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VOORWOORD
In het tweede jaar op rij waarin we te maken hadden met de beperkingen door de
coronamaatregelen, heeft de Seniorenraad niet alle voorgenomen punten uit het jaarplan af
kunnen werken. Deze punten zullen in het jaarplan 2022 opnieuw aan de orde gesteld
worden.
Met diverse bouwbedrijven en architecten is het Seniorenlabel voor woningen besproken.
Samen met de Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur is het ANWB project AutoMaatje
Etten-Leur verder uitgebouwd en kunnen we trots zijn op het bereikte resultaat.
In het bijgaande jaarverslag kunt u lezen wat we gedaan hebben en waar we nog steeds mee
bezig zijn in het belang van de senioren in Etten-Leur.

Etten-Leur, maart 2022
Jaap Lucieer
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1. Algemeen
In het verslagjaar 2021 heeft de Seniorenraad, de actiepunten uit het vastgestelde jaarplan
zo goed en zo kwaad als het ging proberen uit te voeren.
De actiepunten zijn hieronder weergegeven met daaronder per punt de in 2021 bereikte
resultaten.
1.

De Seniorenraad zal met alle voor senioren relevante partijen overleg opstarten en het beleid en actie/
jaarplan 2021 toelichten. Met deze actie wil de Seniorenraad de positie van de Seniorenraad
verduidelijken, draagvlak creëren en commitment vragen voor het tot uitvoer brengen van het beleid /
jaarplan 2021.
Resultaat: In 2021 is er overleg geweest met KBO Etten, verder hebben we door de corona beperkingen
weinig organisaties kunnen bezoeken.

2.

De Seniorenraad zal met alle politieke fracties uit de gemeenteraad een voorstel doen voor het
gemeenteraad verkiezingsprogramma 2022. De onderwerpen zijn:
a. Opstellen ouderenbeleid
b. Huisvestingsbeleid ouderen in Etten-Leur
c. Financiële uitbuiting ouderen
Resultaat: In augustus 2021 heeft de Seniorenraad een advies uitgebracht aan alle in de Etten-Leurse
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen. Dit advies bestond uit een samenvatting van
punten uit het door de Seniorenraad gepresenteerde beleidsplan. Hiermee werden de partijen verzocht
aandacht aan het onderwerp ouderen te besteden in hun verkiezingsprogramma

3.

De
Seniorenraad
zal
zich
met
relevante
partijen
(Gemeente,
Zorgondernemers,
Woningbouwverenigingen, Maatschappelijk projectontwikkelaars) inzetten voor andere betaalbare
woonvormen voor senioren in Etten-Leur waar wonen en zorg gecombineerd worden, zoals beschreven
in het werkplan 2020 van de Taskforce Wonen en Zorg.
Resultaat: Het opstarten van een overlegstructuur om te komen tot daadwerkelijke initiatieven zoals
beschreven in de Taskforce Wonen en Zorg beschreven zijn in 2021 niet van de grond gekomen. Gezien
het feit dat de gemeente Etten-Leur geen concrete doelstellingen heeft om dit te realiseren zullen we
dit in 2022 onder de aandacht van de gemeente moeten brengen ( Bron woonvisies: Regiomonitor 2021
Zorgverzekeraars Nederland).

4.

De Seniorenraad zal zich inzetten voor het opstellen van een Ouderenbeleid voor de gemeente EttenLeur.
Resultaat: In augustus 2021 heeft de Seniorenraad een voorstel Ouderenbeleid voor de gemeente EttenLeur gepresenteerd en aangeboden aan het College van B&W, de Gemeenteraad en andere relevante
partijen. Met wethouder Vrolijk heeft hierover een gesprek plaats gevonden, waarin de Seniorenraad
werd uitgenodigd hier met de gemeente verder over na te denken.

5.

De Seniorenraad zal in contact treden met projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties om
aandacht te vragen voor de specifieke woonwensen van senioren, vastgelegd in het door de
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Seniorenraad opgestelde in het “Seniorenlabel voor woningen” en om de huisvesting voor senioren in
het centrum van Etten en Leur te bepleiten.
Resultaat: Het Seniorenlabel voor woningen is aangeboden aan onder andere Alwel, diverse aannemers,
projectontwikkelaars en architecten. We hebben gesprekken gevoerd met bouwbedrijf van Agtmaal,
Quadrant architecten in Zevenbergen en De Nederlandse Bouwunie. De reacties waren positief en de
Seniorenraad heeft naar aanleiding van deze gesprekken het Seniorenlabel herzien en geactualiseerd.
6.

De Seniorenraad wil in het overleg met de betrokken wethouders van Etten-Leur, zich inzetten voor de
huisvesting van ouderen en 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: Dit onderwerp is in 2021 wel met de betrokken wethouder en ambtenaren besproken maar
er is geen verdere actie ondernomen. De Seniorenraad heeft deel genomen een
voorlichtingsbijeenkomst in het Centrum voor Wonen.

7.

De Seniorenraad zal zich, door actieve participatie in de “inspiratietafel dementie”, inzetten voor het
kweken van begrip voor de situatie van dementerende ouderen in de samenleving van Etten-Leur. We
willen dat detailhandel en horeca betrokken worden.
Resultaat: De Seniorenraad is actief in zowel een werkgroep als de projectgroep Dementie vriendelijk
Etten-Leur. Door de inzet van het werkgroep lid is er een ontmoetingsmogelijkheid gerealiseerd voor
mensen met beginnende dementie.

8.

De Seniorenraad zal zich inzetten voor de belangen van ouderen die geconfronteerd worden met
financiële uitbuiting.
Resultaat: Door de inzet van de Seniorenraad is het onderwerp op de agenda van de gemeente
gekomen en er is een werkgroep oudermishandeling opgestart, waarin de Seniorenraad participeert.
Deze werkgroep richt zich op het verzorgen van heldere lokale voorlichting voor de inwoners en
professionals van Etten-Leur om bewustwording en handelingsbereidheid te vergroten. om het
onderwerp onder de aandacht te brengen.
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2. Financiën
De Seniorenraad heeft voor 2021 geen subsidie aangevraagd aan de gemeente Etten-Leur.
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 2021 in staat geweest om met het
resterende bedrag op de bankrekening rond te komen. Voor de komende jaren zal er
eventueel een beroep gedaan worden op een financiële vergoeding van de gemeente in de
vorm van subsidie.
Het financieel jaarverslag van 2021 is door de kascommissie bestaande uit mevrouw M.
Rijnen-Faber en de heer J. Niehof voor akkoord bevonden en de penningmeester mevrouw
Harma Overwater-Sloots is dd. 21 maart 2022 gedechargeerd (zie bijlage1)

3. Samenstelling
In het verslagjaar de heer M. Hoskens (Marc) gestopt. Om de Seniorenraad in 2022 weer op
sterkte te krijgen is een advertentie campagne gestart.
De samenstelling van de Seniorenraad is per 31 december 2019 als volgt:
Naam
Functie
Eggenkamp-Kalkman, J. (Josje)
Lucieer, J.H. (Jaap)
Musters, C.W.M. (Cees)
Niehof, J. (Jan)
Overwater-Sloots, H.(Harma)
Rijnen-Faber, M. (May)
Visser, J.P. (Jaap)

Vicevoorzitter
Voorzitter
Namens KBO-Centrum
Secretaris
Lid
Penningmeester
Lid
Namens PCOB

4. Bestuur
Het dagelijks bestuur is in 2021 in totaal 7 keer bijeen geweest. Het voltallige bestuur
vergaderde 8 keer. De plenaire vergaderingen zijn alle vastgelegd in een verslag.
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