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SENIORENRAAD  LISSE 
 

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S. L.), gehouden op  
maandag 17 juni 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis te Lisse. 
 
Aanwezig:                                                                                                                              
H. Michel, H. Hoogkamer, R. van Graven, J. Möhlmann, I. de Graaff, A. Veelen-
turf en notulist Th. van Rooijen. 
Afwezig: (m. k.):  A. Marseille, L. Bouwer 
 
1. Opening.  
Om 09.15 uur opent de voorzitter, dhr. H. Michel, de vergadering en heet ie-
dereen hartelijk welkom. Hij zegt het zeer te waarderen, dat ook de voorzitter 
van de WMO Adviesraad, dhr. Wim Knol, de moeite heeft genomen om deze 
vergadering bij te wonen. Dat komt goed uit, want het belangrijkste agenda-
punt is de oprichting van de ASDL en nu kan hij een toelichting geven over de 
ASDL plannen. 

 
2. Mededelingen 
-De secretaris heeft opnieuw mevr. G(esmar) Pruijs, directeur WelzijnsKompas 
Hillegom-Lisse uitgenodigd om deze vergadering van de S.L. bij te wonen. 
Tot haar spijt was het, door haar overvolle agenda, voor haar onmogelijk om 
vandaag aanwezig te zijn.  Ook voor de volgende vergadering van 2 september 
is ze verhinderd, dus dit blijft nog afwachten.. 
-Stand van zaken A(dviesraad) S(ociaal) D(omein) L(isse). Tijdpad en planning. 
Omdat dhr. Wim Knol in de “Triobol” vergadering (tegenwoordig werkgroep 
Belangenbehartiging KBO/PCOB genaamd)  van 10 april de opmerking maakte, 
dat hij vond, dat de Seniorenraad moet blijven bestaan als zelfstandige raad, 
naast de toekomstige ASDL, zijn dhr. Henk Michel en mevr. Ans Veelenturf op 
14 mei op bezoek geweest bij dhr. Wim Knol, omdat dit haaks staat op het uit-
gangspunt van de Seniorenraad. Ook heeft dhr. Henk Michel op 15 mei de ver-
gadering van de WMO Adviesraad bijgewoond om met de leden van deze raad 
te discussiëren over de toekomst van de Seniorenraad. 
Vandaag ligt dus de volgende vraag op tafel:  
Wat gaat er met de Seniorenraad gebeuren: 

1. Blijven bestaan als zelfstandige raad naast de ASDL? 
2. Opheffen? 
3. Een werkgroep vormen en deel uitmaken van de ASDL met een verte-

