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1 Voorwoord 

Terugkijkend op 2019 zie ik voor de senioren positieve bewegingen op gang komen. In 

dit jaarverslag kunt u lezen op welke maatschappelijke onderwerpen deze opmerking 

betrekking heeft.  

Senior, de wereld verandert….bijblijven!  

Bijblijven……. een doorlopend proces, waaraan wij bij onze geboorte begonnen, dat 

steeds maar doorging en doorgaat. Over het algemeen heel onbewust, we gingen naar 

school, gingen werken, maar bij het ouder worden beseffen wij dat de wereld om ons 

heen in een razend tempo verandert.  

 

Kunnen wij dit tempo bijhouden? 

De digitale intelligentie neemt zaken van ons over, onbewust gebruiken wij het internet of 

worden wij uitgedaagd deze te gebruiken voor bijvoorbeeld het aanvragen van ID of het 

invullen van de belastingpapieren. Steeds meer senioren gebruiken de app om berichtjes 

te versturen. Deze manier van communiceren geeft ons meer mogelijkheden om elkaar 

op te zoeken.  

 

Zinvol is het ‘bijblijven’! Daarom organiseerde de Seniorenraad wederom een PLUStival. 

Het derde Plustival in haar bestaan. 

Dit jaar met een bijzonder thema: Wonen . . . een wonderlijke worsteling !? 

Goed ouder worden begint bij goed wonen. De Seniorenraad maakt zich grote zorgen 

over het tekort aan niet alleen voldoende zorg, maar ook over geschikte woningen voor 

ouderen. Het is de hoogste tijd voor nieuwe woonzorg-concepten in  centrumbelendende 

wijken met hofjes of nieuwsoortige seniorencomplexen.                       

                                                                                                                          ‘Bijblijven’ . . 

. Wonen voor senioren vanaf 55 jaar in de breedste zin van het woord. Zoeken naar 

andere vormen van wonen.  Daarover organiseerde de Seniorenraad drukbezochte 

informatie-avonden over het concept ‘Knarrenhof’. Ook de gemeente erkent de noodzaak 

van het realiseren van seniorenwoningen en andere soorten  woonvormen. Zij 

ondersteunde de Seniorenraad bij de bijeenkomsten over groepswonen in meerdere 

kernen van Westland.  

‘Bijblijven’ . . .   In samenwerking met het Projectorkest Everlasting Last 2.0 met 

aansluitend een CollegeTour door Mark Mieras konden de bezoekers ervaren hoe 

muziek en hersenen elkaar zoeken en versterken.                                                       
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De gekozen titel luidde: ‘Het Swingende Brein’.  

Ontspannen gezeten in sloepen tijdens een 

vaartocht over de Westlandse wateren gingen 

de winnaars van de verloting van PLUStival 

2018 mee richting Schipluiden. Deze 

aangename tocht zal hen zeker bijblijven. 

Dank 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar 

allen, die het afgelopen jaar hun steentje 

hebben bijgedragen om de Seniorenraad te 

brengen waar hij nu staat, midden in de 

samenleving. Mijn dank gaat ook uit naar degenen, die om welke reden dan ook afscheid 

hebben genomen van de Seniorenraad. Zij hebben bijgedragen de Seniorenraad te doen 

groeien tot een kwaliteitsorgaan. Verder spreek ik de wens uit dat de Seniorenraad zich 

voor nu en in de toekomst daadkrachtig blijft inzetten voor het belang van alle 

Westlandse senioren.   

 

                                                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

      Anneke van Vliet-Vijverberg, voorzitter. 
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2 Identiteit en missie  

De Stichting Seniorenraad Westland is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente 

Westland voor senioren ouder dan 55 jaar, die op basis van deskundigheid en ervaring is 

samengesteld. 

De Seniorenraad Westland is gestart op 3 februari 2017 

De belangrijkste uitgangspunten van de Seniorenraad zijn verwoord in het Beleidsplan 

2018-2022 met als titel: ‘Senior ,de wereld verandert . . . bijblijven’. 

In korte bewoordingen staat hierin geschreven: 

‘Behartigen van collectieve belangen van ouderen bij de plaatselijke overheid, 

woningcorporaties, welzijnsinstellingen, woonzorgcomplexen, verenigingen van 

eigenaren en andere organisaties door het geven van gevraagde en ongevraagde 

adviezen op alle terreinen, die de belangen van ouderen raken.’  
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3 Samenstelling Seniorenraad  
 

Het Dagelijks Bestuur (DB): 

• Anneke van Vliet-Vijverberg, voorzitter 

• Ruud Nouwen, vice-voorzitter 

• Francine Scholtes-Brinkman, secretaris 

• Cees van Dalen, penningmeester  

• Henk Boode, bestuurslid 

 

Het Algemeen Bestuur (AB)  

wordt gevormd door het dagelijks bestuur en de voorzitters van de vijf commissies: 

• Commissie Communicatie en Voorlichting 

• Commissie Mobiliteit en Vervoer 

• Commissie Werk en Inkomen 

• Commissie Wonen 

• Commissie Zorg en Welzijn 

 

De totale Seniorenraad - het Dagelijks Bestuur - het Algemeen Bestuur - en de leden 

van de diverse commissies bestaat op 31 december 2019 uit 29 leden. 

De vergaderingen worden voorgezeten door Anneke van Vliet-Vijverberg.                      

Ruud Nouwen vervangt haar indien nodig. 

