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Ook in 2018 is het aantal senioren in de gemeente Moerdijk weer gestegen en bij velen van 

hen het inkomen weer gedaald. 

 

Het behartigen van belangen van senioren op gebied van wonen, zorg en inkomen is daardoor 

nog belangrijker geworden. 

 

Daarvoor zijn wij  nog nauwer gaan samenwerken met de bestaande ouderenbonden in onze 

gemeente. 

 

Regelmatig overleg met de Gemeente, Woningbouwcorporaties en Surplus om aandacht te 

vragen voor bestaande situaties en verbetering daarvan. 

 

En uiteindelijk een toezegging van de Gemeente Moerdijk, dat er in het Beleidsplan 

Maatschappij een aparte paragraaf 

geschreven gaat worden over en voor Senioren. 

 
 
Carol van Zundert, 
Voorzitter Senioren Adviesraad Moerdijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen  

www.seniorenmoerdijk.nl 
  
 

 
 

De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: 
 

- de Seniorenraden (verder SR) van de 11 Kernen van de   Gemeente Moerdijk 
- een vertegenwoordiger van de ouderenbonden PCOB en KBO en ANBO 
- toegevoegde leden voorzitter, de beleidsgroepen, het secretariaat en 
penningmeesterschap 

 

 
Bestuurssamenstelling op 31-12-2018 

 
Functie  Naam    Namens 
Voorzitter         # dhr. C.H.M. v. Zundert toegevoegd lid 
Secretaris          # mw. M.H. Godschalk toegevoegd lid 
Penningmeester      # dhr. F. Heijnsbergen toegevoegd lid 
Lid            # mw. J. v. Herk  toegevoegd lid beleid 
Lid     # dhr. J.M. Bogerd  SR Willemstad 
Lid        dhr. J.P.N. Boot   SR Zevenbergschen Hoek 
Lid        mw. M.A.J.v.Schendel        SR Noordhoek 
Lid        mw. J.C.M. Timmermans SR Langeweg 
Lid    #  mw. C.W. de Witte SR Helwijk   
Lid    #  mw. M.G.C Schoonen SR Zevenbergen 
Lid        dhr. A.M.H. Molenaar        SR Standdaarbuiten 
Lid        mw. H.v.d.Wijdeven SR Moerdijk    
vacant       SR Heijningen 
vacant       SR Fijnaart 
vacant       SPROK Klundert 
Lid       dhr.J.G.Heming          PCOB Zevenbergen 
Lid    # dhr. L.C.M.v.Minderhout Bonden CBSM 
 
De met een # gemarkeerde bestuursleden vormen het Dagelijks Bestuur (verder DB) van de 
SAM. 
 
 
 
 



Wijzigingen, die in 2018 hebben plaatsgevonden zijn: 
 
Dhr. Schilder heeft de SAM verlaten wegens ander vrijwilligerswerk. 
Dhr. Krijnen heeft de SAM verlaten  wegens ander vrijwilligerswerk. 
 
 
SAM (Senioren Adviesraad Moerdijk) 
 
 De Stichting Senioren Adviesraad Moerdijk, afgekort SAM, houdt zich bezig 

met ondersteuning van de Senioren Raden in alle kernen, waarbij  
                          11  Senioren raden een afgevaardigde in het bestuur van de SAM hebben. Ook 

de ouderenbonden ANBO (Algemene Nederlandse Ouderen Bond), KBO 
(Katholieke Bond van Ouderen) en PCOB (Protestants- Christelijke Ouderen 
Bond) zijn vertegenwoordigd in het bestuur.  

 
 Alle senioren in de Gemeente Moerdijk worden zodoende vertegenwoordigd 
 door de SAM   
 
Doelstelling: 

 
Het behartigen van de belangen op alle gebieden van senioren in de Gemeente Moerdijk.  

 
Om deze doelstelling te bereiken werkt de SAM met:   
 

Vertegenwoordigers van de Gemeente; structureel 2x per jaar en zo       
nodig meerdere keren per jaar. 

 
       Een vertegenwoordiging van Surplus; structureel 2 x per jaar en indien 
       nodig meerdere keren per jaar. 

