Verslag Cluster Ouderen van de WMO Adviesraad op 12 maart 2019.
MFC Korteweg 4 te Kampen.

Aanwezig: Johan Vermeulen (vz), Albert van Dam (secr.); Ruud Toller, Jan
Niessen, Ria Schutten, Johanna de Roo (participatie/secr. A -WMO), Ivo
Witteveen, Jan Tietema, A.W.F. Hermans ,B.H.M. Karel, Jacquline Dijkslag,
Francien Bung, Albert van der Scheer. Waantje-Weijmer, Gé Opgelder-Hup, M.
Vaandering-Winters
m.k.v. afwezig: Corti Beckmann

1.Opening
De voorzitter Johan Vermeulen heet een ieder hartelijk welkom. In het
bijzonder de gast van deze middag: mevrouw J v.d. Leest.(consulent
IJsselheem)
2. Mededelingen:
Onze secretaris Gjalt Kootstra is wegens vakantie afwezig.
3. Vaststellen agenda:
Punt 6 wordt na punt 3 in behandeling genomen. (aanwezigheid mevr. v.d.
Leest)
4. Mutaties Bestuur
Onze huidige secretaris Gjalt Kootstra treedt na 8 jaar terug als afgevaardigde
naar Adviesraad MO. (8 jaar is wettelijke max. termijn). De termijn sluit af per
30 juni 2019. Ook als bestuurslid ouderen-cluster zet hij hier een punt achter.

Voorzitter Johan Vermeulen prees de grote inzet van Gjalt Kootstra en zal een
bloemetje als dank gaan bezorgen.
Tot opvolger van Gjalt wordt per heden benoemd: Albert van Dam. Na juni
2019 gaat Albert van Dam, samen met Albert van der Scheer, als afgevaardigde
namens het cluster ouderen de reguliere vergaderingen van de Adviesraad MO
bezoeken. Notulist blijft: Ria Schutten.
Bericht: A-MO

6. Wat doet IJsselheem op het terrein van de ouderenzorg?
Mevr. v/d Leest, consulent IJsselheem: De organisatie van IJsselheem ziet er
globaal als volgt uit:
Centrale aansturing IJsselheem vanuit Kampen, is hoofdlocatie,
Engelenbergplantssoen 3:
Locaties in Kampen en IJsselmuiden:
Mevr. v.d.Leest geeft informatie over wat IJsselheem doet in de ouderenzorg.
- Amandelboom - toewijzing via CIZ en huren via van de Linden
- Vijverhof passend toewijzen afhankelijk van inkomen
- Margaretha - huren via Deltawonen en IJsselheem
- Maarlenhof psycho-geriatrische en somatische zorg
- Myosotis somatische en psycho-geriatrische zorg
Overal wordt dagbesteding aangeboden; de indicatie gaat via CIZ en WMO.
IJsselheem geeft thuiszorg en huishoudelijke hulp
De case manager is een maatschappelijk werker; doorverwijzing door de huisarts.
Naar Myosotis? Niet zolang men de eigen regie nog heeft!!
Er is een eigen initiatief vanuit Brunnepe. Er zijn bewoners die extra zorg = verpleeghuiszorg nodig hebben.
Maar waarheen??? Naar de regio!! Zorgkantoor bepaalt waar, maar moet wel
plaatsen!
Hoeveel mensen staan op de wachtlijst? En hoeveel plaatsen zijn er nodig in
Kampen
Welke thuiszorg + huishoudelijke hulp is een keuze van de mensen zelf. (er komen diverse organisaties in 1 gebouw).
Er is informatie via de website en er zijn folders. Graag eenvoudige info voor
ouderen!
Hiervoor graag actie vanuit het cluster. Naar adviesraad!!
Z.n. wijkteam activeren! Er komt een onderzoek van GGD in Brunnepe

Ook vestigingen in Zwolle, Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden.
Aanvankelijk waren deze tehuizen met name Bejaardenhuizen, waar de
ouderen in hun laatste fase van hun leven woonden. Hedendaags kunnen hier
alleen terecht die ouderen die thuis niet meer alleen kunnen wonen. Er komen
steeds meer ouderen. (vergrijzing). Er dreigt een tekort. Thans is de wachttijd 3
tot 6 maanden, afhankelijk van de gesteldheid van de betrokkene.
In Kampen thans ook een particuliere hospice. (in het Gouden Hart). De huisvesting van ouderen kost veel geld. De gestelde budgetten zijn niet meer
toereikend. Mevr. V.d. Geest bevestigt dat er in Kampen/IJsselmuiden 2
tehuizen zijn waar ruimte is om 24 uur per dag verzorgd te worden,
Maarlenhof en Myosotis, zo dit nodig is.(in laatste levensfase)
Jan Niessen stelt een 2-tal vragen: over te lange wachttijden, de marktwerking,
(zie media)en hoe nu verder? Albert van Dam vraagt naar de interesse bij
marktpartijen voor het oude HBS-gebouw. Veel ruimte daar voor
bejaardenwoningen. Mevr. V.d. Geest haar eigen mening is: voorkeur voor
hedendaagse nieuwbouw en niet voor oude monumentale panden, zoals dit
voorgestelde schoolgebouw. Veelal ook te duur.
Onze speciale gast mevr. Gé Opgelder, uit Brunnepe, heeft een brief
geschreven (zie bijlage) en nu benadrukt zij andermaal dat ouderen het liefste
blijven wonen in hun omgeving en zich liever niet laten verkasten naar elders.
De aanwezigen beamen dit.
Maar, zo concludeert onze voorzitter, het heeft allemaal met geld te maken.
Het moet wel betaalbaar blijven.
Mevr. v/d Leest is niet verrast door deze vragen. De antwoorden liggen hier al
in opgesloten. De centrale overheid heeft de over geheven budgetten flink
negatief bijgesteld. De gevolgen hiervan zijn/worden zichtbaar. Naar: A-MO
De verdeling van deze budgetten binnen elke gemeente zijn belangrijk. Wij als
cluster-ouderen zullen op moeten komen voor onze ouderen.
Onze voorzitter bedankt mevr. v/d Geest voor haar bijdrage.
5. Klachten over het vervoer in Kampen
In onze vorige vergadering staat bij punt 11 genotuleerd dat het openbaar
vervoer wordt opgeheven. Jacq. Dijkslag zet uiteen dat we in Kampen 3 soorten
vervoer kennen, t.w.: 1e: trein en bus, en thans alleen nog 1 bus door de stad
Kampen, 2e: vervoer via afd. Welzijn met vrijwilligers (aparte regeling) en 3e:
vervoer voor WMO-ers, aparte regeling.

