Verslag van de SRE bijeenkomst van 8 mei 2019
Aanwezig: Jan de Bruin (Jan B), Albert Huizing (vz), Joke Jansen, Wessel Loonstra,
Frits Oldenhuis, Hans van Os (notulist), Okko Prins, Jan Smale (Jan S)
en Mariet Uneken
Afwezig:
Robert Zwarts
1. Opening
Albert Huizing heette een ieder van harte welkom. Met name heette hij Robert Kleine
(wethouder) en John Backers (beleidsmedewerker) welkom.
Gesprek met wethouder Kleine
Tevoren was een aantal gesprekspunten toegezonden aan de heer Kleine.
Hoe kijk je tegen ouderenzorg aan?
Sinds vorig jaar heeft de heer Kleine ouderenbeleid in zijn portefeuille. Hij heeft in
dat kader onderzocht wat er zoal gebeurt aan ondersteuning en wat er leeft bij
ouderen. Ook heeft hij kunst en cultuur in zijn portefeuille. Hij constateerde dat er
veel gebeurt op het gebied van de ouderenzorg, maar dat er geen verband tussen
zit.
* Thema eenzaamheid
Wat hem triggerde was de eenzaamheid. Twee jaar terug was er een bijeenkomst
over eenzaamheid. Wat is daarmee gebeurd? Er zijn geen plannen gemaakt, maar er
zijn wel bouwstenen gekomen. Hoe kunnen we dwarsverbanden leggen bijvoorbeeld
tussen kunst en cultuur en senioren. Senioren zijn meer bezig met kunst en cultuur
dan jongeren. Daar kun je plannen op in zetten. Maar eenzaamheid zit niet te
wachten op dikke beleidsplannen; je moet er gewoon iets mee doen. Mensen erbij
betrekken.
Vanuit de Raad werd opgemerkt dat mensen het niet direct eenzaamheid noemen.
Mensen zijn soms bang naar buiten te gaan, iets te doen, te verhuizen etc. Er is ook
een catagorie die dat niet willen. Ook is er een groep waar je je vinger niet achter
krijgt.
De heer Kleine merkte op dat niet iedereen bereikt wil worden.
Vanuit de Raad werd opgemerkt dat het ook het onbekende is. Ga je die mensen
meenemen, dan zeggen ze vaak: had ik dit maar eerder gedaan. Ze durven het oude
niet los te laten. Ook ontstaat er veel eenzaamheid door armoede en door de verder
gaande digitalisering.
De heer Kleine merkte op dat eenzaamheid negatief klinkt, men durft het niet te
zeggen. Laaggeletterdheid speelt vaak ook een rol en zo worden de zaken steeds
ingewikkelder. Hoe kun je een grote groep mensen bijeen houden? Er is een
spanningsveld tussen eenzaamheid en de ontwikkelingen in de samenleving. Er blijft
veel geld op de plank liggen omdat mensen de weg niet weten en het niet kunnen
aanvragen.
Vanuit de Raad werd opgemerkt dat in dat licht het verlagen van subsidies aan de
Cocon niet voor de hand lag. De heer Kleine vertelde op dat punt een iets ander
verhaal. Het bestuur van de Cocon was al jaren daarvoor op de hoogte van de
situatie en had andere maatregelen kunnen en moeten nemen.
Vanuit de Raad werd nog gewezen op het verschil tussen buurthuizen in het centrum
en de dorpen.
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De heer Kleine merkte op dat er mensen moeten zijn die het willen organiseren en
daar is gebrek aan. Er zit ook ene spanningsveld in de tarieven die gevraagd worden
door de dorpshuizen zeker nu meer dorpshuizen worden overgenomen door
stichtingen die een zakelijk beleid voeren.
* Thema langer thuis blijven wonen
De heer Kleine merkte op dat het hier niet gaat om beschermd wonen! Er is vorig
jaar een woonvisie vastgesteld. Het huidige woningbestand sluit niet aan bij de
vraag. Mensen willen blijven wonen in hun huis, maar de woning is niet altijd
geschikt. Is er wel een voldoende aanbod? Gaan we naar hofjes (Knarrenhof)? Er zijn
ook initiatieven om terug te gaan naar de oude bejaardenhuizen. In de woonvisie
staan veel initiatieven, maar bedenk wel: de gemeente Emmen bouwt geen
woningen!
Door John werd opgemerkt dat 70% van de mensen een eigen woning heeft. De
energietransitie komt er aan. Langer thuiswonen is belangrijk, maar kan men het wel
betalen. Niet altijd zijn leningen te verstrekken. Als je de cijfers ziet, zie je een grote
groep ouderen die aandacht vraagt.
Vanuit de Raad werd opgemerkt dat het belangrijk is de koppeling tussen jong en
oud niet te verliezen. Jongeren trekken weg. We zullen er samen aandacht aan
moeten besteden. De overheid heeft er zelf ook aan meegewerkt. Woningen die
geschikt zijn voor ouderen worden bewoond door jongeren.
