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Voor u ligt het Jaarverslag van de SARW 
over het jaar 2014 

 
2014 

Gemeente Westland bestaat 10 jaar. 2014 ook 
het jaar van de landelijke gemeenteraads-
verkiezingen. Reden voor de SARW om 
voorafgaand aan deze verkiezingen een 
politiek debat te organiseren. Alle politieke 
partijen in de gemeente Westland waren 
hiervoor uitgenodigd. Met de vooruitzichten 
van decentralisatie, de overheveling van 
overheidstaken naar gemeenten, is er gekozen 
voor het thema: “Is de gemeente Westland 
seniorvriendelijk”. Onderwerpen waarin de 
gemeente een stimulerende rol zou moeten 
en kunnen spelen kwamen in deze 
bijeenkomst aan de orde.  
 
Dat gebeurde nogmaals tijdens het 
Symposium dat werd georganiseerd door 
leden van het VAKcollege;  (deskundigen 
toegevoegd aan de SARW) dit Symposium 
kreeg als titel mee: “Ouder worden in deze 
tijd”.  Het doel van dit symposium was vooral 
de aanwezigen, welzijn-en zorgorganisaties, 
corporaties, bouwbedrijven en vervoers-
maatschappijen, aan te sporen tot samen-
werken.  
 
Verder heeft het VAKcollege haar mede-
werking verleend aan de gemeentelijke 
organisatie van het congres Wonen,  
 

 
 
Zorg en Welzijn in Westland met als thema: 
Onze Zorg ook uw zorg! 
 
Gedurende dit congres werd nog duidelijker 
dat een grote mate van samenwerking op alle 
terreinen van Wonen, Zorg en Welzijn op 
korte en langere termijn noodzakelijk is.  
 
Voorzitters overleggen van  Wmo adviesraad 
en cliëntenraad Soc. Zaken werden door uw 
voorzitter bezocht. De nodige gesprekken zijn  
gevoerd met de politieke partijen LPF, VVD en 
CDA met betrekkking tot de enorme 
veranderingen die via het Sociaal Domein door 
het kabinet gedecentraliseerd werden naar de  
gemeente Westland. 
 
Gesprekken met Careijn over de toekomst van 
verzorgingshuis De Rozenhof  en kontakten 
met de wethouder en apotheken over de 
nachtsluiting van de apotheken waren 
onderwerpen die werden opgepakt door het 
bestuur van de SARW.  
 
Het afgelopen jaar hebben we als bestuur de 
tijd genomen om met elkaar na te denken 
over de toekomst van de SARW. Omdat alles 
in welzijnsland de komende tijd veranderd zal 
ook de SARW mee moeten wil zij 
toekomstbestendig zijn.  
 
Anneke van Vliet-Vijverberg 
Voorzitter SARW 
 

 

Wat doet de Senioren Advies Raad Westland? 

 

De Senioren Advies Raad Westland (SARW) adviseert de gemeente Westland over de deelname van ouderen 

aan het maatschappelijke leven en het verbeteren van hun positie in de samenleving. Ook houdt SARW de 

gemeente op de hoogte van haar ideeën over de ontwikkelingen in de maatschappij in relatie tot de oudere mens. 

Een hogere gemiddelde leeftijd, veranderende behoeften en de invloed van dubbele vergrijzing zijn voor de 

SARW bijzondere aandachtspunten. 

 
Jaarverslag  

Senioren Advies Raad 
Westland  (SARW)  2014 

 



2 
 

Het Dagelijks Bestuur van de SARW bestaat  in 2014  uit:  
Voorzitter:  Mw. A. Van Vliet-Vijverberg  
Algemeen adjunct:  Dhr. R. van der Kraan 
Penningmeester: Mw. L. Voogd-Hofman 
Secretaris:   Mw. F.J.J.Scholtes-Brinkman  
 
SARW maatschappelijk betrokken:  
De SARW leden blijven maatschappelijk betrokken door zitting 
in Westlandse commissies zoals: WMO-raad en Cliëntenraad 
Sociale Zaken. Verder heeft de SARW ondersteuning van  het VAKcollege. 
 