 

Secretariaat 

Het secretariaat wordt uitgevoerd door Francine Scholtes-Brinkman en is bereikbaar 

onder: infoseniorenraad@gmail.com.  

De agendacommissie bestond in 2019 uit de voorzitter en de secretaris. 

 

Het Beleidsplan van Stichting Seniorenraad Westland 2018-2022 is te lezen op de 

website www.seniorenraad-westland.nl en op aanvraag beschikbaar bij het secretariaat. 

 

Vergaderingen 

In 2019 kwam het Dagelijks Bestuur van de Seniorenraad in totaal negen keer in 

vergadering bijeen.  

Het Algemeen Bestuur kwam in 2019 negen keer in vergadering bijeen. 

De plenaire vergadering kwam vier keer bij elkaar:  

• De Jaarvergadering op 15 februari bij Priva in De Lier. Thema van deze 

bijeenkomst was: ‘Financieel misbruik bij ouderen’ met Rachel van der Kaaij 

(RaboBank) en Joyce van der Meer, kandidaat-notaris Westland Partners.  

• Discussiebijeenkomst over Behoeften-onderzoek Senioren Westland. 

• Presentatie over samenwerking tijdens Plustival 2019. 

• Plustival op 8 november in De Kiem te ’s-Gravenzande. 

 

 

 

mailto:infoseniorenraad@gmail.com
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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4 Activiteiten van het Dagelijks Bestuur  

De Seniorenraad staat voor een optimale samenwerking in de vorm van partnerschap 

met sociale en maatschappelijke organisaties, waar senioren gebruik van maken of deel 

van uitmaken zoals: Zonnebloem, Ouderenbonden KBO/PCOB, Diaconaal Platform, Vitis 

Welzijn, Walking Football, ASDW, Bibliotheek, enz. 

Er zijn met deze partners gesprekken geweest om te kijken op welke wijze er, in het 

belang van de senioren, door middel van samenwerking zaken kunnen worden opgepakt.  

Inspiratie voor het voeren van een goed beleid haalde de seniorenraad uit de diverse 

informatiebijeenkomsten in en buiten Westland. Onder leding van een adviseur werden 

twee brainstormsessies gehouden met als thema ‘Hoe gaan we van een opstartfase naar 

een groeifase?’ Gaande het proces kwamen wij in contact met Professor  Dr. M.J.M. 

Kardol, Hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel, met het doel in Westland een 

behoefte-onderzoek te doen bij senioren. Om financiële redenen heeft dit onderzoek 

geen doorgang gevonden. 

De voorzitter van het dagelijks bestuur zat de vergaderingen voor van het Plustival- 

Comité. 

Twee bestuursleden waren aanwezig op de door Vitis Welzijn georganiseerde 

‘Beursvloer’ bij Priva in De Lier. Mooie matches zijn er gemaakt met het bedrijfsleven. 

De organisatie van het ‘Swingende Brein’ en daarbij de College-Tour in samenwerking 

met een projectorkest was in handen van het dagelijks bestuur. 

Donaties van de fondsen Loswal de Bonnen, Kleine Culturele Initiatieven en Fonds 1818 

hebben voor de financiële onderbouwing gezorgd. 

De Seniorenraad gaf acte de présence op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en 

woonde diverse vergaderingen bij van gemeenteraadscommissies. 

Door de commissie Communicatie en Voorlichting organiseerde kernbezoeken, waarbij 

de kernen Monster/Ter Heijde, Poeldijk, Wateringen en ‘s-Gravenzande werden bezocht. 

In opdracht van de Seniorenraad Westland verzorgde VJG Video- en TV-Producties uit 

‘s-Gravenzande voor het Seniorenjournaal diverse videofilms van belangrijke activiteiten. 

4.1 ‘Het Swingende Brein’  

De Seniorenraad zoekt andere organisaties op om voor de senioren van betekenis te 

kunnen zijn. Dit jaar door het organiseren van een muziekmiddag op 24 maart in 

WestlandTheater De Naald.  

Gekozen is voor de titel ‘Het Swingende Brein’ met het Projectorkest Everlasting Last 

2.0, dat evergreens uit het repertoire van James Last en een aantal nieuwe bewerkingen 

op eigentijdse muziek ten gehore bracht.  

De samenwerking  tussen de Seniorenraad en het Projectorkest is ontstaan door de 

gedachte dat muziek herinneringen oproept en met name is dat bij de senioren o.a. op 

de muziek van James Last.  
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De bezoekers werden in de foyer ontvangen met een zingend welkom van Evelien van 

Buren uit Monster onder muzikale begeleiding van Maarten de Jong. 

College-Tour  

Muziek en het brein liggen in elkaars verlengde. 

Muziekonderzoek is hot. Wetenschappers hebben stijgende belangstelling voor de 

invloed van muziek op de hersenen. Hun voorlopige conclusie: zingen en musiceren 

ondersteunen de ontwikkeling van sleutelvaardigheden, zoals luisteren en lezen en 

stimuleert de emotionele intelligentie. Een boeiende uitleg over onderzoek naar de 

functie van onze hersenen en de invloed daarop door muziek werd in een College-Tour 

gebracht door Mark Mieras (1962), schrijver over wetenschap en sinds 2001 vrijwel 

uitsluitend schrijvend over hersenonderzoek. 

Onder enthousiaste leiding van dirigent Dennis te Woerd zijn er muziekstukken 

gearrangeerd en ingestudeerd voor  een ‘Tour Round the World’.                          