De heer Kleine merkte op dat er een tijd was dat senioren van eengezinswoningen
naar een flatje gingen. Nu zie een beweging andersom! Men wil ruimte om
kleinkinderen te laten logeren.
Vanuit de Raad werd opgemerkt dat er meer woningen moeten komen met een
slaapkamer beneden. Tevens zijn woningen te duur geworden. Geld lenen via een
blijverslening stuit vaak af op de voorwaarden. Mensen zitten vast. Een lening
afsluiten in het kader van energietransitie wanneer je uitsluitend een AOW hebt gaat
niet.
De heer Kleine merkte op dat ook hij geen oplossing heeft. De woonvisie is
vastgesteld en nu uitwerken.
Vanuit de Raad werd opgemerkt dat je toekomstbestendige woningen moet bouwen
wil je mensen langer laten thuiswonen. Momenteel ontstaan er steeds meer
crisissituaties en dan is er weinig opvang.
De heer Kleine vroeg zich af hoe je kunt zorgen dat je dichterbij staat om een crisis
te voorkomen. Vanuit de wijkteams worden contacten gelegd. Men werkt steeds
beter preventief. Er zijn afspraken met woningbouwverenigingen over specifieke
doelgroepen zoals dak- en thuislozen, statushouders en crisisopvang.
John bracht de suggestie naar voren om Jaap ten Velde eens uit te nodigen om een
kijkje achter te schermen te krijgen. Regelmatig belt in de nacht een ouder iemand
in paniek 112 om een ambulance. Dat zou ook door een wijkverpleger opgelost
kunnen worden.
* Thema Integrale ouderenzorg
Vanuit de Raad werd opgemerkt dat er behoefte is aan een inventarisatie van allerlei
activiteiten. Je weet van elkaar niet wie wat doet.
De heer Kleine merkte op dat hij blij is dat er zoveel gebeurt. Goed dat men ook zelf
initiatieven neemt. Hij was ook zelf op zoek naar witte vlekken: hoe zit het met de
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verbindingen. Veel vrijwilligerswerk wordt gedaan door ouderen. Lastig is dat er niet
echt een ouderenbeleid is. Van de andere kant is de heer Kleine niet voor dikke
plannen: liever concrete activiteiten. Misschien moeten we net als bij jongeren een
ouderenteam samenstellen voor een korte visie. Het gaat om het verbeteren van
sterke punten. Zet zelf een aantal punten bij elkaar die voor ouderen van belang zijn.
* Thema Mantelzorg
Vanuit de Raad werd opgemerkt dat er volgens de cijfers 20.000 mantelzorgers
zouden zijn waarbij een aantal zwaar overbelast zijn.
De heer Kleine merkte op dat hij het antwoord niet weet; is terrein van wethouder
Rink. Het is een ingewikkeld onderwerp met eigen keuzes van mensen t.o.v. de
mogelijkheden. Op den duur kunnen er teveel mensen zijn die mantelzorg nodig
hebben.
* Terugblik
Wethouder Kleine en de heer Backers verlieten de vergadering. Daarna werd nog
even teruggeblikt op het gesprek. Een enkeling was wat gedesoriënteerd na dit
gesprek: alles hang met alles samen. Misschien moeten wij bouwstenen voor
ouderenbeleid uitwerken. Besloten werd om in ieder geval Jaap ten Velde uit te
nodigen voor de volgende bijeenkomst van 12 juni. Jan Smale zal hem vragen.
2. Vaststelling agenda
Er waren geen aanvullingen.
Joke bracht kort verslag uit van de bijeenkomst met Zorgbelang Drenthe onder
leiding van Jan van Loenen.
Er komt een grote groep ouderen aan. Daar mogen zij wel wat meer op inspringen.
Het rapport over de ziekenhuizen is besproken. Tevens aandacht voor het feit dat 34
huisartsenposten kernteams hebben ontwikkeld. Men is bezig om de mensen een
thuis enquête te sturen en in team te bespreken. Iedereen heeft van uit zijn eigen
discipline inzicht in de problematiek. Komt een probleem naar voren dan wordt een
casemanager aangesteld.
Ziekenhuizen hebben moeite om een geriater te krijgen. Ziekenhuizen gaan meer op
stap: gaan deelnemen aan huisartsenpraktijk.
Albert bracht nog naar voren dat de bijeenkomst met Jan van Loenen op 29 mei niet
doorgaat. Dat wordt nu 25 september 2019 om 09.30 uur in Hotel Emmen (Van der
Valk). Er wordt gezorgd voor een lunch.
3. Verslagen
3.1. Vergadering SRE van 10-4-2019
Punt 5, vierde alinea: “Er is een regiegroep voor de prestatieafspraken en we gaan
proberen ons aan te sluiten bij die regiegroep”.