genwoordiger voor de ouderen? 
4. Is er een alternatief? 
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In de discussie, die volgde en waaraan dhr. Wim Knol ook deel nam, is o.a. het 
volgende naar voren gekomen: 
De wethouder heeft laten blijken niet tegen het opheffen van de Seniorenraad 
Lisse te zijn. Het is de bedoeling dat in de ASDL 10 personen zitting hebben, die 
een achterban  (met netwerk) hebben. In het concept instellingsbesluit wil de 
S.L. méér structuur, zodat leden een bepaalde achterban vertegenwoordigen.  
De werkgroepen gaan benoemd worden, zodra het reglement en het instel-
lingsbesluit klaar zijn. Mevr. Ans Veelenturf heeft geprobeerd contact te heb-
ben met één van de ouderenadviseurs van WelzijnsKompas H/L, maar dat is 
(nog) niet gelukt. Ze blijft het proberen.  
Eenzaamheid is één van de problemen, die door WelzijnsKompas H/L gesigna-
leerd zou moeten worden, maar dit gebeurt niet (of te weinig).  
Armoede onder ouderen met alleen AOW is een ander aandachtspunt. 
De Seniorenraad vraagt zich af, hoe deze problemen in de ASDL aandacht kun-
nen krijgen. Er is een lijstje bij de WMO Adviesraad van mensen, die beschik-
baar zijn voor de ASDL. De S.L. is van mening, dat er gebruik moet worden ge-
maakt van de grote kennis en het netwerk, waarover de heren H. Hoogenbosch 
en A. Lagerberg van “Triobol” beschikken. 
Dhr. Knol houdt een pleidooi voor het behoud van de S.L., maar daar ziet men 
niet veel heil in. Bij de huidige leden is het vuur gedoofd. Ze weten dhr. Knol 
ervan te overtuigen, dat de belangen van de ouderen het best kunnen worden 
behartigd door een afgevaardigde in de ASDL, die ondersteund wordt door een 
werkgroep. Daarin kunnen alle aspecten, waarmee ouderen te maken hebben, 
aan bod komen, dus ook bijvoorbeeld Verkeer en Vervoer.  
Dhr. Knol gaat uitzoeken of ouderen vertegenwoordigd zijn in de ASD Tey-
lingen. Wel belooft hij, dat er een werkgroep ouderen in de ASDL komt. In prin-
cipe wordt elke groep, die gebruik maakt van de W.M.O. (G.G.Z. / Jongeren 
e.d.) vertegenwoordigd in de ASDL. De Seniorenraad is van mening, dat er één 
ambtenaar de contactpersoon moet zijn met de ASDL. Ze betreurt het, dat het 
verloop in de afgelopen tijd wel groot is geweest, waardoor de communicatie 
tussen gemeente en S.L. niet altijd optimaal was. 
Er wordt eenstemmig besloten om de gemeenteraad voor te stellen de Senio-
renraad op te heffen. 
De leden van de Seniorenraad voelen zich wel verplicht om hun uiterste best te 
doen om  te helpen bij het formeren van een werkgroep ouderen. 
De volgende leden stellen zich daarvoor beschikbaar: de dames Veelenturf en 
de Graaff en de heren Michel, Hoogkamer en (onder voorbehoud) Möhlmann. 
Tenslotte deelt dhr. Knol nog mee, dat er weer een vergadering over de oprich-
ting van de ASDL  gepland staat op woensdag 19 juni. 
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3. Notulen van de vergadering, gehouden op 7 mei 2019. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat deze onder dankzegging aan de notu-
list worden goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Ingekomen. 
-Knipselkrant. 
De naam Lokaal Loket vindt de Seniorenraad te onduidelijk. Geopperd wordt om 
deze te wijzigen, maar men heeft nog geen suggestie. Misschien lost een prijs-
vraagje uitschrijven dit op? 
-Opgemerkt wordt verder, dat de I.S.D. uit beeld gaat, als men AOW krijgt. 
Uitgegaan. 
-Niets. 
 
5. WMO. 
Informatie vanuit de WMO –adviesraad door S.L. vertegenwoordiging. 
Er is een bespreking geweest over de opzet van de ASDL. Mevr. Gesmar Pruijs 
gaf een verhelderende uitleg over de werkwijze. 
 
6. Mondeling verslag commissies. 
-Commissievergadering Zorg & Welzijn is niet bijeen geweest 
-Commissievergadering Wonen & Woonomgeving is niet bijeen geweest. 
 
7. Communicatie met de gemeente. 
-Zolang er nog geen opvolger is benoemd voor de vertrekkende Laura Kluft, 
wordt de communicatie met de gemeente verzorgd door Saskia van Rooijen.  
-Dhr. Möhlmann zoekt contact met iemand van Humanitas en zal vervolgens 
dhr. Knol inlichten, wie hij daarvoor kan benaderen. 
 
8. Rondvraag. 
Géén van de leden heeft nog iets aan de vergadering toe te voegen. 
 
9. Sluiting. 
Om 10.25 uur dankt de voorzitter de leden van de S.L.  en dhr. Knol voor hun 
inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering zal worden  gehou-
den op maandag 2 september 2019.  
 
 
Notulist: Th. van Rooijen  

17-6-2019 