Oprichter en initiatiefnemer van Projectorkest Everlasting Last 2.0 is Cees van 

Veldhoven.  

De middag werd mede gefinancierd door de fondsen Loswal de Bonnen, Fonds 

Westland/1818, Kleine Culturele Activiteiten en de bijdragen en inbreng van de 

muzikanten. 

Dagvoorzitter was Ton ter Heijden, voorzitter commissie Communicatie en Voorlichting. 

 

4.2 PLUStival 2019 

 

Op vrijdagmiddag 8 november 2019 heeft de Seniorenraad Westland het derde 

PLUStival georganiseerd met als thema ‘Wonen’. De volgende slogan werd gebruikt: 

‘Wonen . . . een wonderlijke worsteling !?’ 

Dit keer werd het PLUStival georganiseerd in gebouw ‘De Kiem’ te ’s-Gravenzande. De 

doelgroep bestond uit alle inwoners van de gemeente Westland van 55 jaar en ouder. 

Het doel van deze middag was: 

• Senioren in de gemeente Westland informeren over de diverse mogelijkheden, die 

er zijn voor senioren, om een zo optimaal mogelijke woonomgeving te zoeken. 
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• Het presenteren van de seniorenraad Westland en bekendheid geven aan de 

Seniorenraad. 

• De senioren informeren op welke wijze zij zo optimaal mogelijk staande kunnen 

blijven in onze snel veranderende wereld. 

Het organisatiecomité bestond uit: 

• Jan Vink 

• Anneke van Vliet 

• Francine Scholtes 

• Ton ter Heijden 

• Joke Olsthoorn 

• Ruud Nouwen 

• Ton Kettmann 

• Diane Rang 

• Frits Rijsemus 

• Vic Steenbergen 

• Els Borsboom 

Om één uur ’s middags werd het PLUStival geopend middels een interactie van de 

voorzitter van de Seniorenraad, Anneke van Vliet, met zanger-entertainer Sjoerd 

Pleijsier. Vervolgens bezochten veel bezoekers onder de vrolijke klanken van het combo 

‘Sixty five and more’ de diverse informatiestands betreffende ‘Wonen’. Ook was Jerry 

Mensing van de partij, die op zijn geheel eigen wijze meehielp om - als 

spreekstalmeester - alles in goede banen te leiden. 

De rode draad, die door het programma liep, was de problematiek dat veel ouderen nu te 

groot wonen en graag kleiner willen gaan wonen. In het Westland ontbreken hier de 

mogelijkheden voor. Er is te weinig seniorenhuisvesting. 

De volgende presentaties werden rondom het thema ‘Wonen’ gehouden: 

• ‘Groepswonen…..iets voor u ?’ door de heer Jan Marinus Propsma  en mevrouw 

Terry van der Heide. 

• ‘Senioren en gehuurd wonen’ door de heer Paul Huijsdens  

• ’September’, een vorm van groepswonen voor licht-dementerenden door de heer 

Eric Borggreve. 

• ‘Bewustwording, uw toekomst begint vandaag’  door de heer Eric Schellekens. 

• ‘Toegankelijk wonen op maat’  door mevrouw Annemiek Koremans. 

De meeste lezingen werden tweemaal gehouden. De belangstelling hiervoor was groot. 

Daarnaast waren de wooncoaches van Vitis Welzijn aanwezig. Hier kon men hulp krijgen 

bij het inschrijven op Woonnet Haaglanden. Ook bij de wooncoaches was het een drukte 

van belang. 

Mede door de ruime publicitaire aandacht op velerlei manieren werd er een 

bezoekersaantal van zo’n 500 mensen gehaald. 

Naast de presentaties konden de bezoekers diverse stands bezoeken, die een wisselend 

assortiment aan informatie aanboden. Het waren o.a. de stands van de Seniorenraad 
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Westland, Vitis Welzijn, Rabobank, ABN/AMRO-bank,  Vier het leven, Seniorweb, Rode 

Kruis / EHBO, Ouderenbonden KBO/PCOB, Lokale Alliantie, Biefit, Plusbus, ASDW, 

Veiligheidsregio/Brandweer, Platform Gehandicapten, Inloophuis Carma, Alzheimer café, 

Strandgoed/Respijthuis Ter Heijde. Zonnebloem, Zorghulpmiddelen Outlet, de 

Vereniging van Huisvrouwen, COC Haaglanden, Poel-e-toer (natuurtrip per elektrokar), 

Beweegcoach, Plusbus/Rolbus. 

Studenten van het ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn Westland, hebben ook 

dit jaar onder leiding van hun docent (mevrouw Anne van der Water) de organisatie op 

de dag zelf ondersteund. Zij hielpen bij de toegangscontrole, de garderobe, het 

verstrekken van koffie, thee, etc. 

Ook de leden van de Seniorenraad hadden een taak om de gang van zaken op de 

middag van het PLUStival in goede banen te leiden en tot een succes te maken, wat 

goed gelukt is. 

Speciaal voor PLUStival 2019 was er een collectorsitem ontwikkeld: een verzameling van 

columns en publicaties van de Seniorenraad getiteld: ‘Wat doet de seniorenraad voor u . 

. . ?, een bloemlezing van activiteiten en resultaten voor nu en in de toekomst’. 

De middag werd afgesloten met een loterij, waarbij mevrouw Joyce van der Zanden van 

Westland Partners de trekking verrichtte. 

Al met al een succesvol en zeer geslaagd Plustival 2019.  (Joke Olsthoorn) 
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5 Vanuit de COMMISSIES . . .   
 