 
        Het platform groep Samen is Wijs 

 
        Woningstichtingen Woonkwartier en Woon Wel 
 

 
 
Verder werkt de SAM met elke instelling of organisatie welke de belangen van de senioren 
behartigen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BELEID 
 
10 punten beleid 
 
Door de SAM is een 10 punten beleid ontwikkeld om de senioren zo goed mogelijk te 
begeleiden op alle gebieden. Dit zal de komende jaren uitvoering dienen te krijgen. 
Dit beleid is verspreid aan alle instanties die met senioren werken. Daar in de paraplunota 
maatschappij ook vele van deze punten zijn opgenomen zal de SAM aan de Gemeente en 
haar partners adviezen hierover geven en hun beleid hieraan toetsen. 
In 2016 zijn deze punten, met betrekking tot adviezen steeds weer ter sprake gebracht bij de 
partners om te komen tot een volledig en zelfstandig kunnen functioneren van de senioren. 
Dit gezien de zelfredzaamheid zoals de overheden voorstaan. Daar wij tot de overtuiging zijn 
gekomen de zelfredzaamheid zeker niet bij alle senioren mogelijk is blijft ondersteuning 
nodig  
 
 
 
 
WEBSITE 
Van de website www.seniorenmoerdijk wordt steeds meer gebruik gemaakt. De bezoeker 
weet de site te vinden en hierop in te loggen. Te weinig gebruik wordt er gemaakt door SR 

en Bonden met betrekking tot aangeven van hun activiteiten. In dit digitale tijdperk zal het 
meer en meer nodig zijn om hieraan invulling te geven. Hieraan wordt aandacht besteed. 
Ook om onderlinge samenwerking te bevorderen en aan cursussen en programma’s deel te 
nemen. 
 
 
 
STEUNPUNTEN 
 
Met betrekking tot Pluspunten, Huis van de Wijk etc. wordt nog steeds weinig of geen 
gebruik gemaakt van de expertise van de SAM. Conclusie ook in 2018  is geen of weinig 
samenwerking tussen de vrijwilligers en de beroepskrachten. Hieraan zal meer aandacht 
moeten worden besteed. Dat zal zeker ook een bespreekpunt blijven met Surplus en 
Gemeente daar deze steunpunten zijn door de gemeente en Surplus tot stand zijn gekomen 
voor zover deze reeds zijn gestart.  
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OVERLEG 
 
Gemeente Moerdijk 
 
In gesprekken met de Gemeente is een van de hoofdpunten geweest het minderen van 
subsidie voor de activiteiten van de SR. De gemeenteraad heeft besloten der subsidies in de 
jaren 2017, 2018 en 2019 te korten. Afgesproken is met de SR dat deze bij ontwikkeling van  
nieuwe activiteiten voor senioren deze wel kunnen rekenen op aparte subsidies. Van de 
kosten zal door de gemeente uiteindelijk 60% van de 100% worden gesubsidieerd.  
Zeker is dat m.b.t. de huren problemen gaan ontstaan bij het minderen van subsidie, daar dit 
vaste kosten zijn die alleen maar hoger worden. De activiteiten van de SR, welke met name 
er zeker ook op gericht zijn om de senioren meer en meer aan de  maatschappij te laten 
meedoen en tevens uit de eenzaamheid te halen zullen hierop nog meer gericht  moeten 
worden. Natuurlijk is een verschil tussen  de oudere senioren, welke meer aandacht nodig 
hebben en de jongere senioren die eventueel  wel nog andere activiteiten bezoeken. De 
SAM is ook hier intensief mee bezig. De senioren die een beroep moeten doen op de Wmo 
zullen ook alleen maar toenemen gezien het groter percentage ouderen in de nabije 
toekomst. Ook hieraan zal door de SAM aandacht worden besteed  
Door de vergrijzing zal zeker het aantal senioren groeien. Hiervoor zullen extra 
voorzieningen nodig zijn waaraan ook de SAM aan zal meewerken. Ook is steeds naar voren 
gebracht dat de SAM voorstander van een apart senioren beleid ook hier weer gezien het 
feit dat deze groep heel snel groeit.  
 
 
Voor al deze problematiek zal een intensieve samenwerking tussen de SAM en de Gemeente 
nodig zijn. De paraplu nota maatschappij, welk is gemaakt voor inwoners in de leeftijd van 0 
tot 100, geeft veel te weinig apart beleid voor senioren waarbij duidelijk is dat in iedere 
leeftijd apart beleid nodig is en zeker voor de oudere senioren. De SAM zal zeker hiervoor 
het advies blijven geven om hier aandacht aan te besteden. Samenwerking tussen beleid en 
nieuw beleid van de gemeente met de SAM is zeer wenselijk om de problematiek senioren 
hierin de verwerken.  In 2017  is wederom een convenant getekend door de Gemeente en 
SAM. De aandacht/werkzaamheid welke in dit  verslag is weergegeven zal zeker aangeven 
dat dit zeer noodzakelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Adviezen gegeven door de SAM aan de Gemeente op het gebied van: 
 

- Woningen voor senioren bevorderen 
- Subsidies voor SR 
- Ondersteunen van steunpunten zoals Huis van de Wijk 
- Apart ouderenbeleid door de Gemeente middels paraplunota 
- Woningen aanpassing  
- Eenzaamheid en Armoede bij senioren te bestrijden 
- Bij indicaties de senioren goede begeleiding geven 
- De tafels bij de gebiedsplannen zorg voor senioren ondersteunen 
- Klik voor Wonen Systeem voor senioren binnen eigen kern bereikbaarder    

    maken. 
- De signaleringsfunctie door de HH hulpen in het kader van Wmo welk    

   onvoldoende  functioneert 
 
 
 

 
Bondencollectief  CBSM 
 
Inmiddels is een vertegenwoordiger van  dit collectief aangeschoven bij de db vergadering 
en volwaardig lid van de SAM waardoor samenwerking gewaarborgd is.  
 
