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VOORWOORD
2019 is het jaar van de waarheid geworden voor de Seniorenraad 2.0. In 2018 hadden we ons
een jaar de tijd gegeven om het functioneren van de Seniorenraad in Etten-Leur te bewijzen.
Gezien de activiteiten die we als Seniorenraad hebben uitgevoerd en waar we gevraagd en
ongevraagd bij betrokken zijn geweest durf ik te stellen dat de Seniorenraad nog steeds een
nuttige organisatie is voor de Etten-Leurse samenleving, met name voor de toenemende
groep senioren in Etten-Leur.
Op diverse fronten zijn we opgekomen voor de belangen van de senioren. De nodige
initiatieven zijn genomen om het leven van de senioren in Etten-Leur te veraangenamen. In
het bijgaande jaarverslag kunt u lezen wat we allemaal hebben gedaan en waar we nog
steeds mee bezig zijn in het belang van de senioren in Etten-Leur.

Etten-Leur, februari 2020
Jaap Lucieer
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1. Algemeen
In het verslagjaar 2019 heeft de Seniorenraad, als uitvloeisel van het beleidsplan van de
Stichting Seniorenraad Etten-Leur, op basis van in het vastgesteld jaarplan 2019 benoemde
actiepunten, haar werkzaamheden uitgevoerd.
De actiepunten zijn hieronder weergegeven met daaronder per punt de in 2019 bereikte
resultaten.
1.

De Seniorenraad zal met alle voor senioren relevante partijen overleg opstarten en
het beleidsplan en actie/ jaarplan 2019 toelichten. Met deze actie wil de
Seniorenraad draagvlak creëren en commitment vragen voor het tot uitvoer brengen
van het beleidsplan / jaarplan 2019.
Resultaat:
Lijst met relevante partijen is in 2019 nog niet gemaakt.
Met KBO centrum en KBO Leur, Avoord, Seniorenraden van Halderberge en Breda
zijn gesprekken gevoerd in 2019.

2.

De Seniorenraad zal in contact treden met projectontwikkelaars en
woningbouwcoöperaties om aandacht te vragen voor de specifieke woonwensen van
senioren en om de huisvesting voor senioren in het centrum van Etten en Leur te
bepleiten.
Resultaat:
De Seniorenraad heeft zich in 2019 ingezet voor het opstellen van een Seniorenlabel.
Omdat het opstellen van het Seniorenlabel in 2019 nog niet is afgerond zullen deze
gesprekken doorschuiven naar 2020.

3.

De Seniorenraad wil zich inzetten voor de coördinatie van organisaties die zich bezig
houden met woningaanpassingen waardoor ouderen langer in hun eigen huis kunnen
blijven wonen. Te denken valt hierbij aan Wonen met Gemak, het Centrum voor
Wonen, Gemeente Etten-Leur.
Resultaat:
Op de Seniorenbeurs is contact gelegd met diverse organisaties om dit onderwerp
gezamenlijk op te pakken. Er bleek al een ander initiatief te zijn waarbij we graag aan
wilden sluiten. Dit heeft nog geen vervolg gekregen.

4.

De Seniorenraad wil zich in samenwerking met het VAC inzetten voor het opstellen
van een Keurmerk Seniorenwoningen in Etten-Leur.
Resultaat:
De seniorenraad heeft in 2019 de eerste aanzet gedaan voor het Seniorenlabel. Dit
Seniorenlabel is besproken in overleg met wethouder de Weert op 23 oktober.
Bij dit overleg is toegezegd dat ambtelijk zal worden meegedacht. Dit is niet gebeurd.
Inbreng van de Seniorenraad Halderberge is in het Seniorenlabel meegenomen.
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5.

De Seniorenraad zal zich inzetten voor het kweken van begrip voor de situatie van
dementerende ouderen bij jongeren door het (mede)organiseren van workshops met
toneelvoorstelling op de middelbare scholen. Ook moet meer begrip in de
samenleving als geheel komen. We willen dat detailhandel en horeca betrokken
worden. Dit gebeurt in samenwerking met de inspiratietafel Dementie Vriendelijke
gemeente.
Resultaat:
Er is intensief contact geweest met KSE en Munnikenheidcollege. Door het eigen
lesprogramma op de middelbare scholen, waar al aandacht aan het onderwerp
Dementie wordt besteed, is het moeilijk om dit plan uit te voeren. De Seniorenraad is
vertegenwoordigd bij de Inspiratietafel Dementie van de gemeente Etten-Leur en zal
daar aandacht blijven vragen voor het onderwerp.

6.