De Seniorenraad Westland kent vijf commissies. Het zijn zelfstandige eenheden en 

opereren ook als zodanig. Zij leggen zelf de noodzakelijke contacten en voeren de 

projecten zelfstandig uit. Elke commissie stemt zijn projecten wel af op de projecten van 

de andere commissies en de resultaten worden kortgesloten met het Algemeen Bestuur. 

Het streven van de Seniorenraad is de werkzaamheden, die worden uitgevoerd, 

projectmatig te benaderen aan de hand van deze randvoorwaarden.  

De vijf commissies binnen de Seniorenraad zijn: 

• Communicatie en Voorlichting,  

• Mobiliteit en Vervoer,  

• Werk en Inkomen,  

• Wonen,  

• Zorg en Welzijn. 

 

 

5.1  Commissie ‘Communicatie en Voorlichting’ 

 

De leden van de commissie zijn: 

• Els Borsboom, 

• Lien Buruma, 

• Max Vollebregt, 

• Ton ter Heijden, voorzitter. 

 

Missie 

De missie van deze commissie is de selectie en distributie van relevante informatie 

binnen de Seniorenraad Westland (bestuur en commissies) en buiten de Seniorenraad 

(seniorgerelateerde platforms) om direct en indirect het welzijn van de Westlandse senior 

te optimaliseren, met name door de beïnvloeding van de gemeentelijke beleidsmakers. 

Een loyale samenwerking met bestuur en commissievoorzitters is hiervoor noodzakelijk 

om de missie in haar volle breedte te kunnen volvoeren. 

  

Instrumenten 

De commissie maakt gebruik van de volgende instrumenten: 

• Technisch in stand én actueel houden van de eigen, eind 2019 vernieuwde website. 

• Het naar behoefte produceren van het seniorenjournaal ‘Senior in Beeld’ (i.s.m. de 

Video- en Journaalgroep te ‘s-Gravenzande).  

• Archiveren van de verslagen/besluitenlijsten van de commissies (zie: ‘Interne 

informatie’-link op de website).  

• Gevraagd en ongevraagd de ‘uitgaande post’ taaltechnisch en lay-outmatig checken 

en waar nodig aanpassen.  

• Het opstellen en druktechnisch afhandelen van convocaties, flyers, banners e.d.  
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• Het contact onderhouden met de plaatselijke nieuwsmedia om belangrijke informatie 

voor de senior via de kortste weg te ‘etaleren’. Het doorsluizen naar regioblad ‘Groot 

Westland’ van de tweewekelijkse column door Gerard van Daalen. 

 

Vergaderkalender 2019 

Er is vergaderd op 29 januari, 25 maart, 27 mei, 2 september en 14 oktober 2019.  

De commissie-vergaderingen vonden steeds plaats ten huize van Lien Buruma.  

De verslagen/besluitenlijsten van de vijf vergaderingen zijn terug te lezen op de website 

(“Interne Informatie”). 

 

Bezetting  

Gedurende geheel 2019 heeft de commissie in dezelfde samenstelling gefunctioneerd. 

 

Gerealiseerd  

In 2019 is het volgende gerealiseerd:  

• Het onderhouden en vernieuwen van de website van de Stichting 

Seniorenraad Westland, waarbij het voorzien van actuele, functionele 

informatie voor de Westlandse senior de boventoon voerde.   

• Het ontwikkelen van publicatiemateriaal voor het derde PLUStival (flyers, 

posters, banners, roosters, entreebewijzen).  

• Relevante publicaties in de plaatselijke media.  

• Het vormgeven van ‘Senior in beeld’: op de website geïntegreerde videofilms, 

waarbij de Westlandse senior middels gefilmde beelden informatie kan 

bekijken over actuele zaken.  

• Besluitvormende communicatie met bestuursleden (Dagelijks Bestuur) en 

commissievoorzitters (Algemeen Bestuur).  

• Het voorbereiden en doen plaatsvinden van werkbezoeken door een 

representatieve delegatie van de Seniorenraad aan de Westlandse kernen. 

 

Ton ter Heijden, voorzitter.   
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5.2 Commissie ‘Mobiliteit en Vervoer’  

De samenstelling van de commissie op 1 januari 2019: 

- Ton Kettmann, voorzitter, 

- Harry de Mos, 

- Peter Noordermeer, 

- Chris Zonneveld, 

- Nico Koers. 

De Commissie M&V is in vergadering bijeen geweest op 29 januari, 21 mei en 24 

september. De vergaderingen vonden steeds plaats in de Backerhof te Poeldijk. 

Daarnaast heeft de voorzitter van de Commissie M&V de commissie vertegenwoordigd 

bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.  

 

Aandachtsgebieden/activiteiten in 2019 

 

• Deelname aan de plenaire sessies van de Seniorenraad. 

• Zitting hebben in de  ‘Klankbordgroep Vervoer Westland’. 

• Zitting hebben in het ‘Consumentenplatform RegioTaxi Metropoolregio 

Rotterdam Haaglanden, MRDH’.   

• Zitting hebben in het project ‘Doelgroepenvervoer Haaglanden’. 

• Overleg met de Plusbus Westland om te komen tot een verbinding naar de ons 

omringende gezondheidszorginstellingen. Dit overleg heeft nog niet het 

gewenste resultaat opgeleverd. 

• Open brief en verdere publicitaire acties om het gebruik van gevaarlijk 

knalvuurwerk aan banden te leggen. Nog geen concreet resultaat geboekt, 

anders dan meer begrip voor degenen, die overlast ondervinden.  