 
 
Gebiedsplannen 
 
Aan de Gebiedstafels zal meer aandacht moeten worden besteed aan zorg en welzijn 
hetgeen nu niet of onvoldoende gebeurt. 
De SAM zal trachten te bevorderen dat er voldoende senioren, vanuit hun functie bij de SR 
en SAM, deelnemen om de voor de senioren belangrijke punten naar voren te brengen. 
Gezien de activiteiten van de leden van de SR en SAM is dit in de meeste gevallen niet 
mogelijk.  Tot nu toe zijn de belangen bij de gebiedstafels voornamelijk stenen en beton en 
weinig of geen zorg/welzijn voor de senioren. Hieraan zal zeker ook door Surplus – 
Woonkwartier – Gemeente - Politie meer aandacht moeten worden besteed  SAM zal hier 
ook meer aandacht aan besteden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wonen 
 
Met Woonkwartier bestaat een goede samenwerking. Hier worden punten welke belangrijk 
zijn voor senioren zoals veiligheid – woongenot – armoede (huurprijzen) aanpassingen – 
klik voor wonen, enz. besproken. Voor het bouwen van m.n. senioren woningen is de 
Woningstichting afhankelijk van het gemeentelijk beleid op dit gebied. Door de Gemeente 
wordt aangegeven dat voor de senioren voldoende woningen zijn. De gemeenteraad heeft  
echter een onderzoek laten doen door de rekenkamer om vast te stellen of door de 
gemeente genoeg informatie wordt verkregen door instanties zoals bv  SAM, Wmo raad e.d. 
In het eindrapport van de rekenkamer Langer zelfstandig wonen voor ouderen van nov. 2017 
is hierover verslag gedaan. 
 
Ook met Woon WEL Etten-Leur zijn gesprekken geweest in 2017 daar deze woningstichting 
meerdere seniorenwoningen in de Gemeente Moerdijk in zijn beheer heeft. Problematiek in 
Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen zijn hierin besproken. Hiervoor worden of zijn 
oplossingen gezocht. In volgende gesprekken zal SAM bekijken of er voldoende oplossingen 
zijn gezocht. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat zij voorstander zijn van deze 
gesprekken en graag de mening van SAM hoort m.b.t. wonen. Afgesproken is dat zulke 
gesprekken zeker 2x per jaar en meerdere keren indien nodig zullen plaatsvinden. Door 
verschillende fusies van deze woonstichting zijn in 2018 geen gesprekken geweest. Dit zal in 
2019 wel meer moeten gaan plaatsvinden. 
 
 
Surplus 
 
Met Surplus wordt prima samengewerkt. Punten waar Surplus mee bezig is worden uitvoerig 
gesproken.  
 
 
Adviezen gegeven door de SAM aan Surplus op het gebied van: 
 

- De door Surplus ontwikkelde zorgpunten w.o. Huis van de wijk. 
- De wijkzusters en hun bijdrage voor de senioren. 
- Door SAM ondersteuning bij zorg voor mensen met dementie en een 

zorgkaart.  
- Samenwerking met de SR  
- Ouderenmishandeling 
- De problematiek tussen vrijwilligers en beroepskrachten 
- Een pad van Doelstraat naar de beweegtuin voor inwoners van 
- Zevenbergen 

 
  

 
 
 
 



De problematiek samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers m.n. binnen de SR is 
nog steeds niet opgelost. Hieraan zal SAM  aandacht aan blijven besteden door samen met 
de SR in dit traject ondersteuning te geven. Activiteiten ontwikkelen welke reeds door SR 
worden gedaan is dan ook niet zinvol. Met Surplus samen activiteiten ontwikkelen is ook een 
van de pijlers waar meer aandacht aan zal worden besteed.  Ook Huis van de Wijk is nog 
steeds  niet voldoende van de grond gekomen. Ook hier blijft  samenwerking en uitleg nodig.  
 
 
 
 
Wmo raad 
 
De SAM heeft geen vertegenwoordiger meer bij de Wmo raad. Een van de redenen is dat dit 
niet een specifieke doelgroep is van de SAM. Wel zal  bij de uitvoeringen van de Wmo  de 
SAM attent blijven of hieraan voldoende aandacht wordt besteed.  
 