De vergaderingen  van de Senioren Adviesraad worden meestal gehouden in wijkcentrum  De Larix te  
´s-Gravenzande. 
 
Wmo-raad 
Rieneke Bruin en Aart Boerma vertegenwoordigen de SARW in de Wmo raad  
 
Cliëntenraad Sociale Zaken: 
Namens de SARW heeft de heer Koos van Vree zitting in de  Cliëntenraad Sociale Zaken. Deze 
commissie houdt zich met name bezig met de belangenbehartiging van mensen met een bijstands 
uitkering. Voorzitter van de SARW was diverse keren aanwezig bij het voorzittersoverleg van zowel 

Wmo  als Cliëntenraad.  
 
Interne organisatie 
Organisaties welke vertegenwoordigd zijn in de 
Seniorenadviesraad in het jaar 2014 zijn: 
K.B.O., A.N.B.O., en  P.C.O.B. 
 
In het  jaar 2014 hadden de volgende organisaties  
zitting in de Senioren Adviesraad met vermelding van de 
personen die zij vertegenwoordigen: 
 

Afdelingen Afgevaardigde 
KBO Monster Dhr. Jan Zwinkels 
KBO Poeldijk Dhr. J. van Os 
KBO De Lier Mw. Wil van Kester-Zwinkels 
KBO Wateringen DHr. Dick Kraaijenbrink 
KBO Honselersdijk/Naaldwijk 
KBO Kwintsheul 

Dhr. Aad van der Goes 
Dhr. J.de Boer 

PCOB Monster-‚s-Gravenzande Dhr. Rob van der Kraan 
PCOB Naaldwijk Dhr. Zevenbergen 
PCOB Wateringen Dhr. Tissink 
PCOB De Lier 
PCOB Maasdijk 

Dhr. Chris Bruggeman 
Mw. Loes Voogd 

ANBO De Lier Dhr. Wim Aarts 
ANBO Westland Dhr. Hein Maat / Dhr. Fred Schouten 

 
Afgevaardigden in de SARW  zijn via inbreng van de achterban  op de hoogte van wat er speelt in hun 
afdeling c.q. dorpskern en kunnen in de SARW vergaderingen  hiervoor aandacht vragen.   
Door uitwisseling van informatie zijn Sarw leden (afgevaardigden) deskundig en inhoudelijk goed 
geïnformeerd.  Kennis-overdracht vindt via hen plaats  naar bestuursleden van de  plaatselijke 
afdelingen.  
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De vrijwillige ouderenadviseurs in de bonden  hebben vooral  een signalerende taak. Gesprekken met 
beroepskrachten van Vitis  vinden 2x per jaar plaats.    
 
SARW website: 
De website van de SARW (www.sarw.nl) wordt bijgehouden door mw. L. Voogd-Hofman.  
Regelmatig wordt de tekst aangepast en  is relevante informatie met  foto’s van diverse bezoeken op 
de site te vinden en kan iedereen  kennis nemen van wat  de Sarw voor georganiseerde en niet 
georganiseerde senioren doet. 
 
Public Relations: 
Public relations blijft altijd een punt van aandacht. Wil de SARW ‘serieus’ genomen worden, dan 
moeten de mensen ook weten dat de SARW bestaat.  De pers wordt bij belangrijke zaken 
ingeschakeld om e.e.a. te publiceren.  Verder wordt zoveel mogelijk nieuws vanuit de SARW – 
VAKcollege naar de afdelingen gecommuniceerd door het doorsturen van relevante stukken. De 
Nieuwsbrief is in 2014 vanuit het secretariaat 3x  gemaakt en  verzonden naar belanghebbenden. 