De vraag was: blijft de bus in Kampen ook na 2019 nog wel rijden?
Vraag meenemen naar:

Naar A-MO

7. Nieuws Welzijn Kampen
Mevr. Jac. Dijkslag verspreidt onder de aanwezigen informatie over: nieuws
Welzijn Kampen, GGD en dag voor ouderen Mooi Leven op 28 maart a.s.
Verder:
- ondersteuning - steun na partnerverlies
-Ideeën invullen voor dag van de ouderen op 4 oktober a.s.
-overleg met ouderenbonden
-vrijwillige ouderenadviseur - hulp bij aanvraag van en bij diverse zaken

8. Presentatie Participatie door Johanna de Roo
Info vanuit het cluster participatie. In deze cluster zitten mensen vanuit de bijstand. Er zijn 850 mensen die een uitkering ontvangen. Er wordt geholpen om
terug te keren naar werk met hulp van de gemeente +Impact. Er is een verordening Sociaal Domein, informatie (verkrijgbaar op het gemeentehuis) over bijzondere bijstand en een toelage bij chronische ziekte. Vanuit de gemeente
staat de burger centraal.
9 .Notulen vergadering d.d. 13 november 2018
In de vorige vergadering heeft Jan Niessen gevraagd naar de evaluatie van het
functioneren van ons cluster ouderen en dat van Adviesraad MO.
Nu niet op de agenda terug te vinden. Voorzitter Johan Vermeulen zet uiteen
dat bewust dit punt doorgeschoven is naar de vergadering 4 mei 2019. Dit
punt wordt nog verder uitgewerkt, ook studie hierover binnen Adviesraad MO.
Wat zijn de huurkosten bij IJsselheem/Margaretha? Nog niet bekend
Er is een uitnodiging gegaan naar de griffie voor de politieke partijen. Aandacht
vragen voor bijwonen clustervergaderingen. Graag vermelding van de clustervergadering met datum en agenda in de lokale krant. Actie: secr.
10. Bespreking vergadering Adviesraad MO d.d. 30 janauari 2019

- Wat is: W & L? dit is een particuliere taalschool
- mededelingen ingekomen en uitgaande post: niet erg duidelijk
- wat zijn: nuggers? Niet uitkeringsgerechtigden
- er was geen nieuwe informatie van het cluster ouderen.
Binnenkort weer vergadering
- De regio gemeente is Zwolle.
11. Bespreking concept-verslag Adviesraad d.d. 27 febr. 2019
- Aandacht vanuit Adviesraad voor bemensing van het cluster ouderen
- Veel informatie vanuit het cluster participatie
-Het verslag graag direct doorsturen naar de leden van het cluster.
(na goedkeuring Adviesraad MO komt het op de website Adviesraad-MO)
12. Rondvraag
Ruud Toller: zie bijlage.
“”In het Cluster Ouderen d.d. 12 maart 2019 was aan de orde het verslag van
de vorige vergadering. In dat verslag ontbrak de inbreng over het negatieve aspect door het opleuken van stoepen: het vervangen van de stoeptegels van 30
cm bij 30 cm door klinkertjes. Dit draagt bij aan een onveilige (struikel)situatie
voor ouderen die niet zo best meer ter been zijn en dit heeft geleid tot valpartijen. Het gaat hier om een structurele zaak, die aandacht behoeft.
In de vergadering van 12 maart 2019 werd er aangedrongen op maatregelen
om alle drempels uit de stad te verwijderen.
Ergernis is de grootste oorzaak van (ernstige) verkeersongevallen.
Ook mensen die zich keurig aan de snelheid van 30 km per uur houden ergeren
zich, omdat de opgeworpen 30 km-drempels een enorme klap geven. Zelfs bij 5
km per uur krijgt men nog een klap. Het gevolg is dat, zodra men voorbij de
drempels is, de geërgerde persoon denkt; "En nu is het mijn beurt".
En laat zich gelden in het verkeer; met als gevolg (ernstige) verkeersongelukken.
Bovendien worden niet alleen de ruggen van "gewone" automobilisten, maar
specifiek de ruggen van ambulancepersoneel, vuilnisophalers, buschauffeurs en
brandweermensen kapot gemaakt.””
Acties:
Naar rondvraag-inspreekuur Gemeenteraad (Ruud Toller)
13. Sluiting:
De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng.

Volgende vergadering: 14 mei 2019.