Tijdens de laatste DB-vergadering bracht Wessel naar voren dat dit aansluiten in
strijd is met het beleid. Het kan wel op persoonlijke titel, maar niet als
vertegenwoordiger van de SRE. Dit is te stellig! Bedoeld is te zeggen: “Ga hier
voorzichtig mee om”. Anders heb je geen zinvolle deelname aan een vergadering.
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Punt 5, vijfde alinea: de brandpreventie. Frits gaf aan dat besproken werd een
verslag van ongeveer 100 huurders uit Emmen. De brandweer gaf uitleg over
blusmiddelen en melders. Tevens werd gekeken naar vluchtwegen en daar is veel
mis mee zoals meubilair in trappenhuizen en scootmobielen. Mensen die slecht ter
been zijn kunnen moeizaam wegkomen. Meest voorkomende oorzaken van brand:
roken in bed, opladers van telefoons en scootmobielen.
De notulen werden goedgekeurd.
3.2. Vergadering DB van 24-04-2019
Alies Eleveld was aanwezig, maar gaat weg naar een andere functie.
4. Actuele zaken
4.1. De ledenpagina
Van verschillende kanten werd opgemerkt dat je “Ingekomen stukken” niet kunt
openen. Jan gaat er achteraan.
4.2. Vacatures
Wilma bracht naar voren dat zij graag wil horen wat van haar verwacht wordt. Het
DB zal een gesprek met haar organiseren.
4.3. Financiën
Wessel bracht naar voren dat van het budget al (of pas?) een bedrag van € 390 was
uitgegeven.
4.4. Cluster zorg
Men is bij elkaar geweest en is zoekende hoe e.e.a. op te zetten. Men inventariseert
de problematiek rond hoofd- en onderaannemers. Het cluster bemoeit zich ook met
de kwaliteit van de uitvoering. Uit krantenberichten komt naar voren dat het goed
gaat. Er zitten wel hiaten in de communicatie.
Gewezen werd op het krantenartikel: “Balende gemeenten” over het tarief van €
17,50. Men vreest (terecht) voor een aanzuigende werking.
4.5. Cluster wonen
Binnenkort komt er een bijeenkomst in het gemeentehuis over de Knarrenhof.
Het jaarverslag van Lefier stond in de krant. Lefier heeft veel gebouwd in jaren 5060. Nu bezig met energietransitie. Wellicht zinvol om afgevaardigde van Lefier te
vragen op de vergadering; is al weer een paar jaar geleden. Voorgesteld werd te
wachten tot er meer bekend is over de prestatie-afspraken.
5. Gesprekspunten
5.1. Toegankelijkheid
Albert bracht naar voren dat het evenemententerrein op 5 mei niet toegankelijk was
voor mensen in een rolstoel. Bij het verlenen van een vergunning zou dat toch
geregeld moeten zijn.
Wellicht dit punt wat breder trekken: Albert en Okko gaan met WMO overleggen. Het
plan “Toegankelijkheid” moet geëvalueerd worden. Bij het verstrekken van een
vergunning moet dit een voorwaarde zijn.
5.2. Advies 90% tarief voor niet-gecontracteerden
Hierover is op 1 mei 2019 door de SRE een advies uitgebracht. Dat is aan een ieder
toegezonden.
5.3. Advies beschermd wonen
Hierover is op 1 mei 2019 door de SRE een advies uitgebracht. Dat is aan een ieder
toegezonden.
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5.4. Eigen bijdrage van € 17,50
In het nog uit te brengen advies zal worden opgenomen dat mensen met alleen een
AOW er zwaar op achteruit gaan. Het gaat hier om een groep die allerlei toeslagen
krijgt. Wanneer je een hoog inkomen hebt gaat nu ook een eigen bijdrage van €
17,50 gelden. Dat leidt tot aanzuigende werking. Joke zal haar verhaal nog iets
aanpassen en dan naar Jan toezenden.
Naar voren werd ook nog gebracht dat mensen bij de intake niet weten wat ze
moeten betalen.
5.5. Mantelzorg
Er is een notitie van. Albert zal die toesturen.
6. Wat verder ter tafel komt
6.1. Laatste vergadering op 12 juni 2019
Wordt gehouden in Zuidbarge: Gasterij. Afgesloten wordt met een broodje.
6.2. Bijeenkomst uitbesteden wassen en strijken
Joke deed nog in het kort verslag van de bijeenkomst met Guido Rink, WMO en SRE
over het uitbesteden van de was. Er is uitleg gegeven over de communicatie. Vóór
de uitvoering had goede informatie verstrekt moeten worden. Er komt een
herindicatie. Het geheel wordt vóór de zomervakantie uitgevoerd. Er komt een
nieuwe afspraak.
6.3. Vakantierooster
Gaan we dat opstellen/inleveren. Kan nuttig zijn voor acute gevallen.
7. Rondvraag
Hiervan werd geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting
Albert sloot de vergadering.
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