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Korte introductie

Het doet ons genoegen u hierbij het jaarverslag over 2019 van de Stichting Senioren
Platform Hoogeveen te overhandigen.
Wij leggen hiermee verantwoording af over hetgeen wij het afgelopen jaar hebben
gedaan.
Ten behoeve van onze doelgroep zijn op de vergaderingen van de Stichting
Senioren Platform vele onderwerpen aan de orde geweest en bediscussieerd.
Wij krijgen deze aangereikt door de verschillende organisaties, die hierin zitting
hebben, zoals de Ouderen Bonden ANBO, KBO en de PCOB, alsmede vanuit de
Politiek, de Woon Advies Commissie (WAC), Vervoer, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en de Advies Raad Sociaal Domein Hoogeveen. De Stichting
Werk & Welzijn, treedt, zoals al vele jaren, adviserend op.
Vandaaruit proberen we te werken en geven hierna zo nodig gevraagd en
ongevraagd advies aan de gemeente of gaan zelf op stap. Overeenkomstig het
convenant met de Gemeente Hoogeveen zijn naast de reguliere gesprekken met de
wethouder ook omtrent specifieke onderwerpen op uitnodiging gesprekken gevoerd.
Het stemt ons zeer tevreden, dat de wethouder ons met betrekking tot onderwerpen,
die onze doelgroep betreffen direct benaderd.
Communicatie is en blijft erg belangrijk richting onze doelgroep.
Dit is nodig omdat Hoogeveen en omstreken sterk vergrijst en onder andere de
financiële situatie extra aandacht vraagt. De snelle ontwikkeling van de maatschappij
en de (financiële) gevolgen van de zorgtaken, welke vanuit het Rijk naar de
Gemeente zijn overgedragen, vragen hier eveneens om.

Leo Sakko
Voorzitter.
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Doelstelling
De Stichting Senioren Platform wil bijdragen aan het welzijn van senioren in de
gemeente Hoogeveen en besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de
kwetsbare senioren.
De Stichting Senioren Platform bereikt haar doel door informatie vanuit haar
achterban, informatie vanuit landelijke organisaties / bijeenkomsten over onze
samenleving en door eigen onderzoek.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een afvaardiging vanuit de ouderenbonden ANBO, PCOB en
KBO. Daarnaast zijn er onafhankelijke leden die beschikken over bepaalde en voor
het platform en senioren gewenste deskundigheid.
Begin 2019 bestond het bestuur uit de dames G. Tolsma (secretaris), en H. Mastwijk
en de heren A. v.d. Pol, L. Bremer (penningmeester), H. Gierveld, W. Boer, H.
Brunsting, J. Giethoorn, J. Joosten (per 1 september) en L. Sakko (voorzitter en
website). Daarnaast mevrouw L. Langen (tot september) en F. Lunenberg, die
namens de Stichting Welzijnswerk iedere vergadering bij ons aanzit. Ingeval van
afwezigheid van mevr. F. Lunenberg zal mevr. Y. Kuijer aan de vergadering
deelnemen.

Vergaderingen
Het platform kwam in 2019 tien keer bijeen steeds op de eerste maandag van de
maand. In deze vergaderingen deden de leden vanuit de werkgroepen en drie
ouderenbonden verslag van hun activiteiten en bevindingen. Op deze manier blijft
het platform op de hoogte over wat er leeft onder de senioren in Hoogeveen en
plannen hierop mogelijk acties, overeenkomstig onze doelstellingen, om op de
geconstateerde situaties in te spelen.
Commissies en Werkgroepen
Leden van de Stichting Senioren Platform waren vertegenwoordigd in de werkgroep
Mobiliteit, verkeer en veiligheid, het Breed Ouderen Overleg, de Adviesraad Sociaal
Domein Hoogeveen, Hoogeveensche Agenda Toegankelijkheid en Inclusie,
Gemeentelijke Politiek, de Woon Advies Commissie en de Regiegroep Proscoop
Drenthe.
Daarnaast werden we geadviseerd door een afgevaardigde vanuit de Stichting
Welzijnswerk.
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Activiteiten/onderwerpen
De volgende onderwerpen en activiteiten zijn in 2019 onder andere aan de orde
geweest en is gepaste actie vanuit de Stichting Senioren Platform ondernomen.
-