 
 
In 2014  werd met de afgevaardigden van de Sarw  6 x vergaderd: 
 
10 januari: De jaarvergadering staat vandaag 
op de agenda. De gebruikelijke agendapunten 
zijn deze morgen het jaarverslag over 2013, 
goedgekeurd door de leden en het financiële 
verslag van de penningmeester. Hierop zijn 
geen aanmerkingen en wordt eveneens 
goedgekeurd.  Het rooster van aftreden geeft 
aan dat de voorzitter, Anneke van Vliet 
aftredend is. Zij wordt met algemene 
stemmen weer gekozen voor de komende 4 
jaar.   
 
Verder wordt het Symposium dat op 20 
januari gehouden gaat worden, besproken. 
Het Politiek debat op 10 februari vraagt nog 
de nodige aandacht.  
 
Bezorgdheid over het verdwijnen van de 
nachtregeling Westlandse apotheken wordt 
besproken en besloten wordt een brief te 
verzenden naar apothekers en 
Zorgverzekeraar DSW.   
 
 
20 januari Symposium met als thema Wonen 
zorg en Welzijn in Hof van Heden te Naaldwijk. 
Hiervoor waren uitgenodigd de heren : 
Herman Eitjes ( Zorgbelang Z-H. ), Aad van 
Leeuwen ( SIR 55 + ) , Eric Borggreve ( Vestia ) 
en wethouder Marga de Goey. Tussen de 
bedrijven werden de aanwezigen muzikaal 
verrast door de band van Marien v.d. Berg.   

Wethouder de Goey gaf aan dat er  het 
komende jaar  vooral gezocht ging worden  
naar een nieuwe balans in de taakverdeling 
tussen de burger en de Gemeente. De 
onzekerheid over de toewijzing van financiën  
van de landelijke overheid naar de Gemeente 
zal zeker leiden tot een nog grotere 
onzekerheid bij burgers die zorg hebben of 
verwachten . 
 
De heer Eitjes (Zorgbelang) legde de nadruk 
op de nieuwe zorgconcepten die ontworpen 
moeten  worden , waarbij de eigen inbreng 
van de burger en zijn omgeving vergroot moet 
worden. 
 
De heer van Leeuwen sluit aan op de inbreng 
van nieuwe zorgconcepten maar geeft nog 
aan dat hierbij  zeker de inbreng van de burger 
en zijn omgeving vergroot moet worden . 
 
De heer Borggreve benadrukt  vooral  niet af 
te wachten,  maar tijdig na te denken over 
eigen woontoekomst en de te ondernemen 
actie. Wachten op de ander, leidt er toe dat je 
niet de oplossing krijgt die je graag zou willen, 
want dan bent U te laat! 
 
Een goede bijeenkomst waar veel over wonen 
is gezegd maar te weinig over zorg. Suggesties 
voor een vervolg op dit symposium wordt aan 
de bonden gevraagd.  

http://www.sarw.nl/
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Politiek Debat op 10 februari 2014 
 

 

 

 

Deze dag zijn alle politieke partijen van  de 

gemeente Westland aanwezig. In het kader 

van de 3D operatie, de nieuwe 

participatiewet, zal de gemeente de uitvoering 

van deze wet in 2015 moeten uitvoeren. De 

SARW heeft een aantal speerpunten 

aangedragen aan  de politiek t.b.v. de 

verkiezingsprogramma´s. In deze speerpunten 

worden  Wonen, Zorg, en Welzijn, Veiligheid, 

Mantelzorg, Gehandicapten zorg  etc. 

benoemd.  In het debat mogen alle partijen 

aangeven of zij deze punten in hun 

programma´s hebben opgenomen en hoe men 

de komende periode deze  gaan uitvoeren.  

Elke partij heeft daar uiteraard  een eigen idee 

over. Een interessante bijeenkomst die om 

een vervolg vraagt. Gedurende het jaar 2014 

zijn er door voorzitter en leden van het 

VAKcollege gesprekken geweest met  LPF, VVD 

en CDA.  

