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SENIORENRAAD  LISSE 
CONCEPT. 

 
Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S. L.), gehouden op  
maandag 11 maart 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis te Lisse. 
 
Aanwezig:                                                                                                                              
H. Michel, H. Hoogkamer, R. van Graven, L. Bouwer, J. Möhlmann, I. de Graaff, 
A. Marseille en notulist Th. van Rooijen. 
Afwezig:  A. Veelenturf 
 
1. Opening.  
Om 09.20 uur opent de voorzitter, dhr. H. Michel, deze vergadering en heet 
iedereen hartelijk welkom. Een speciaal welkom aan wethouder Jolanda Lange-
veld en Laura Kluft, de contactpersoon tussen het College en de Seniorenraad 
Lisse.  
Allereerst gedenkt de voorzitter dhr. Th. Meijer, die 11 februari 2019 is overle-
den. Vanaf de oprichting van de Seniorenraad Lisse tot eind 2018 is dhr. Meijer 
lid geweest van dit adviesorgaan en heeft hij daarvoor veel betekend. Er wordt 
één minuut stilte in acht genomen.  
Omdat de wethouder en mevr. Kluft al aanwezig zijn, wordt na deze opening 
allereerst punt 6 van de agenda behandeld. 
 
6. Vragen aan de wethouder 

1. Wat is de huidige stand van zaken betreffende de Adviesraad Sociaal 
Domein in Lisse.  
Antwoord: Er heeft inmiddels overleg plaats gevonden met de WMO-
Adviesraad, waarin de intentie is uitgesproken om nu door te pakken. De 
planning is om in april 2019 een brede bijeenkomst te organiseren, waar-
in het concept zal worden besproken. Binnen niet al te lange tijd, zal een 
uitnodiging hiervoor aan de betreffende belanghebbenden worden ver-
zonden. Het raamwerk zal een breed draagvlak moeten hebben om spij-
kers met koppen te kunnen slaan. De wethouder is benieuwd hoe de S.L. 
er naar kijkt, speciaal de invulling voor de senioren. Vanuit de S.L. kan er 
dan een commissie gevormd worden, die de A.S.D. van adviezen zal voor-
zien over onderwerpen, die betrekking hebben op de ouderen. Sinds de 
oprichting van de WMO Adviesraad, hoort de S.L. niets meer van de 
raadsvoorstellen en is de wisselwerking op een laag pitje komen te staan. 
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De wethouder benadrukt, dat de A.S.D. straks voor diverse groeperingen 
de belangen zal behartigen. 

2. In locaties, waar Bescal actief is, ziet men door kostenverhogingen toch 
het aantal bezoekers teruglopen, zoals bij inloopochtenden/krantencafé 
in ‘t Poelhuys. Hoe kunnen we dit veranderen? 
Antwoord: De wethouder heeft geen verhoging van de zaalhuur kunnen 
vinden en betwijfelt of de verhoging van de prijs van een kopje koffie van 
€ 0,05 de reden ervan kan zijn. 
De S.L. heeft toch vernomen, dat verhoging van de kosten wel degelijk 
het argument is geweest om het koersbal te verhuizen van het Poelhuys 
naar de Beukenhof. Het is mensen niet uit te leggen, dat Bescal beide ac-
commodaties runt, maar de koffie in ’t Poelhuys € 1,55 kost en in de Beu-
kenhof € 1,30, terwijl in beide gebouwen vrijwilligers actief zijn. 
De wethouder belooft hiernaar te kijken. 

3. Weet u al iets over de nieuwbouw bij de Beukenhof? Tekeningen, start 
bouw e.d.? 
Antwoord: In het procesvoorstel van de commissie Maatschappij en Fi-
nanciën komt een programma van eisen voor “Beukenhof 2.0”. Allereerst 
wordt onderzocht of naast de activiteiten voor senioren óók vormen van 
dagbesteding en jongerenactiviteiten hierbij meegenomen kunnen wor-
den. Hiervoor is een onafhankelijke commissie ingesteld, waarvan de kos-
ten € 15.000,- zullen bedragen. 

4. Is de gemeente Lisse afgestapt van de gebruikelijke kerstgratificatie voor 
vrijwilligers in allerlei commissies? 
Antwoord: Het lijkt erop dat er een besluit is genomen, maar…. dit is ner-
gens terug te vinden, aldus de wethouder. Nu wordt er verschil gemaakt. 
De wethouder belooft dit uit te zullen zoeken. 

5. Is de nieuwe voorzitter van de Seniorenraad Lisse al benoemd als onge-
bonden lid in de raad? 
 Antwoord: Nog niet. Er wordt hard aan gewerkt en het komt in orde! 

6. Is er al iets positiefs te melden over het idee van een betere uitstraling 
van de gemeentepagina?  
Antwoord: Wij hebben er nog weinig opmerkingen over gehad en hebben 
geen idee hoe het anders/beter zou kunnen, maar staan uiteraard open 
voor suggesties. De voorzitter van de S.L. vindt, dat Lisse het veel beter 
doet dan zijn vorige woonplaats Bergen, maar tóch besluiten de leden 
van de S.L. zichzelf huiswerk op te leggen: Alle leden van de S.L. zullen de 
gemeentepagina de komende weken actief gaan bekijken en proberen 
aan de hand van praktijkvoorbeelden met voorstellen te komen om de 
leesbaarheid voor senioren op die pagina te verbeteren. 
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7. De naam “Lokaal Loket” zegt veel oudere inwoners niets, zou er een an-
dere naam voor in de plaats kunnen komen?  
Antwoord: Het is bedoeld voor zowel inwoners als organisaties. Er is een 
projectvoorstel in de maak om het te verbeteren, maar, zoals blijkt uit 
onderstaande getallen, weten veel mensen ons wel te vinden. De afgelo-
pen tijd kreeg Lokaal Loket: 500 vragen over Werk en Inkomen, 200 vra-
gen betreffende gehandicapten en 400 vragen over maatwerk voorzie-
ningen. 
 