De Seniorenraad zal zich inzetten voor het actualiseren van de Seniorengids / Zorg en
welzijnswijzer van Etten-Leur. Wij willen dat er voor wie daar behoefte aan heeft een
papieren versie beschikbaar komt.
Resultaat:
Door de inspanning van de Seniorenraad is in samenwerking met het
Samenwerkingsplatform Etten-Leur en een vrijwilliger van Etten-Leurvoorelkaar, de
Zorg en Welzijn Gids in oktober geactualiseerd en in een oplage van 3000 stuks
verspreid. Ook is deze gids opgenomen op de website www.inetten-leur.nl.

7.

De Seniorenraad zal zich in overleg met het “platform”werk55plus Etten-Leur,
inzetten voor de oudere langdurig werkeloze inwoner van Etten-Leur.
Resultaat:
Het platform werk55plus Etten-Leur is opgeheven. In september is door de voorzitter
van de Seniorenraad contact gelegd met het Werkplein. De contactpersoon voor 55+
werklozen heeft het onderwerp ter harte genomen en zal dit onder de aandacht van
haar collega’s brengen. Het is gebleken dat het lastig is invloed uit te oefenen op het
Werkplein.

8.

De Seniorenraad zal zich, in samenwerkingen met de Gemeente Etten-Leur en KBO
Etten, inzetten om het project AutoMaatje van de ANWB in Etten-Leur van de grond
te krijgen.
Resultaat:
Het project AutoMaatje is als startdocument uitgewerkt en door de Seniorenraad in
april 2019 ingediend bij de gemeente. Subsidie van de gemeente is voor een goede
exploitatie of realisatie van het project onontbeerlijk. In augustus 2019 is een
sponsoractie is opgestart onder 100 Etten-Leurse bedrijven en instellingen, met als
eindresultaat een zeer beperkt bedrag. Via de Rabo clubkas actie is een leuk bedrag
binnengehaald. Een subsidiemakelaar is benaderd om te zien of er nog ergens anders
financiële middelen kunnen worden verworven.
Eind december 2019 bereikte ons het bericht dat de gemeente Etten-Leur voor twee
jaar een garantiesubsidie heeft afgegeven zodat het project in 2020 kan starten.
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9.

De Seniorenraad wil in samenwerking met o.a. Buurtpreventie teams in beeld
brengen waar zich onveilige plekken voor ouderen bevinden in Etten-Leur. Met deze
gegevens zullen we de gemeente actief benaderen.
Resultaat:
Dit project is doorgeschoven naar 2020.

Op basis van de behaalde resultaten in het verslagjaar 2019 en inzichten in nieuwe
ontwikkelingen is het jaarplan 2020 opgesteld.

2.

Financiën

Voor haar werkzaamheden heeft de Seniorenraad in de voorliggende jaren jaarlijks een
subsidie van de gemeente Etten-Leur ontvangen. Door het instellen van het Participatie
Netwerk Sociaal Domein en het opzeggen van het convenant met de gemeente Etten-Leur
heeft de Seniorenraad in 2019 geen subsidie van de gemeente Etten-Leur ontvangen.
De leden van de Seniorenraad verrichten hun taak op basis van vrijwilligheid, d.w.z. zij
ontvangen geen vergoeding anders dan eventueel gemaakte kosten. Door het voeren van
een strak financieel beleid is de Seniorenraad ook in 2019 in staat geweest om met het
resterende bedrag op de bankrekening rond te komen. Voor de komende jaren zal er weer
een beroep gedaan worden op een financiële vergoeding van de gemeente in de vorm van
subsidie.
Het financieel jaarverslag van 2019 is door de kascommissie bestaande uit mevrouw Willy
Deurloo en de heer John Mathijsen voor akkoord bevonden en de penningmeester mevrouw
Harma Overwater-Sloots is gedechargeerd.

3.

Samenstelling

In het verslagjaar is mevrouw Riet van Breugel als lid van de Seniorenraad namens de PCOB
gestopt. De heer Ron Liedorp zit teruggetrokken als lid in verband met drukke
werkzaamheden. Namens de PCOB is de heer Jaap Visser de geledingen komen versterken.
Om de Seniorenraad weer op sterkte te krijgen is mevrouw May Rijnen-Faber toegetreden.
De samenstelling van de Seniorenraad is per 31 december 2019 als volgt:
Naam
Functie
Deurloo, W. (Willy)
Eggenkamp-Kalkman, J. (Josje)
Lucieer, J.H. (Jaap)
Mathijssen, J.A.P.F. (John)
Musters, C.W.M. (Cees)
Niehof, J. (Jan)
Overwater-Sloots, H.(Harma)
Rijnen-Faber, M. (May)
Visser, J.P. (Jaap)
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Lid
Vicevoorzitter
Voorzitter
Lid
Namens KBO-Centrum
Secretaris
Lid
Penningmeester
Lid
Namens PCOB
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de Waard, M.P.C.(Marian)
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