 

 
11 april: Vergadering waarop  de agenda het jaarverslag, evaluatie symposium en de politieke 

debatmiddag op de agenda staan. Verder een voorstel voor de besturen dag in mei.  

Aanwezige leden van het VAKcollege laten weten wat zij hebben ondernomen in de afgelopen 

periode.  

 
 

23 mei: Besturen dag  in Hof van Heden te Naaldwijk; Alle afdelingen van 

de aangesloten bonden zijn hier aanwezig met genodigden van div. 

zorginstellingen, Vitus Welzijn, Wmo Adviesraad, Politieke Partijen etc. 

Voor deze bijeenkomst is uitgenodigd dhr. Prof. Dr. Ir Jonker van de TU 

te Delft. Jonker doet onderzoek naar robots die straks autonoom in 

complexe omgevingen allerhande taken gaan uitvoeren. Een hele 

omwenteling in de zorg die door deze uitvinding  mee helpt de zorg op 

een geheel andere manier te organiseren. 

Een hele interessante bijeenkomst.  

 
12 september  De bijdrage van SARW aan de organisatie van de Zomerschool werd deze ochtend 

geëvalueerd. De zomerschool werd mede georganiseerd door de VU en Vitis. Evenals de besturen 

dag van 23 mei. Bezoeken van VAKleden aan de besturen van de bonden wordt nader toegelicht en 

de voortgang van deze bijeenkomsten.    

Aanzet om te komen tot een goed communicatieplan wordt besproken en de eventuele wijziging in 

de uitvoering van de SARW komen in deze vergadering ter sprake.   

 

21 november:     

Alweer de laatste bijeenkomst van het jaar 2014. Vooraf aan  de inleiding van beleidsmedewerker 

van de gemeente,  Mw. Hélène Kalmijn die voor deze ochtend is uitgenodigd worden nog enkele 
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agendapunten doorgenomen. 

Waaronder opnieuw de vraag van de 

voorzitter om als afgevaardigden met de 

achterban na te denken over een betere 

organisatiestructuur van de SARW. Een 

concept voorstel kunnen de bonden tegemoet 

zien.  Verder werd er aandacht gevraagd voor  

een bijeenkomst van de ouderenadviseurs die 

in begin 2015  georganiseerd gaat worden 

door VAKlid Welzijn, Diane Rang.  

 

Hélène Kalmijn, is  als beleidsmedewerker in 

de gemeente Westland belast met de 

uitvoering van de participatiewet. Voor de 

komende jaren moet er een visie worden 

neergelegd die passend is voor het Westland. 

Een congres op 8 december moet daar nog 

een nadere invulling aan geven. 

Daarvoor worden heel veel burgers gevraagd 

mee te denken hoe alles handen en voeten 

moet krijgen. ZO ook de ouderenbonden die 

kunnen vast aangeven wat en hoe men dat 

gedacht heeft. 

 
 

 
Bijdragen aan het jaarverslag van leden van het VAKcollege  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Vakcollege  SARW ziet erop toe dat de gemeente Westland zaken als wonen, zorg, welzijn en 

mobiliteit zo goed mogelijk regelt. Het VAKcollege SARW heeft door zijn samenstelling deskundigheid 

op alle belangrijke disciplines. Daarnaast hebben twee leden van het VAKcollege SARW een plaats in 

de WMO-adviesraad  en in de Cliëntenraad Sociale Zaken Westland                       

Het Vakcollege  SARW heeft de volgende samenstelling: 
Zorg                          Theo Verhoeven          
Wonen                       Piet van der Schalk      
Welzijn                       Diane Rang-Schalke     
Mobiliteit                    Koos Oostdijk               
 WMO-adviesraad         Rieneke Bruin              
WMO-adviesraad         Aart Boerma               
Cliëntenraad Sociale  
Zaken Westland          Koos van Vree             
Communicatie             Francine Scholtes         
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Voorzitter zijn van een organisatie als de 

SARW houdt niet op bij het voorzitten van 

vergaderingen. Uit dien hoofde heeft de 

voorzitter diverse overleggen, vergaderingen 

en symposia bijgewoond in  het afgelopen 

jaar.  