• Acties en publiciteit om lijndienst 21 van de HTM naar het centrum van 

Wateringen te krijgen, teneinde het HAGA ziekenhuis beter bereikbaar te 

maken voor inwoners van Wateringen en Kwintsheul. Helaas lijkt deze optie 

voorlopig niet uitvoerbaar. 

• Publicitaire acties gericht op het tegengaan van een plastic afvalberg.  

• Voorbereiding en participatie bij het Plustival op 8 november in De Kiem  

te ’s-Gravenzande. 

Vooruitblik 2020 

• Investeren in de continuïteit van de huidige samenstelling van de commissie. 

• Lopende projecten als ‘Plusbus’, ‘vuurwerk’ blijven oppakken. Daarnaast 

aandacht voor ‘mobiliteit’. Deelname aan sportieve activiteiten tegen 

gereduceerd tarief. 

 

 

 



 

14 

5.3 Commissie ‘Werk & Inkomen’  

Door het toetreden van een nieuw lid per februari 2019 bestond de Commissie Werk & 

Inkomen vanaf dat moment uit drie leden, te weten: 

• Joke Olsthoorn, 

• Jaap van der Snoek, 

• Mieke van Dijk. 

De Commissie is in 2019 viermaal in vergadering bijeen geweest op de volgende data: 

26 februari, 15 april, 13 juni, 17 oktober. Van deze vergaderingen is verslaglegging 

gedaan.  

In de vergaderingen is met name aandacht geweest voor de uitwerking van de diverse 

punten uit de Beleidsnota van de Seniorenraad uit 2018, voor het onderdeel Werk & 

Inkomen. De volgende punten uit de beleidsnota zijn opgepakt: 

• Tezamen met de commissie Voorlichting en Communicatie een plan 

ontwikkelen, waarbij bekendheid wordt gegeven aan senioren over de 

bestaande gemeentelijke informatie. Het gaat dan om regelingen over toelagen 

voor bv. huur en zorg, bijzondere bijstand en WMO-voorzieningen of 

mogelijkheden bij een onvolledige AOW. 

• Het armoedebeleid van de gemeente kritisch volgen en namens ouderen 

hierop reageren. Er wordt gestreefd naar een plaats in de recent ingestelde 

kopgroep. 

• Als lid van de kopgroep ‘Lokale Alliantie’ er mede voor zorgen dat financieel 

misbruik bij ouderen tot een minimum beperkt blijft. 

• Zo mogelijk bestaande initiatieven ondersteunen, die gericht zijn op de 

activering van de oudere werkzoekenden, bv. het zogenaamde WW-café. 

Dit heeft geleid tot de volgende acties.: 

• Voor wat betreft het WW-café had de commissie een ongevraagd advies 

uitgebracht aan wethouder Vreugdenhil. De reactie hierop was dat men niet de 

gewenste subsidie zou verstrekken, maar wel het belang  inzag van het WW-café. 

Daarom zou een en ander ondersteund worden. Er is een denktank opgericht om 

een andere vorm te zoeken. Zojuist blijkt dat het WW-café vanaf januari 2020 een 

slapend bestaan gaat leiden vanwege het  teruggelopen aantal deelnemers door 

de bloeiende economie. 

 

• Het Armoedeplatform, vanaf 2019 in naam veranderd tot ‘Financieel Fit’, wordt 

door de Commissie gevolgd. De Seniorenraad is niet toegelaten tot de kopgroep, 

maar wordt wel op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor bredere 

bijeenkomsten. Enkele bijeenkomsten in mei en juni zijn bijgewoond door leden 

van de Commissie Werk en Inkomen. Ook is er in het kader van het 

armoedebeleid een inventarisatie gedaan naar de oudere deelnemers aan de 

Voedselbank; dit heeft tot op heden (nog) niet tot concrete acties geleid.  

 

• Ook is in dit kader naar de Westland Pas gekeken. Mogelijkheden worden 

onderzocht om te kijken of er een Seniorenpakket aan kan worden toegevoegd, 
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vergelijkbaar met het zogenaamde Kindpakket, een onderdeel van de Westland 

Pas, dat gemeentelijk wordt gefinancierd. 

 

• Voor wat betreft de ‘Lokale alliantie - financieel misbruik’ wordt door de 

Seniorenraad deelgenomen aan de kopgroep. De naam is vanaf 2019  gewijzigd 

in ‘Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder worden Westland’. De kopgroep werkt 

met een jaarplan en heeft zich in 2019 vooral gericht op het geven van voorlichting 

door middel van presentaties aan ouderenbonden en andere organisaties, die met 

de doelgroep werken. Zo heeft de Alliantie een presentatie gehouden voor de 

Seniorenraad op 15 februari  tijdens haar jaarvergadering. Verder waren zij 

aanwezig op het Plustival 2019 met een informatiestand. Ook is er een website 

geopend en een trainingsbijeenkomst georganiseerd voor zorgprofessionals. 

 

• Mede op voorstellen van de commissie Werk & Inkomen is na de zomer gestart 

met een rubriek in de krant Groot Westland, waar we als Seniorenraad tweemaal 

per maand berichtgeving vanuit de Seniorenraad kunnen doen, enerzijds in de 

vorm van een column, maar ook bedoeld om bestaande regelingen onder de 

aandacht te brengen, financiële regelingen waar ouderen weinig gebruik van 

maken, maar wel recht op hebben. In 2019 is tweemaal de rubriek gevuld door de 

commissie,  eenmaal over financieel misbruik en eenmaal over de zorg- en 

huurtoeslag. 

