JAARVERSLAG 2019
Doelstelling Seniorenraad Oss
De Seniorenraad Oss behartigt de belangen van alle oudere inwoners van de gemeente Oss.
Stichting SRO
De SRO is een onafhankelijke stichting. Het bestuur is samengesteld uit senioren-op-persoonlijke-titel
en lokale (afdelings)bestuurders van – in alfabetische volgorde – de Algemene Senioren Vereniging
Oss/Maasland (ASVO), Katholieke Bond voor Ouderen Brabant (KBO Brabant) en de Protestants
Christelijke Ouderen Bond (PCOB). De ouderenbonden onderhouden contact en overleg met hun
leden. De gemandateerde vertegenwoordigers in de SRO spreken namens 5000 aangesloten leden.
Leden van de SRO zijn vertegenwoordigd in alle Kennis Kringen van de Adviesraad Sociaal Domein
(ASD). De gemeente kent geen ouderenbeleid. Om de inbreng van ouderenbelangen te waarborgen,
is de SRO vertegenwoordigd in alle ASD-Kennis Kringen.
Activiteiten SRO 2019
In het verslagjaar 2019 heeft de SRO onder andere aandacht besteed of verdere uitwerking gegeven
aan de projecten en activiteiten:
- Symposium
- Nieuwsbrief
- Website en PR
- Solidariteitsfonds
- Contact met wijk- en dorpsraden
- Contact met de gemeente
- Contact met politieke partijen
- Contact met ONS Welzijn
- Extern overleg en contacten
- Ouderenmarkt
- Relatie ASD Kenniskringen en Seniorenraad
- Uitgebrachte adviezen
- Bestuursvergaderingen SRO
- Financiën
- Bestuurssamenstelling
Symposium
De SRO streeft ernaar om 1 á 2 jaarlijks een symposium te organiseren over een voor senioren
belangrijk thema. In 2018 was het thema: Langer Veilig Thuis. Dat symposium werd op 26 oktober
2018 bezocht door 194 mensen (vooraanmeldingen: 160). In 2019 is geen symposium georganiseerd.
Voor 2020 is een symposium gepland met als werktitel Gezond Ouder Worden. De voorbereidingen
hiervoor zijn in oktober 2019 gestart.
Nieuwsbrief
In 2019 heeft de SRO vier nieuwsbrieven gepubliceerd. Belangstellenden kunnen zich hierop gratis
abonneren; inschrijven op de website. Eind 2019 werd de nieuwsbrief ook aan ca. 220 belangstellenden verstuurd, naast publicatie op de website.
Met de Nieuwsbrief wil de SRO informatie geven over diverse onderwerpen waar de senior mee te
maken krijgt. Met name praktische zaken, zoals aangepast wonen, opvang mogelijkheden, hulp in de
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huishouding, hulpmiddelen enz. De SRO nodigt lezers uit om tips geven en andere onderwerpen aan
de orde stellen die voor senioren van belang zijn.
De nieuwsbrief is niet onopgemerkt gebleven, zoals bleek uit een piek in het bezoek aan de website
vlak na publicatie. Ook enkele andere seniorenraden ontvangen de nieuwsbrief op hun verzoek. De
Osse ouderenbonden is gevraagd om de nieuwsbrief toe te voegen aan hun interne periodieke
communicatie met de leden.
Website en PR
In 2019 is gewerkt aan het vernieuwen, actualiseren en verbeteren van de website i.s.m. een externe
adviseur. Voor de PR is de flyer geactualiseerd en is het ontwerp aangepast.
Van een enkele andere seniorenraad ontvingen de SRO complimenten voor de website. De secretaris
heeft deze seniorenraad in contact gebracht met de ontwerper van de website.
Solidariteitsfonds
De Seniorenraad was één van de initiatiefnemers voor de oprichting van het Solidariteitsfonds en
heeft een plaats in het dagelijks bestuur met één SRO-bestuurslid.