Daarbij komen dan nog de nodige jubilea, o.a. 

60-jarig bestaan van KBO Kwintsheul en de 

uitreiking van de Loftrompet.  

 

Het mee denken en organiseren van de 

zomeractiviteiten met Vitis en de VU waren 

ook dit jaar onderdeel van de activiteiten van 

de voorzitter in casu de SARW.  

 

Overleg Sportimpuls Westland 

Sportimpuls is een landelijke subsidieregeling 

waarvan de gemeente gebruik wilde maken in 

het kader van het lokale gezondheidsbeleid. 

Uit onderzoek bleek dat er in de kernen 

Wateringen en 's Gravenzande een behoefte is 

voor nieuwe sport-initiatief voor volwassenen 

en ouderen. Dit om een bijdrage te leveren 

aan het terugdringen van depressie, 

angststoornissen en eenzaamheid en bij 

jongeren over het terugdringen van obesitas 

en alcoholgebruik.  

 

Voor de subsidieaanvraag waren er twee 

hoofdaanvragers: FC ’s Gravenzande en VELO 

Wateringen. Vanuit de SARW was de voorzitter 

bij het overleg betrokken  

 

Anneke van Vliet 

 

 

 

 

Van uw vertegenwoordigers in de WMO-adviesraad. 

Ook in het afgelopen jaar werd het grootste deel van onze aandacht opgeëist door de voorbereiding 

van de 3 decentralisaties die per 1 januari 2015 operationeel moeten worden. 

De gemeentelijke nota’s die betrekking hebben op deze 3 decentralisaties hebben wij behandeld en 

van advies en commentaar voorzien. 

 

Punten die vanuit onze invalshoek m.n. extra aandacht in 2014 hebben gekregen , zijn o.a. : 

- Bij de 3 gepresenteerde modellen waaruit gekozen moest worden, ontbrak de cijfermatige         

onderbouwing ( aantallen cliënten en financiële middelen ) en dit had meer zekerheid kunnen 

verschaffen  t.a.v.  de te maken keuze . 

- De indicering van toekomstige cliënten wordt een nieuwe taak van de gemeente , waarbij het erg 

belangrijk is dat gebruik wordt gemaakt van de in meer dan 10 jaar  opgebouwde ervaring  bij de 

landelijke overheid. Want een start zonder hiervan gebruik te maken, is te risicovol! 

- De noodzakelijke overgang naar de participatiemaatschappij zal leiden tot een groter beroep op 

vrijwilligers, bijv. de mantelzorgers waarbij overbelasting op de loer ligt. M.a.w. de vereiste 

respijtzorg moet hier de nodige verlichting garanderen en gemakkelijk ingeroepen kunnen worden . 

- De bereikbaarheid / de toegang tot de gemeentelijke taken op het gebied van de WMO moet 

laagdrempelig zijn, ook voor de mensen die niet met een computer ( kunnen ) omgaan. 

- Het behoud en de versterking van de aanwezige sociale structuren zal veel aandacht vereisen, want 

dit vormt de basisvoorwaarde van de participatiemaatschappij die moet worden nagestreefd. 

- Waarborging van de privacy.                                                                                                                                                 

Dit punt heeft al de nodige aandacht gekregen,  maar vereist op het laagste niveau ( De Kern ) 
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aanvullende maatregelen om de kennis t.a.v.  de inwoners van een kern  in relatie tot de 

medewerkers van een ( sociaal )  kernteam sterk te beperken. 

 

Naast voorgaande punten zal na 1 januari 2015 blijken dat niet alle situaties zijn voorzien en zich zelfs 

urgente kwesties kunnen voordoen,  die direct om een adequate oplossing vragen. En dan moet er 

een functionaris zijn die de bevoegdheid heeft / krijgt om direct namens de gemeente te  handelen! 