 

• Joke Olsthoorn heeft deelgenomen aan het organisatiecomité van het Plustival, dit 

jaar rondom het thema Wonen. Hierbij is vanuit de Cie Werk & Inkomen vooral 

aandacht geweest voor de informatiestands  van de banken (ABN/AMRO en 

Rabo) om informatie te geven over hun hypotheekvormen, die met name voor 

senioren van belang zijn, die wel bezit hebben in de vorm van een (grotendeels) 

afgeloste woning, maar weinig inkomen, het zogenaamde ‘geld-uit-de-stenen’. Dit 

in de vorm van  de zogenaamde  overwaardehypotheek, de blijverslening, de 

verzilverhypotheek en diverse sale-and-lease-back constructies. 

Tenslotte wordt er een relatie onderhouden met de ASDW, door middel van regelmatig 

contact met een lid van de Commissie Werk & Inkomen aldaar, over mogelijk 

gezamenlijk op te pakken onderwerpen. 

Joke Olsthoorn, voorzitter cie Werk & Inkomen a.i. 
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5.4 Commissie ‘Wonen’  
 

De commissie bestaat uit de volgende leden:  

- Jan Vink, benoemd tot voorzitter in de vergadering van  30 januari 2019,   

- Rob Vroombout, waarnemend voorzitter,  

- John Goudswaard  (half juli teruggetreden als lid), 

- Kees van Leeuwen, lid, 

- Vic Steenbergen, lid.  

 

Medio dit jaar heeft John Goudswaard te kennen gegeven dat hij onze commissie wenst 

te verlaten. Met betrekking tot de herbouw van het uitgebrande zwembad De Boetzelaer 

in Monster is hij gevraagd als bouwkundige zitting te nemen in het voorlopige bestuur 

van de Stichting Zwembad.  Hij geeft de voorkeur aan die functie/werkzaamheden, 

omdat hij in het verleden, in zijn werkzame leven bij de voormalige  gemeente Monster, 

ook al betrokken was bij de bouw van dit zwembad. 

Door ziekte van een van de commissieleden en mantelzorgtaken bij ziektegevallen in de 

thuissituatie van andere commissieleden konden onvoldoende successen worden 

geboekt. Inmiddels is de commissie weer volledig actief.     

 

ACTIEPUNTEN  

Speciale aandacht van de commissie Wonen gaat uit naar: 

1. Het zoeken en aanwijzen van vrijstaande ruimten en panden in de gemeente en 

het doen van suggesties, voorbereiden, plannen voor de bouw van woonruimte 

voor kwetsbare en soms alleenstaande senioren. Sociale huurwoningen kunnen 

daardoor mogelijk vrijkomen, omdat deze worden verlaten door de alleenstaande 

(kwetsbare) ouderen, die intrek nemen in gerenoveerde c.q. nieuwbouwruimten.  

2. Naar de huidige norm aanpassen van bestaande en aanvullende bouw van 

sociale huurwoningen voor de minder draagkrachtigen in Westland. 

3. Initiatieven stimuleren voor het realiseren van woonruimte voor inwoners, die 

voorstander zijn van groepswonen. 

4. Het analyseren van de moeizame transitie van een sociale eengezinshuurwoning 

naar een (veel duurder) huurappartement, dus het bieden van alternatieven 

daarbij. 

5. Het stimuleren van particulieren om hun woning levensloopgeschikt te maken voor 

de toekomst. 

6. Beperkte ‘domotica’ in woningen en appartementen bevorderen en uitdragen. 

De commissie Wonen denkt deze actiepunten te realiseren door het beleid van de 

gemeente en de woningcorporaties in het Westland kritisch te volgen bij de uitvoering 

van hun voorgenomen beleid. Leidraad hiervoor zijn: de Woonvisie Westland 2030, het 

Masterplan Wonen, Zorg en Welzijn uit 2016 van de gemeente Westland en de prestatie-

afspraken van de gemeente met de woningcorporaties, die in het Westland actief zijn.  

Ook de politieke partijen in de gemeenteraad zullen stelselmatig moeten worden 

herinnerd aan hun verkiezingsbeloftes omtrent de woningbehoefte, vooral voor senioren.  

Voorts zullen ook contacten worden onderhouden met organisaties als de ASDW (in het 

bijzonder met de portefeuillehouder Wonen) en de seniorenbonden KBO en PCBO, 

alsmede de overige commissies van de Seniorenraad. Bij iedere vergadering van de 
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commissie Wonen is een vertegenwoordiger van de commissie Zorg en Welzijn 

aanwezig om zo nodig informatie te verstrekken en andersom.  

ACTIVITEITEN  

• Een drietal commissieleden, waaronder de voorzitter, heeft in maart een 

vergadering van HINT in Ter Heijde bijgewoond. Daar kregen de leden van de 

commissie Wonen uitleg over de handelwijze van HINT met betrekking tot o.a. de 

aankoop en financiering van een pand voor revaliderende patiënten, die uit het 

ziekenhuis zijn ontslagen. De  werkwijze kan voor de Seniorenraad een voorbeeld 

zijn om initiatieven te ontplooien voor de realisatie van seniorenappartementen.     

