Verkort Jaarverslag Seniorenraad ’s-Hertogenbosch 2018
Voor u ligt het verkorte jaarverslag van de Seniorenraad ’s-Hertogenbosch betreffende het jaar 2018.
De Seniorenraad is een stichting die zich inzet om de woon-en leefsituatie van de senioren te
verbeteren. Als belangenbehartiger is de Seniorenraad actief binnen het brede scala van het sociaal
domein. Centraal staat langer thuiswonen, in voor- en tegenspoed. Daaromheen zijn alle aspecten
van belang waar de senioren mee te maken krijgen.
2018 moet gezien worden als een overgangsjaar. De reden daarvoor is gelegen in het tussentijdse
vertrek van de voorzitter. De overige bestuursleden in het dagelijks bestuur hebben daarop besloten
de lopende zaken te continueren, maar tegelijkertijd de Seniorenraad opnieuw “tegen het licht te
houden”. Dat heeft geresulteerd in een transitieproces naar een seniorenplatform dat opereert
namens alle ouderenorganisaties in ’s-Hertogenbosch. Medio 2019 hoopt de Seniorenraad dit traject
te hebben afgerond.
Welke activiteiten heeft de Seniorenraad in 2018 georganiseerd
•
•
•
•

Een goed bezochte bijeenkomst met de politieke partijen over de
gemeenteraadsverkiezingen
Een eerste bijeenkomst met verschillende partijen die wellicht een regiegroep Wonen
kunnen gaan vormen
Start van de pilot “Infotour” waarin de Seniorenraad langs de wijken wil om informatie te
halen en te brengen
Het regelmatig plaatsen van nieuws op de website rondom alles wat er speelt rondom
senioren en het vormgeven en verspreiden van een digitale nieuwsbrief

Welke thema’s zijn er besproken binnen de Seniorenraad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een goed geregelde onafhankelijke cliëntondersteuning binnen het domein van werk en
inkomen in de gemeente ’s-Hertogenbosch
Het VN-verdrag voor mensen met een handicap. De Seniorenraad heeft geparticipeerd in
een gemeentelijke werkgroep die zich buigt over de invulling die gemeenten moeten geven
aan de wet die de uitgangspunten van het VN-verdrag uitgewerkt wil zien
Transformatie van de Seniorenraad naar een Seniorenplatform die de belangen behartigd
van alle seniorenorganisaties binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch
De ontwikkeling van de Boschwijzer naar KOO
Met de gemeente is gesproken over het project “prettig langer thuis wonen West”
Met de gemeente is gesproken over de woonvisie en woonagenda van Den Bosch
Met Avans is gesproken over een onderzoek naar digitale veiligheid en zelfredzaamheid bij
ouderen
Met Divers is gesproken over het thema positieve gezondheid
Met de gemeente is overleg geweest over het woonwensenonderzoek dat in 2019 zal
worden uitgevoerd
Met de gemeente is gesproken over beschikbare data, kengetallen, en feiten over ouderen
binnen de gemeente

Met wie is overleg gevoerd in 2018
•
•

Er is met drie wethouders gesproken
Welzijnsorganisatie Divers vanuit verschillende invalshoeken

•
•
•
•
•
•
•

De burgemeester Mikkers
Het ‘gehandicaptenplatform
De lokale politiek
Van Neynselstichting
Netwerk tegen armoede
De Kring KBO
Avans Hogeschool

Financiën
De Seniorenraad ontvangt van de gemeente een subsidie van € 18.576, -. Er is in 2018 € 13.974, uitgegeven. € 4456,- is toegevoegd aan de reserves, waarvoor in de komende jaren bestemming voor
worden ontwikkeld.