-

-

-

-

-

-

Aandachtsgebieden die in elke vergadering aan de orde komen zijn:
Ouderenbonden, Zorg, Verkeer en Vervoer, Wonen, Veiligheid, Adviesraad
sociaal domein Hoogeveen, Stichting Werk & Welzijn, Politiek, Zorgloket en
Denktank Ziekenhuis Bethesda.
Het Woon Advies Commissie heeft de gemeente geadviseerd om te kijken
naar meer woonvormen in Hoogeveen.
De WMO-raad is vanaf 1 januari 2019 de Advies Raad Sociaal Domein
Hoogeveen. De voorzitter van deze raad is mevrouw H. Mastwijk. De notulen
van hun vergaderingen en adviezen zullen door de secretaris aan de Stichting
Senioren Platform worden gezonden. Het eerste waar de raad zich over zal
buigen is de uitgaven van de Gemeente in het sociale domein.
De verschillende ouderenbonden geven veel aandacht aan de veiligheid in- en
om de woning. Hierbij ook aandacht voor mogelijke babbeltrucs, internetfraude
en valpreventie.
Met het Centrummanagement Hoogeveen gesproken over meer en goede
mogelijkheden van een (openbaar) toilet gebruik te kunnen maken. Door het
vertrek huidige voorzitter van het Centrummanagement en aanstellen van een
nieuwe voorzitter is concrete invulling nog niet gerealiseerd.
Een vertegenwoordiger van Woonconcept heeft de Stichting Senioren
Platform inzicht gegeven in hun huidige woningbestand. Aandacht is er voor
senioren, die in een te grote woning wonen en wellicht naar een meer
levensloopbestendige woning willen verhuizen. Woonconcept kan zich nog
houden aan de afspraken die er landelijk zijn gemaakt voor het bouwen van
nieuwe woningen. Verzocht is de juiste aandacht te besteden aan het kunnen
plaatsen van scootmobielen.
Wooncorporatie Domesta geeft aan voldoende seniorenwoningen ter
beschikking te hebben. Er zijn twee “” Bespaarcoaches”, die naar mogelijke
besparingen kijken en ondersteuning geven aan bewoners.
Bij de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen hebben wij input gegeven
omtrent mogelijke bezuinigingen bij voorzieningen vanuit de Wmo.
Vanuit de SWW hebben afwisselend mevrouw L. Langen, F. Lunenberg en F.
Kuijer (adviseurs vanuit de SWW) ons ook afgelopen jaar regelmatig
geïnformeerd over de ontwikkelingen vanuit de SWW. Onder andere, dat
verschillende plaatsen in Hoogeveen en omstreken nog altijd dagontmoetingen worden georganiseerd voor senioren die geen indicatie hebben
voor dagopvang.
Dit jaar zijn de “dag-ontmoetingen PLUS” op enkele plaatsen binnen de
Gemeente Hoogeveen opgezet. Bij deze ontmoetingen is ook iemand vanuit
de zorg aanwezig.
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Overleg met de Gemeente Hoogeveen
Belangrijk voor ons is de samenwerking en met name hetgeen hierover in het
convenant hierover is gesteld. Het convenant dateert uit 2005. Er is wel een en ander
veranderd, echter de aandacht voor senioren in Hoogeveen en omringende dorpen
mag, zeker nu, niet verslappen. Het is goed te constateren, dat de wethouder het op
prijs stelt, dat er minimaal tweemaal per jaar overleg is tussen hem en leden van het
Senioren Platform Hoogeveen. Tevens, dat het in voorkomende situaties
rechtstreeks met de Stichting Senioren Platform contact wordt opgenomen. In april
2019 hebben wij met onder andere wethouder de heer E. Slomp de volgende zaken
besproken.
Het project “Lang zult u wonen”. Met dit project wil de Gemeente senioren, woning
eigenaren ontzorgen om de woning levensloopbestendig te maken, dan wel hulp bij
verhuizen. Dit onderwerp zal bij ieder overleg aan de orde komen.
Dag-ontmoetingen / Dag besteding. Het is goed vast te stellen, dat de wethouder
deze activiteit belangrijk vindt. Er wordt aankomende periode gekeken welke
(financiële) mogelijkheden hiervoor zijn.
De (on-) mogelijkheden voor mensen met een beperking om in het centrum van
Hoogeveen een openbaar toilet te bezoeken is besproken. De Stichting Senioren
Platform zal hiervoor richting het Centrummanagement actie ondernemen. Het lijkt
erop, dat winkeliers inmiddels ook aandacht hiervoor hebben. Door vertrek van de
huidige voorzitter van het Centrum management en het aanstellen van een nieuwe
voorzitter zal begin 2020 de gesprekken hierover verder gaan.
Het openbaar vervoer, met name in de buitendorpen. Dit vraagt zeker nog enige
aandacht. Op dit moment wordt er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.
Te zijner tijd komt de wethouder hierop terug.
In november hebben wij in het gesprek met de wethouder aangegeven bezorgd te
zijn over de mogelijke voorgenomen bezuinigingen op de Wmo – thuishulp. De
procedure, welke de Gemeente volgt om in de Wmo- thuiszorg aan bezuinigingen te
komen, is besproken. Begin 2020 en verder zullen het advies en de maatregelen
worden uitgewerkt. Dit blijft voor de Stichting Senioren Platform een belangrijk
onderwerp en zullen hier scherp op blijven toezien.
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Informatievoorziening
De Stichting Senioren Platform heeft in 2019 in samenwerking met het
Hoogeveensche bedrijf Dappr de website geactualiseerd. Aankomend jaar zullen wij
onze website verder optimaliseren, zodat onze activiteiten voor senioren nog
makkelijker zijn te vinden.
Direct op de eerste pagina (www.seniorenplatformhoogeveen.nl) staan de nieuwste
drie “nieuws-items”. Hierbij de mogelijkheid om, voor meer gedetailleerde informatie
door te klikken.
Ook is er directe toegang tot het “nieuwsarchief, waar alle eerdere berichten zijn te
lezen.

De heer L. Sakko
Voorzitter

Mevrouw G. Tolsma
Secretaris
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