
functie aanvaard. Zolang er nog geen nieuwe contactpersoon is, neemt mevr. 
Saskia van Rooijen tijdelijk deze functie waar. 
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-De informatiegids van de gemeente, met waardevolle actuele informatie op 
vele terreinen, is verspreid. 
 
Uitgegaan. 
-Het jaarverslag 2018 van de S.L. is aan belanghebbenden toegezonden en 
wordt onder de leden van de seniorenraad uitgedeeld. Dank aan de secretaris. 
Nabericht in de krant: Seniorenraad had opnieuw een druk jaar! 
 
5. WMO. 
Informatie vanuit de WMO –adviesraad door S.L. vertegenwoordiging. 
Door de oprichting van de ASDL is er geen vergadering WMO Adviesraad ge-
weest. 
 
6. Mondeling verslag commissies 
-Commissievergadering Zorg & Welzijn is niet bijeen geweest 
-Commissievergadering Wonen & Woonomgeving is niet bijeen geweest. 
-Er is wel een vergadering geweest van Belangenbehartiging KBO-PCOB. 
 
7. Vervallen 
 
8. Rondvraag. 
Géén van de leden heeft nog iets aan de vergadering toe te voegen. 
 
9. Sluiting. 
Om 10.35 uur dankt de voorzitter de leden van de S.L. voor hun inbreng en sluit 
deze  vergadering.  

 
Notulist: Th. van Rooijen  
10-5-2019. 

Vergaderschema 2019. 
 

  17 juni 
  2 september 

21 oktober (met wethouder) 
9 december (optie). 

 