 

Verder is de betrokkenheid / inbreng vanuit onze achterban ( senioren, hulpvragers, mantelzorgers  

vrijwillige ouderenadviseurs, enz . ) een voorwaarde voor onze deelname in de SARW en dus de 

WMO-adviesraad. 

 

Naast het bijwonen van de negen vergaderingen van de WMO adviesraad hebben ondergetekenden 

zich geïnformeerd op de volgende bijeenkomsten. 

18-01  Lezing  “Het Fitte Brein” in de Hogeschool te Rotterdam georganiseerd door de gemeente 

Rotterdam, de PCOB en de ANBO. Prof. Dr. Erik Scherder en Prof. Dr. Dick Swaab hebben op 

wetenschappelijk onderbouwde wijze verteld hoe belangrijk een gezond en actief leven is om 

lichaam en brein zo lang mogelijk fit te houden. Voormalig topatleet en Olympisch 

schaatskampioen Ard Schenk vertelde in zijn verhaal hoe bewegen balans brengt in je leven 

en hoe eenvoudig en plezierig dit is. 

 

20-1 Een symposium van de SARW ( het vakcollege ) en de gemeente waarop wij besloten dat er 

een vervolg op moest komen, dit werd gerealiseerd op 8 december . Op 10 februari volgde 

de bijeenkomst met de politieke partijen met het thema “tussen wal en het schip”. Belangrijk 

was om boven tafel te krijgen waar zij voor stonden i.v.m. de komende verkiezingen. Een 

week later op 17 februari werd de raadsavond in het gemeentehuis van ’s-Gravenzande 

bezocht, voor onszelf en het vakcollege goede momenten om te horen hoe de politieke 

partijen aankijken tegen de komende veranderingen. Tevens waren de welzijnsorganistie 

Vitis, mensen van Careyn en Pieter van Foreest aanwezig. 

 

10-3 Bijeenkomst Keerpunt karavaan in De Kiem. Op 25 mei een bijeenkomst te Zoetermeer 

georganiseerd door Zorgbelang  “zorgvragerstafels” was de titel en op 23 mei de besturendag 

met informatie over E-health . Op 26 juni samen met andere leden van het vakcollege een 

bezoek gebracht aan de LPF fractie en op 14 juli zijn we te gast geweest bij Westland 

Verstandig 

 

9-7 Voorlichtingsbijeenkomst in de Anjer in De Lier voor de senioren i.v.m. de veranderingen in 

de zorg per 1 Januari 2015. Op 1 oktober het symposium te Rotterdam met als titel een 

andere kijk op armoede” u hebt daarvan een verslag kunnen lezen in de laatste Nieuwsbrief 

van het vakcollege. Tot slot op 8 december het eerder  genoemde symposium “Wonen- zorg 

en welzijn”.  Door het bijwonen van deze bijeenkomsten wordt er kennis vergaard welke 

gebruikt kan worden als er gesprekken zijn met beleidsmakers. Voor ons  is dat nuttig i.v.m. 

het  werk binnen de WMO adviesraad, het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. De 

belangen behartiging van de senioren vraagt ook kennis van wat er leeft aan vragen en 

zorgen onder de senioren. De bijeenkomst in De Lier was heel verhelderend. In de 
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vergaderingen van het vakcollege kunnen wij  bespreken wat wij op bijeenkomsten opsteken. 

Zo leren we van elkaar en kunnen ieder op zijn/haar plaats de kennis gebruiken tot nut van 

onze doelgroep. 

 

Rieneke Bruin en Aart Boerma. 

 

 

Welzijn! 

 

2014 heeft in het teken gestaan van 

veranderingen in de zorg en de transitie, de 

overheveling van taken van de rijksoverheid 

naar de gemeenten en de mogelijke gevolgen 

en effecten daarvan op het welzijn van 

ouderen. 

 

Om van de ins en outs op de hoogte te blijven 

is deelgenomen aan informatiebijeenkomsten  

en conferenties van zowel gemeente als  

landelijke en regionale belangenorganisaties.  