In de S.L. vergadering van oktober 2018 werd de toegankelijkheid van 
Floralis voor rolstoelen ter sprake gebracht. De wethouder informeerde 
of de S.L. iets wist van ontwikkelingen hierover. 
Hierop kon één van de leden haar melden, dat de buitendeur inmiddels is 
voorzien van een knop, waarmee iemand in een rolstoel zich toegang kan 
verschaffen tot Floralis, waardoor het probleem is opgelost. Dank daar-
voor. 
 
Dhr. Michel dankt wethouder Langeveld en mevr. Kluft voor hun aanwe-
zigheid, waarop deze hartelijk afscheid nemen en de vergadering verla-
ten. 
 

2. Mededelingen 
-Stand van zaken ASD. Tijdpad en planning. 
Met de wethouder is hier zojuist uitgebreid over gesproken. 
-Verwerking van persoonsgegevens (AVG) 
De gevraagde aanpassingen zijn keurig verwerkt. 
-Bezoek van secretaris aan Berna van Amersfoort. 
Ze stelde het bezoek van de secretaris zeer op prijs. 
 
3. Notulen van de vergadering, gehouden op 21 januari 2019. 
Tekstueel worden deze notulen goedgekeurd met dank aan de notulist. 
-Naar aanleiding van punt 4 wil de voorzitter bij agendapunt 7A verslag doen 
van zijn gesprek met mevr. I. Weterman van verzorgingshuis Berkhout. 
-De secretaris zal de in punt 8 besproken uitnodiging voor een kennismakings-
gesprek aan mevr. Gesmar Pruijs, direkteur van Welzijnskompas, voor de ver-
gadering van 29 april verzenden. 
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4. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Ingekomen. 
-Op 22 maart 2019 wordt in de Beukenhof een bijeenkomst georganiseerd met 
wethouder Jolanda Langeveld, bestemd voor senioren. Hierin zal dhr. Harting 
van KBO uitleg geven over allerlei zaken en ook de taak van de Ouderen Advi-
seurs (O.A.) komt dan ter sprake. 
-De uitvoering van fase 3 van de bouw van de Beukenhof is gepland voor begin 
2020, maar dat zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn. 
-Er is een bericht binnen gekomen, dat mevr. Kofoed vanWelzijnsKompas H-L  
op 21 maart 2019 met pensioen gaat. 
 
Uitgegaan. 
-Niets 
 
5. WMO. 
Informatie vanuit de WMO –adviesraad door S.L. vertegenwoordiging. 
Helaas is de vertegenwoordiger van de S.L. in de WMO-adviesraad afwezig. 
 
6. Vragen aan de wethouder 
Dit agendapunt is aan het begin van de vergadering al behandeld. 
 
7. Mondeling verslag commissies 
-Commissievergadering Zorg & Welzijn is niet bijeen geweest 
-Commissievergadering Wonen & Woonomgeving is niet bijeen geweest. 
-De notulen van de werkgroep Belangenbehartiging KBO-PCOB zijn ontvangen. 
 
7A. Gesprek met mevr. Weterman. 
De voorzitter heeft op 26 februari j. l. een gesprek gehad met mevr. I. Weter-
man van de Cliëntenraad Berkhout. De Cliëntenraad was in het verleden verte-
genwoordigd in de S.L., maar op dit moment niet meer. Door de vaak korte pe-
riode, dat bewoners in Berkhout verblijven is de samenstelling van de Cliënten-
raad veranderd. Momenteel bestaat deze voor een deel uit familieleden van 
vroegere en/of overleden bewoners van Berkhout. Men is wettelijk verplicht 
een Cliëntenraad te hebben, die onafhankelijk is van het management. Er zal 
getracht worden elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, door 
de notulen van de S.L. en van de Cliëntenraad Berkhout naar elkaar toe te stu-
ren. 
 
 
 



~ 5 ~ 
 

8. Rondvraag. 
-Voorgesteld wordt om een keer iemand van de zorgverleners/thuiszorg uit te 
nodigen, omdat zij wellicht opmerkingen, vragen of nieuwe gezichtspunten 
hebben, betreffende de wensen of problemen van senioren. Dan kunnen  we 
ook bekijken, of we iets voor elkaar kunnen betekenen 
-De secretaris is druk bezig met het Jaarverslag 2018 van de S.L. 
-De voorzitter kan helaas niet aanwezig zijn op de vergadering van de S.L. van 
29 april 2019. Besloten wordt deze te verzetten naar dinsdag 7 mei 2019. 
 
9. Sluiting en afspraak. 
Om 10.45 uur dankt de voorzitter de leden van de S.L. voor hun inbreng en sluit 
de vergadering. Ook  een woord van dank voor hun belangstelling aan dhr. H. 
Hoogenbosch (Werkgroep Belangenbehartiging KBO-PCOB) en dhr. R. v.d. Wiel 
(PvdA) op de publieke tribune. 
 

 
Notulist: Th. van Rooijen  
15-3-2019. 

Vergaderschema 2019. 
 

  7 mei (dinsdag) 
  17 juni 
  2 september 

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

 
 


