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Verslag vergadering Seniorenraad Dongen van 27 januari 2023. 
 
Aanwezig: 

Leo Hamers (voorzitter), Jan van den Berg, Henk van Os, Ferdi 
van Poele, Tom van der Rijken, Henk Snijders, Wicher Spijkerman, 
Cees Swagemakers, Jan van Gool (secretaris), 

Afwezig m.k.: 
Rob van Baar, Jeannie Segers, Lisette Veenstra. 

 
1. Mededelingen 

• Jeannie Segers stopt met haar werkzaamheden in de SR. Zij zal namens 
KBO worden vervangen door mw. Ria van Dongen. 

• Leo reikt het boekje onmisbare informatie over het einde van het leven uit. 
KBO-bestuur wil het onderwerp zingeving en levensvragen meer op de 
agenda zetten, in samenwerking met KBO-Brabant en SWOD en SOBG. 

• Albert Vlemminx van Mariaoord wil nieuwe plannen over de community care 
nader toelichten bij SR. Ton, Henk S., Jan en Leo zullen aanschuiven. Henk 
S. maakt nog melding van het project van SWOD aangaande dagbesteding 
voor niet-geïndiceerde in Mariaoord. 

• Woon-zorgvisie: de startnotitie is beschikbaar. De woon-zorganalyse is door 
GGD Hart van Brabant vastgesteld voor de regio. 

• Steunfonds gemeente: er is een voornemen om iedere Dongenaar met een 
inkomen tot 140% van het bestaansminimum een (eenmalige) bijdrage van € 
600,00 te verstrekken (buiten energietoeslag). Opgemerkt wordt, dat het 
beleid zegt dat soepel wordt omgegaan met de regels, maar dat de praktijk 
anders is. 

• Dorpsteam: de contourennota is vastgesteld, met kaders. Nu volgt de 
opdracht/offerte. Bedoeling is, dat het voorliggende veld oplossingen voor 
zorgproblemen gaan aangeven, maar grote vraag is of de burgers daar beter 
van worden? Gemeente wil voorkomen dat met te snel aanklopt voor Wmo-
voorzieningen. 

 
2. Verslag vergadering 25 november 2022 

Project huis op maat: op 1 februari hebben Leo en Henk v.O. een overleg ter 
zake met KBO-Brabant; 
Rechtsbescherming: Deze morgen heeft de gemeente na diverse rappels een 
reactie op onze brief toegestuurd (brief toegestuurd). 
Verslag verder akkoord. 

 
3. Overleg met wethouder Kunst op 3 maart a.s. 

Gespreksonderwerpen: 
• Kennismaking 
• Ouderenbeleid, verdere stappen na motie raad 
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• Dorpsteam 
• Rapport Ombudsman: te weinig gebruik van voorzieningen 
• Huisvesting senioren. 

 
4. Beleidsprioriteiten 

In dit verband meldt Leo dat hij per 31 december a.s. zal stoppen als voorzitter/lid 
van de Seniorenraad. 
Het is derhalve van belang dat wordt nagedacht over het functioneren van de SR 
in de toekomst. Gezocht moet worden naar een nieuwe voorzitter, waartoe een 
profielschets opgesteld zal moeten worden. Ook is van belang dat er binnen de 
SR een taakverdeling gaat komen. Leo zal daartoe een opzetje maken. 
 

5. Conceptbrief sturende rol gemeenteraad 
Er is de nodige discussie over het al dan niet versturen van de brief namens de 
SR of op persoonlijke titel door Leo. Henk S. vreest consequenties voor SWOD. 
Leo licht e.e.a. nog eens toe. Wellicht moet de brief nog wat afgezwakt worden. 
Conclusie: er moet wel een vervolg komen, hoe dan ook. In de volgende 
vergadering wordt er nog eens op teruggekomen. 

 
Volgende vergadering 
Vrijdag 3 maart 9.30 uur (overleg met wethouder Kunst). 