Er is een bezoek gebracht aan verschillende 

politieke partijen waarbij de zorg is 

uitgesproken over de gevolgen van sluiting 

van verzorgingshuizen voor zowel bewoners 

als ouderen die gebruik maken van de 

faciliteiten van de te sluiten huizen.  

 

 Ook de zorg over sluiting van voorzieningen 

als de nachtapotheek, de knelpunten die 

kunnen ontstaan bij het nieuwe beleid “langer 

thuis” met daarbij de (te) hoge verwachtingen 

van  vrijwilligers, buren, familie,  zijn punten  

van aandacht geweest.  

 

In het afgelopen jaar zijn de contacten met 

Vitis verstevigd. Er is overleg geweest over  en 

met de ouderenadviseurs, de nieuwe 

ontwikkelingen en de rol die Vitis maar ook de 

ouderen hierin kunnen spelen. De 

betrokkenheid bij de ontwikkeling van nieuwe 

initiatieven is o.a. tot uiting gebracht door  

deelname  van de SARW in de stuurgroep van 

de Vereeniging. 

 

Incidenteel is 

deelgenomen aan een 

bijeenkomst van een 

ouderenbond om te horen 

en te zien wat er leeft.  

 

Met enkele besturen van 

de  ouderenbonden is om de tafel gezeten om  

nader kennis met elkaar te maken en 

wederzijdse verwachtingen uit te kunnen 

spreken. 

Voor het nieuwe jaar blijft de focus gericht op  

de gevolgen van (nieuw) beleid  voor  het 

welzijn van ouderen in Westland .  

 

Diane Rang 

 

 
Zorg 
 

Het jaar 2014 stond in het teken van de 

naderende wijziging van het zorgstelsel in 

2015. 

De SARW heeft in januari 2014 een 

symposium georganiseerd met als insteek de 

te verwachten problemen op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg na de invoering van 

het nieuwe zorgstelsel in 2015 Genodigden 

waren belangenbehartigers, politiek, 

zorgorganisaties, woningcorporaties, welzijns-

organisaties en (toekomstig) zorgvragers. 

Onderwerpen van gesprek betroffen het 

bespreekbaar maken van mogelijke obstakels 

na de wetswijziging. 
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De belangstelling was groot en de conclusie is 

kort samengevat: we moeten hier met 

partijen over doorpraten. 

 

Zo kreeg de SARW  de uitnodiging van de 

gemeente Westland om mee te denken over 

het door de gemeente te organiseren congres 

naar aanleiding van vragen uit de 

gemeenteraad over de sluiting van de 

verzorgingshuizen. 

 

Met drie vertegenwoordigers van de SARW is 

met de gemeente meegedacht over de 

invulling van dit congres.  

Tijdens dit congres, gehouden in december 

2014, is met wonen/welzijn/zorgpartijen 

gediscussieerd over de te verwachten 

problematiek in de gemeente Westland na 

2015, nu vele zorgtaken van het Rijk naar de 

Gemeente worden verwezen.  

 

Een pasklare oplossing is er nog niet, maar 

partijen zijn met elkaar in gesprek. 

 

Ook hier was na afloop de veel gehoorde wens 

om verder te gaan met gesprekken om 

uiteindelijk met elkaar oplossingen te vinden 

voor ontstane situaties. 

 

Theo Verhoeven 

 

 

 

 

Mobiliteit 

Vanuit het SARW VAKcollege een aantal vergade-ringen bijgewoond van 

het platform oelgroepenvervoer en daar gesprekken gevoerd over en 

voorwaarden gesteld, voor de nieuwe aanbesteding van de Regiotaxi en 

deze adviezen in het Consumenten platform Regiotaxi naar voren gebracht 

en hierin is bereikt dat er  meer nadruk c.q. aandacht wordt gegeven aan 

de kwaliteit van het vervoer t.o.v. het milieu. Het Consumenten platform 

Regiotaxi was hier erg blij mee. 