Het Solidariteitsfonds is het allerlaatste vangnet voor mensen in nood. Het fonds is bedoeld voor
mensen die al lang van een minimum inkomen moeten leven en waarvan de reserves op zijn. Het
fonds heeft in 2019 56 aanvragen toegekend. In 2018 is in totaal €8634 uitgekeerd.
Op advies van de ASD Kenniskring WIAS, heeft het Solidariteitsfonds eind 2018 een voorschot van
€38.000 ontvangen uit het gemeentelijk overschot zorggelden. Dit bedrag is bedoeld voor de
ondersteuning van senioren die voldoen aan de criteria die het fonds hanteert. Van het totaal in
2018 uitgekeerde bedrag is de helft (€4317) toe te rekenen aan uitkeringen aan senioren.
Contact met wijk- en dorpsraden (wdr)
De SRO wilde meer inzicht krijgen in wat er leeft in de wijken en dorpen en wat de zorgbehoefte van
de inwoners is. Uit o.a. het behoefteonderzoek van de SRO bleek dat met het stijgen van de leeftijd
de zorgbehoefte – niet onverwacht – toeneemt, met een ook toenemend meervoudig klachtenspectrum. In een eerder stadium heeft de SRO hierover een gesprek gevoerd met Peggy Mulderij
(wijkcoördinator Herpen en Ruwaard). Dit heeft in 2019 nog niet geleid tot hernieuwde contacten
met de wijk- en dorpsraden. Twee geplande bijeenkomsten zijn geannuleerd vanwege te weinig
deelnemers.
Contact met de gemeente
De SRO heeft wethouder Van Kessel ontvangen voor een kennismakingsgesprek. De SRO spreekt zijn
teleurstelling uit over het feit dat de politieke partijen niet hebben gereageerd op een brief van de
SRO die voor de gemeenteraadsverkiezingen aan alle partijen is gestuurd. De secretaris heeft hier
alle partijvoorzitters op aangesproken op de avond van de verkiezingsuitslag. Van geen enkele partij
heeft hij daarna antwoord gekregen. Van Kessel betreurt dit en doet navraag binnen zijn partij.
Gevraagd naar de rol van de gemeente bij mantelzorg en in het bijzonder naar het financieel
compenseren van mantelzorgers die voor het verlenen van de zorg kosten moeten maken, bv uit de
beschikbare 850k zorggelden, doet Van Kessel geen uitspraak of toezegging.
De gemeente legt meer nadruk op preventie van (mantel)zorg dan op reparatie achteraf. Hoe dat in
de praktijk in zijn werk gaat, blijft vaag. Van Kessel benadrukt dat de gemeente overstapt van
generieke voorzieningen naar maatwerk gebaseerd op interviews met aanvragers, de ‘keukentafel’
gesprekken. Op de vraag hoe de kwaliteit van deze gesprekken wordt bewaakt en geborgd, volgt een
algemeen antwoord.
De afbouw van activiteiten van en door Ons Welzijn gaat gepaard met overdracht aan een andere
partij, bv voor het genoemde bewegen is het Sport Expertise Centrum uitstekend geëquipeerd.
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Op de vraag naar het bouwen van levensloopbestendige woningen, antwoordde Van Kessel dat de
gemeente daar maar zeer beperkt invloed op heeft. Alleen met woningcoöperaties zijn daar
afspraken over te maken, voor het overige gaat het om contracten tussen marktpartijen.
Contact met politieke partijen
In 2019 is er geen direct contact geweest met de politieke partijen en/of raadsfracties.
Contact met ONS Welzijn
De vertegenwoordigster van Ons Welzijn is van baan veranderd; met de opvolgster is geen contact
tot stand gekomen. In maart is er een gesprek geweest met mw Vd Smissen van Ons Welzijn en de
SRO-voorzitter, penningmeester en secretaris, met als belangrijkste onderwerp of en hoe aan de
samenwerking een vervolg kan worden gegeven en de voorgenomen afbouw van activiteiten, o.a.
bewegen voor ouderen; wat Rigom deed wordt gestopt. Een toegezegd beleidsplan is niet ontvangen.
