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Verslag vergadering Seniorenraad Dongen van 25 november 2022. 
 
Aanwezig: 

Leo Hamers (voorzitter), Jan van den Berg, Henk van Os, Tom van 
der Rijken, Henk Snijders Wicher Spijkerman, Jan van Gool (secr); 

Afwezig m.k.: 
Rob van Baar, Ferdi van Poele, Jeannie Segers, Cees 
Swagemakers, Lisette Veenstra. 
 

1. Mededelingen 
• De gemeenteraad heeft eerder een motie ouderenbeleid aangenomen.            

Eind 2023 (!) zal er een beleidsstuk komen; 
• Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat de gemeenteraden hun 

keuzemogelijkheden bij besluitvorming onvoldoende benutten. Leo gaat 
hierover een artikel schrijven voor o.a. Weekblad en gemeenteraad zelf. 
Dit namens de SR. Tevoren zal een concept van het artikel aan de SR-
leden worden toegestuurd. 

2. Verslag vergadering 21 oktober 2022 
Verslag is akkoord. 
 

3. Ouderenhuisvesting 
Het nieuwe project “huis op maat” gaat moeizaam. Bij KBO-Brabant zal eind 
november op directieniveau worden gesproken over de mogelijkheid voor 
Dongen om het project in te passen. 
Verder zal begin 2023 de gemeentelijke woonvisie worden vastgesteld. De 
brief die de SR ter zake eerder heeft geschreven aan het college heeft effect 
gehad. Aangedragen suggesties (o.a. patiowoningen en grondgebonden 
woningen) zullen in de visie worden meegenomen.  
 

4. Rechtsbescherming 
Op de door SR gestuurde brief aan het college is nog steeds geen reactie 
gekomen. Wederom is gerappelleerd.                                                                                                                             
In een eerdere reactie op een soortgelijke brief van de Participatieraad heeft de 
gemeente gezegd dat dit onderwerp bij de ontwikkeling van het Dorpsteam zal 
worden meegenomen. 
 

5. Ontwikkelingen Sociaal Domein 
• Er is een rapportage over het sociaal domein vastgesteld. Daarin staan 

louter cijfermatige conclusies, zoals “het aantal actieve cliënten is gedaald” 
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en “er is een daling van het aantal zorgproducten”. Er is weinig zicht op 
wat er werkelijk speelt. 

• In de Wmo zal een wettelijk toezicht voor de uitvoering van de wet worden 
verankerd. 

• Er komt een landelijk onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo 
• Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2023 zijn moties 

aangenomen over o.a. een OV-pas voor senioren en over het doen van 
een onderzoek naar de gevolgen van het gaan hanteren van de 130% 
norm bij de energietoeslag. 

• Voor verdeling van het Steunfonds zijn nauwelijks ideeën ingediend. De 
kaders voor verdeling ontbreken. 

• Over het Dorpsteam zijn er gesprekken geweest tussen betrokken 
organisaties en ambtenaren. Vragen die gesteld zijn worden meegenomen 
bij de verdere ontwikkeling. Op 15 februari 2023 volgt behandeling door de 
gemeenteraad. 
 

6. Notitie overleg SR met partners en gemeente 
Tijdens een discussie worden de vragen gesteld als hoe serieus neemt de 
gemeente de SR en ook hoe serieus neemt de SR zichzelf. 
Voor een gesprek met de partners zal vooraf een brief naar de organisaties 
worden gestuurd met uitleg en de vraag wat zij belangrijk vinden om te 
bespreken. Voor een gesprek met de gemeente wordt voorgesteld medio januari 
2023 een kennismakingsgesprek met de 2 verantwoordelijke wethouders te 
hebben. Belangrijkste punt daarbij: het ouderenbeleid. 
 

7. Beleidsprioriteiten SR 
Dit agendapunt wordt naar de volgende vergadering verplaatst. 
 

8. Vergaderplanning 2023 
Deze is akkoord. Voor 3 data worden nog een andere oplossing gezocht. 

 
Aan het eind van deze vergadering wordt door de voorzitter een vervroegde 
kerstattentie uitgereikt aan de leden van de SR. 
 
Volgende vergadering 
Vrijdag 27 januari 2023 om 9.30 uur in De Leest. 


