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Verslag vergadering Seniorenraad van 17 juni 2022 
 
Aanwezig:   Leo Hamers (voorzitter), Jan van den Berg, Henk van Os,  
                      Tom van der Rijken, Jeannie Segers, Jan van Gool (secr); 
Afwezig m.k.:  Rob van Baar, Ferdi van Poele, Wicher Spijkerman, 

Henk Snijders, Cees Swagemakers, Lisette Veenstra. 
 

1. Mededelingen 
Er komt een vervolgbijeenkomst met training aangaande de aanpak van 
eenzaamheid. (Lisette heeft in een mail aangegeven, dat de door het Rijk 
beschikbaar gestelde middelen bedoeld zijn voor de eenzame ouderen. Nu 
wordt het geld besteed aan opleiding van medewerkers en vrijwilligers en 
komt in eerste instantie niet terecht bij de ouderen). 

  
2. Verslag vergadering 6 mei 2022 

Verslag akkoord. 
 

3. Ouderenhuisvesting 
Project Wonen met Gemak 
Een brief over afwikkeling van dit project is verstuurd naar het college.                                    
Een nieuw soortgelijk project met KBO-Brabant wordt verder onderzocht.                    
De woonscans met vrijwilligers van KBO-Brabant zijn gratis, maar 
inschakeling van een commercieel bureau kost wel een bepaald bedrag. Er 
wordt later op dit project teruggekomen.                                                                                                                            
Het college is verzocht het resterende bedrag van project WmG voor het 
nieuwe project te mogen inzetten. 

   
Woon-zorganalyse 
De regionale visie is afgerond. Het college gaat verder met de ontwikkeling 
van een gemeentelijke visie. 

 
4. Rechtsbescherming 

De conceptbrief wordt nog op onderdelen aangepast. Leo zal nog contact 
hebben met Cees Swagemakers over de juridische aspecten. Daarna kan de 
brief worden gestuurd naar het college en beide adviesraden (is inmiddels 
gebeurd). 
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5. Ontwikkelingen Sociaal Domein 
SR vindt dat de gemeente bij de ontwikkeling van het Dorpsteam 
participerend en leidend in het proces moet zijn.                                                                                       
Verder heeft SWOD als een der participanten gezegd dat zij wel de 
bereidheid heeft mee te doen, maar dat zij de kennis mist bij bepaalde 
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld op gebied van sociale wetgeving. De andere 
3 participanten (IMW, Contour/De Twern en MEE) zeggen zonder slag of 
stoot volledig mee te doen. Dan zou er een knip kunnen komen en dat is geen 
goede zaak.                                                      Verder is er bij het 
inkoopcontract sprake van voortborduren op het verleden en wordt er niet op 
de toekomst ingespeeld. Er zijn geen inspanningsverplichtingen opgenomen. 
 
Voor wat betreft de laagdrempeligheid gaat het er toch om wat de Dongense 
inwoner zelf verwacht van de bereikbaarheid van een Dorpsteam. 

 
6. Samenhangend ouderenbeleid. 

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin wordt bepaald dat er 
een samenhangend ouderenbeleid met een uitvoeringsprogramma moet 
worden ontwikkeld. Seniorenraad zal daarbij ook worden ingeschakeld. Tom 
waarschuwt dat het niet de taak van de SR is om hier veel werk in te stoppen.  
Leo zal ter zake een gespreksnotitie opstellen die in een volgende 
vergadering besproken kan worden. 

 
7. Cliëntondersteuning.  

Enige tijd geleden zijn er (digitale) bijeenkomsten geweest over de inhoud van 
cliëntondersteuning met als resultaat: er komt een gezamenlijke folder ? Deze 
folder, mocht deze er al zijn, is niet bekend bij SR. 
Leo en Jan zullen een en ander eens op een rijtje zetten (eerdere verslagen 
van de bijeenkomsten achterhalen). 

 
 
 
Volgende vergadering op vrijdag 15 juli 2022 om 9.30 uur in De Leest. 
 