Extern overleg en contacten
De voorzitter heeft een symposium van Brabant Zorg bezocht.
Bezoek aan de Tweede Kamer op uitnodiging van René Peters.
De SRO nam niet deel aan de markt in de Ruwaard, maar stelde wel SRO-folder en SROnieuwsbrieven aan de KBO ter beschikking om uit te delen.
De Raadgever Sociaal Domein van de gemeente Oss, dhr. Rolfes, heeft zichzelf geïntroduceerd. Hij
concentreert zich op de contacten en de communicatie van de gemeente/ASD met de burgers,
waarbij de vraag centraal staat hoe consulenten hebben geacteerd. Zijn ervaring is dat die over
voldoende technische vaardigheden beschikken maar niet altijd over de benodigde sociale
vaardigheden voor cliëntondersteuning. Als informatiebron over wat er binnen een wijk of dorp
speelt kunnen de sociale teams een belangrijke rol spelen. Zijn jaarverslag is in november ontvangen.
De voorzitter heeft een gesprek gehad met de gemeentelijke Rekenkamer over voornamelijk de SRO
en niet over financiën.
De voorzitter heeft contact gelegd met De Hille.
Ouderenmarkt
De SRO heeft met een stand/tafel deelgenomen aan de Senioreninformatiemarkt in oktober in de
Berghplaats te Berghem, die door de KBO was georganiseerd. De stand werd goed bezocht. De SRO
heeft een flyer uitgedeeld, en een balpen en notitieblokje.
Relatie Adviesraad Sociaal Domein en Seniorenraad
De SRO onderhoudt goede en nauwe banden met de ASD. De SRO is vertegenwoordigd in de vier
kenniskringen van de ASD om daar de belangen van senioren te bewaken en te behartigen.
Herm Droog (vz SRO) is in 2018 vicevoorzitter geworden van de ASD Kennis Kring WMO.
Eize Boonstra (pm SRO) is in 2018 vicevoorzitter geworden van de ASD-werkgroep BTB.
In juni 2019 is er overleg geweest met de voorzitter van de ASD. Beide partijen gaven aan te willen
samenwerken. Inhoudelijk was daar (nog) geen invulling aan gegeven. De SRO vond het teleurstellend dat de voorzitter van de ASD het voor de senioren zo belangrijke onderwerp ‘wonen’ niet wilde
toevoegen aan de lijst van ASD-onderwerpen.
De ASD deelde de bezorgdheid van de SRO over de ontwikkelingen bij Ons Welzijn met betrekking tot
het afstoten en uitbesteden van activiteiten aan commerciële partijen, en de invulling, handhaving
en borging van de kwaliteit van de activiteiten.
De voorzitter van de ASD deelt op observatie van de SRO dat de monitoring en opvolging van
raadsbesluiten over ASD-adviezen verbetering behoeft.
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Uitgebrachte adviezen
De gemeente Oss kent geen specifiek ouderenbeleid. Dat is de reden dat de SRO, via de ASD, geen
gemeentelijke verzoeken ontvangt voor het uitbrengen van een advies. De SRO behoudt zich wel het
recht voor om ongevraagd adviezen aan de ASD en/of de gemeente uit te brengen. In het verslagjaar
is hiervan geen gebruik gemaakt.
Bestuursvergaderingen SRO
De SRO heeft in 2019 elf keer vergaderd in het gemeentehuis.
Bestuurssamenstelling 2019
Voorzitter
Herm Droog (onafhankelijk lid)
Secretaris
Jaap Groot (ASVO)
Penningmeester
Eize Boonstra (KBO Brabant)
Leden
Gerard Steverink (SRO-vertegenwoordiger ASD)
Marja Boïn (onafhankelijk lid)
Mar van der Vliet (PCOB)
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