• Voorzitter Jan Vink heeft namens de Seniorenraad Westland zitting in een 

werkgroep, die een ‘Knarrenhof’ in een aantal kernen van Westland wenst te 

realiseren. Hiervoor worden circa 15 personen/echtparen/gezinnen gezocht, die 

bereid zijn om samen in een ‘Knarrenhof’ te wonen, waar ze ook aandacht/zorg 

voor elkaar hebben. Het initiatief ‘Knarrenhof’ (start gemeente Zwolle) is in de loop 

van 2019 gevolgd door de gemeente Westland. Deze heeft een ambtenaar 

aangesteld die het groepswonen in zijn takenpakket heeft. In de loop van het jaar 

heeft de gemeente met het Centrum voor Groepswonen en de Seniorenraad 

verscheidene voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, mede om te onderzoeken 

hoeveel belangstelling er is onder de bevolking van Westland. Het proces loopt 

nog door.  

• Op 8 november werd in zalencentrum De Kiem aan de Koningin Julianaweg in ’s-

Gravenzande door de Seniorenraad voor de derde maal een Plustival gehouden, 

waar veel  bezoekers, voornamelijk senioren, belangwekkende informatie konden 

verkrijgen op velerlei gebied. Bij deze gelegenheid was ook een massa-studie van 

het architectenbureau Wubben*Chan te bekijken, waarbij de architect de ruimte 

tegenover het nieuwe gemeentehuis in Naaldwijk en de ruimte van de 

nabijgelegen vestiging van Albert Heijn, alsmede de aangrenzende parkeerruimte, 

denkt te kunnen invullen. In die ruimten heeft het architectenbureau 

appartementengebouwen en een nieuwe plaats voor de vestiging van Albert Heijn 

ingetekend. Op de plaats van het huidige pand van Albert Heijn en de bestaande 

aangrenzende parkeerruimte zijn o.a.19 eengezinswoningen en 154 

appartementen gepland.  Deze massastudie is inmiddels aan de gemeente 

voorgelegd. Bekeken wordt of Albert Heijn tot actie kan worden verleid.    

• De commissie Wonen heeft in 2018 kennis genomen van de plannen met het 

voormalige gemeentehuis van Wateringen, dat is aangekocht door een consortium 

van projectontwikkelaars. Daarin zouden in eerste instantie kantoorruimten en 

appartementen worden gerealiseerd. Binnen de commissie Wonen werd dat een 

slim ontwerp genoemd. In 2019 is de realisatie van deze plannen - tot 

teleurstelling van de commissie - achterwege gebleven.   

PubliciteitDe commissie Wonen houdt zich bezig met onderwerpen, die in de regel 

een lange voorbereidingstijd vergen, waardoor deze onderwerpen op voorhand niet altijd 

in de publiciteit kunnen worden gebracht.  

Vic Steenbergen, commissielid Wonen.  
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5.5 Commissie ‘Zorg en Welzijn’  

Samenstelling 

In het verslagjaar deden er zich geen mutaties voor. 

De commissie Zorg en Welzijn telt 7 leden: 

 

Diane Rang-Schalke, voorzitter, 

Anny Berendse-Jeuken, 

Piet Boon, 

Gerard van Daalen, 

Frits Rijsemus, 

Hanny Verrijp-In ’t Veld, 

Tonny Vijverberg-Koene.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               

Ieder lid van de commissie werkt vanuit eigen achtergrond, belangstelling en expertise 

aan de met elkaar vastgestelde aandachtsgebieden en te stellen prioriteiten. 

 

Vergaderfrequentie 

De commissie vergaderde zeven maal. De vergaderingen werden mede bijgewoond door 

Jan Vink, vaste vertegenwoordiger van de commissie ‘Wonen’. De commissies werken 

nauw samen i.v.m. de elkaar overlappende aandachtsgebieden. Frits Rijsemus 

vertegenwoordigde de commissie bij de commissie ‘Wonen’. 

 

Aandachtsgebieden 

De commissie richt zich op actuele zaken en ontwikkelingen, die betrekking hebben op 

Zorg en Welzijn en de gevolgen daarvan voor het zich wel kunnen bevinden van zowel 

de huidige als toekomstige groep senioren. 

Belangrijk uitgangspunt betreft het beleid ‘langer thuis’. . . met mogelijkheden en 

onmogelijkheden. 

 

In 2019 werd aandacht besteed aan: 

 

• Verpleeghuiszorg/GGD 

De wachtlijstsituatie en opname-capaciteit in relatie tot de toename van het aantal 

ouderen, de leeftijd en dementie. 

• Tijdelijke opvang/opnamemogelijkheden 

Het gemis aan kortdurende verblijfsmogelijkheden binnen Westland voor zowel 

complexe als enkelvoudige zorg.  

• Thuiszorg en huishoudelijke hulp 

Druk op en tekorten in de thuiszorg.  

Het indicatie- en herindicatiesysteem huishoudelijke hulp. 

• Veiligheid en eenzaamheid 

Het voorkomen van onveilige situaties en eenzaamheid. 

• Groepswonen 

Initiëren nieuwe woonvormen. 

• E-health en domotica 
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Ontwikkelingen en toepasbaarheid bij ‘langer thuis’ wonen. 

 

Acties en activiteiten 

Contacten werden gelegd en gesprekken gevoerd met: 

• De wethouder P. Vreugdenhil n.a.v. de nota ‘Opvang’.  

Gepleit wordt voor het behoud van de locatie Naaldhorst met bestemming een 

brede zorgvoorziening; daarbij gewezen op het gemis en tekort aan revalidatie- 

en tijdelijke opnameplaatsen. 