  

De regiotaxi in het Westland blijft in de nieuwe aanbesteding op dezelfde voet verder gaan als in 

2013 met uitzondering dat de ritten nu aangevraagd gaan worden via een callcenter dus gescheiden 

van de uitvoering.   De prijzen blijven op hetzelfde peil als in 2013. Per 1 januari 2015 gaat ook de 

nieuwe Metropoolregio Rotterdam Den Haag van start en zij gaan zich bezig houden met het verkeer 

en vervoer in onze regio.  

 

De regio behelst het gebied wat voorheen Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam was.  

24 gemeenten binnen dat gebied werken vanaf nu samen in de Metropoolregio, waarvan 9 

gemeenten uit Haaglanden. Het gaat om de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, 

Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.  

De verschillende gemeenten gaan samenwerken op gebied van verkeer en vervoer.  

 

Koos Oostdijk

 

 

 

http://www.omroepwest.nl/nieuws/19-12-2014/zuid-holland-wil-nu-opeens-meewerken-met-de-metropoolregio-rotterdam-den-haag
http://www.omroepwest.nl/nieuws/22-11-2014/kabinet-past-regels-aan-metropoolregio-mag-alleen-besluiten-over-vervoer
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Cliëntenraad Sociale Zaken Westland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De raad bestaat uit 10 leden en een 

onafhankelijke voorzitter met ondersteuning 

van het ambtelijk apparaat, de leden 

vertegenwoordigen gehandicaptenplatform, 

werknemers Patijnenburg, ouders van 

werknemers in de WSW, bijstandsgerechtigde,  

Mee, en ouderen organisatie. Er zijn in 2014 

tien  vastgestelde bijeenkomsten geweest 

waar bij 4 maal de betreffende wethouder 

aanwezig was tweemaal Marga de Goeij en 

tweemaal Mohamed El Mokaddem, daarnaast 

is de raad nog vijfmaal bijeengeweest voor 

kort overleg voor advies aan B en W. Het is 

geen gemakkelijk jaar geweest met alle sociale 

veranderingen die vanuit de regering met alle 

verordeningen aan de gemeente is toe 

gestuurd, We hebben veel waardering voor de 

groep ambtenaren die heel veel energie 

hebben gestoken om al de nieuwe wetten in 

duidelijke taal om te zetten, punten en 

komma’s duidelijk te maken en de eventuele  

toegestane aanpassingen uit te voeren.  Waar 

we met de raad  gesproken en gediscuseerd 

hebben waren o.a. over de Participatiewet 

(kansen voor werken naar vermogen) een van 

de belangrijkste nieuwe wetten in 2015, 

Schuldhulpverlening (ruim 600 cliënten in 

2014 in het Westland), ontwikkelingen in 

Patijnenburg, het rapport van uit de gemeente 

“ De weg van en naar de burger”, wijzigingen  

minimabeleid Westland 2015, nieuwe 

regelingen  bijstandswet met o.a. de 

voordeurregeling (op dit moment 962 mensen 

in het Westland in de bijstand). 

 

We rekenen erop dat iedereen in het 

Westland die gebruik moet maken van het 

sociale domein in 2015 ook geholpen zal 

worden, vanuit de gemeente zijn die 

toezeggingen gedaan ook met de financiële 

middelen, we zullen als raad daar waar 

mogelijk op blijven  toezien. 

 

 

Koos van Vree 

 

 

 
Nabeschouwing 
Een jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten. Het is logisch dat voor de Seniorenadviesraad, 

de uitgebrachte adviezen centraal staan. Voor een goede lezer is het duidelijk dat achter deze 

adviezen vele uren vrijwilligerswerk zitten waarbij de inzet van de een ieder onmisbaar is. En hierop 

kunnen wij, zoals is gebleken in de SARW altijd rekenen! Waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Natuurlijk zal de SARW ook in 2015 zich opnieuw  verdiepen in datgene wat voor de senioren  voor 

advisering naar de gemeente belangrijk.  