• Ambtenaren gemeente Westland over groepswonen. 

• De zorginstellingen Pieter van Foreest, Careyn en Pallia over het tekort aan 

crisisbedden in Westland. 

• Het zorgkantoor DSW over mogelijkheden “extra” bedden in Westland. 

• Reinier de Graaf Ziekenhuis en transferafdeling van HAGA ziekenhuis i.v.m. 

uitplaatsingen buiten Westland. 

Om de problematiek van het beddentekort ook bij de gemeentepolitiek onder de 

aandacht te brengen is ingesproken op de MO-vergadering van de gemeenteraad. 

Verdere contacten en bijeenkomsten, waaraan is deelgenomen : 

• Gemeente Westland. Onderzoek “Eenzaamheid”, Onderzoek ‘(Her)indicaties 

huishoudelijke zorg’. 

• Coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’.  

• Sociaal in beweging. 

• Mantelzorgketen-bijeenkomsten. 

• Informatiebijeenkomst ‘Knarrenhof’ en informatieavonden ‘Groepswonen’. 

• Overleg Vrijwillige Ouderen Adviseurs (KBO/PCOB). 

• ‘Open dag’ PlatformGehandicaptenWestland. 

• Congres ‘Slimmer Thuis’. 

• DEHA bijeenkomsten (e-health). 

• Door de Seniorenraad georganiseerde activiteiten als: De sloepentocht, ‘Het 

swingende brein’ in De Naald, Kernbezoeken en het derde Plustival. 

 

 

Hiernaast waren er contacten met  de ouderenbonden (KBO en PCOB), Adviesraad 

Sociaal Domein (ASDW), De Zonnebloem en Vitis Welzijn. 

Leden van de commissie waren vertegenwoordigd in: Westland Ontmoet; Werkgroep 

GGZ Dichtbij; Mantelzorg Inloop Westland en de stuurgroep van de Huistest. 

Mantelzorg Inloop Westland heeft helaas na een jaar de deuren gesloten wegens gebrek 

aan belangstelling voor deze laagdrempelige vorm van mantelzorgondersteuning. 

Een belangrijke bijdrage in het informeren van de Westlandse senioren wordt geleverd 

door Gerard van Daalen met prikkelende columns op facebook, de website en in Groot 

Westland. 
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We kijken terug op een intensief jaar. 

Het komende jaar zal aandacht blijven uitgaan naar het oplossen van genoemde 

knelpunten. 

Diane Rang, voorzitter. 
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6 Financiële paragraaf 

Algemeen  

DE STICHTING  

De stichting is opgericht op 8 november 2016 met als doelstelling het 

behartigen van de belangen van vijfenvijftigplussers in het Westland richting 

de gemeente Westland, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, woon-

zorgcomplexen, verenigingen van eigenaars en andere organisaties.  

HANDELSREGISTER  

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 

koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 67242537.  

BESTUUR  

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 is als volgt:  

• Mevrouw A.C.M. van Vliet Vijverberg - Voorzitter   

• Mevrouw F.J.J. Scholtes Brinkman - Secretaris   

• De heer C. van Dalen - Penningmeester   

• De heer H. Boode - Bestuurslid  

JAARREKENING  

De heer C. Van Dalen heeft per 25 februari 2020 met onmiddellijke ingang 

zijn bestuursfunctie neergelegd. De administratie van de stichting werd door 

hem gevoerd middels zijn kantoor Adnu. Adnu heeft de administratie over 

geheel 2019 wel verwerkt tot en met de ‘Proef -en Saldibalans. Op verzoek 

van het bestuur heb ik op grond van deze documenten een jaarrekening 

over 2019 samengesteld.  

Monster, 25 maart 2020, 

A. van Denderen. 
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Balans per 31 december 2019 

ACTIVA
31-dec-19 31-dec-18

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 242 242

Belastingen en sociale verzekeringen 856 635

Overlopende activa 318 500

1.416 1.377

Liquide middelen 3.522 13.957

4.937 15.334
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PASSIVA
31-dec-19 31-dec-18

€ € € €

Kapitaal 6.865                   5.241                   

exploitatieresultaat (6.144)                  1.624                   

Eigen vermogen 721                         6.865                 

Continuiteitsvoorziening 4.081                   4.081                   

Vreemd Vermogen Lang 4.081             4.081           

Nog te betalen kosten 134                        4.388                   

Overlopende passiva

Vreemd Vermogen kort 134                         4.388                 

4.937                    15.334              
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Staat van Baten en Lasten over 2019 

 

31-dec-19 31-dec-18

€ € € €

Eenmalige subsidie -                      7.500           

subsidie structureel 5.000                5.000           

Overige bijdragen 700                    1.150           

Eenmalige baten -                      1.197           

Totaal Baten 5.700               14.847           

kosten bestuur/commissies 2.123                1.134           

kantoorkosten 1.251                899                

verkoopkosten 8.469                11.190        

Totaal Lasten 11.844            13.223           

Resultaat (6.144)              1.624              
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                     Stichting 
  

        Seniorenraad Westland 
  

7 Tenslotte 

Door het maken van dit jaarverslag informeert de Seniorenraad u over de vele 

werkzaamheden, die de leden van de Seniorenraad Westland in 2019 hebben verricht. 

 

Heeft u vragen of wilt u op- of aanmerkingen aan ons kwijt, dan kunt u contact met ons 

opnemen via het secretariaat: infoseniorenraad@gmail.com / 0174 623996. 
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