 
 
Gastsprekers 
 
Rolf Jobse als vertegenwoordiger van Wonen met  Gemak gaf uitleg over dit project waarbij 
de zorg uitgesproken dat dit project te langzaam wordt uitgerold naar alle kernen. 
Paul Wiegel heeft aan AB uitleg gegeven over de subsidie. 
Renate Kremers en Angelique Maas hebben uitleg gegeven  over duurzame dienstverlening. 
 
 
 
 
 
Intern overleg   
 
In 2018 is het Algemeen Bestuur 4x bij elkaar geweest  
In 2018 is het Dagelijks Bestuur 5x bij elkaar geweest. 
In 2018 is intern overleg SAM en SR  3x geweest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Punten waaraan bijzondere aandacht is besteed: 

 
- Zorg - en Welzijn in alle vormen 
- Ontwikkeling beleid door Gemeente, Zorginstellingen en Woningstichtingen  

      - Vervoer- en Verkeer 
- Wonen  
- Kanteling AWBZ – WMO en de gevolgen hiervan 
- Extra contacten met de Senioren Raden, Bonden,  
- Toenemende armoede bij de senioren 
- Samenwerking vrijwilligers en beroepskracht 
- Ondersteuning van de Senioren Raden  

 
 
 
 
 
 
 
Om resultaten te bereiken zijn volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
 
 

- Verkeer en Vervoer in alle kernen 
- Regionale contacten ANBO en KBO en PCOB 
- Aanpassing kliksysteem Woningstichting  
- Sociale woningbouw senioren en de huurgrens 
- Huurverhogingen en daaruit voortvloeiende huurachterstanden 
- Loketfuncties in de kernen 
- Vrijwilligersbeleid van Gemeente/inzetten van uitkeringsgerechtigden 
- Subsidiebeleid van de gemeente m.b.t. Senioren Raden 
- Ontwikkeling inzet wijkzusters 
- Scheiding woon/zorg 
- Visie van Surplus op de senioren 
- Vrijwilligersrol bij Surplus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Onderstaande punten zullen ook in 2019  aandacht blijven vragen: 
 
      - Zelfstandig kunnen blijven wonen  
     - Bevorderen van Buurtsamenhang  
      - Netwerk voor senioren 
     - Opzetten van cursussen voor senioren 
     - Aandacht voor ouderenmishandeling 
     - Aandacht voor zelfredzaamheid  
      - Weerbaarheid 
      - Communicatie verbetering 
    - Verbetering veiligheid 
     - Beleid binnen de Senioren Raden in samenwerking met de Bonden en  
        andere seniorengroeperingen 
              - Toenemende dementie 
   
 
 
Daartoe zal er binnen de groepen van senioren meer samen worden gewerkt. 
Bovendien wordt meer contact gezocht met hulpverlening op alle gebied. 
De bezoeken aan de SR worden voortgezet om m.b.t. het beleid een grotere samenwerking 
te krijgen. 
 
 
 
De Senioren Advies Raad zal toekomstgericht een nog grotere rol dienen te gaan spelen 
door de veranderende samenleving. 

 
Mede omdat binnen de Gemeente Moerdijk nog geen apart ouderenbeleid is. 
 
Het sociaal culturele werk voor senioren, aangeboden door de Senioren Raden, Bonden en 
anderen vrijwillige instanties zal versterkt dienen te worden. In verband met de bestrijding 
van de eenzaamheid is ontwikkeling hiervan zeer noodzakelijk. Bezuinigingen hierin zullen 
dan ook moeten worden vermeden gezien de toenemende armoede. 
 
Een ombuiging in de werkwijze zal noodzakelijk blijken. Hierin zal de SAM met de 
werkgroepen een grotere rol dienen te spelen. 
 
 
In verband met het wegvallen van het ZZP van 4 en lager zal er meer en meer een beroep 
worden gedaan op senioren om voor elkaar te gaan zorgen. Ook hiervoor is beleid en advies 
nodig. Alsmaar meer verwarde senioren dienen opgevangen te worden 
 



 
Het db zal toekomstgericht vaker bij elkaar komen om op de wijzigingen sneller te kunnen 
reageren. Ook zullen in 2019 weer de SR worden bezocht door het db. om meer 
ondersteuning te kunnen geven en op alle problematiek sneller te kunnen reageren. 
 
 
Zevenbergen maart 2018  
dhr. C.H.M. van Zundert voorzitter 
mw. M.H. Godschalk  secretaris 
 
Email:               m.arlene@ziggo.nl  
Website: www.seniorenmoerdijk.nl 
 
 
 

 

STICHTING SENIOREN-ADVIESRAAD MOERDIJK 
Secretariaat:  M.H. Godschalk-Franzen , Noordhaven 74a, 4761 DC Zevenbergen   

Penningm.: Fr. Van Heijnsbergen, Hoornbloemstraat 32, 4761 ZM Zevenbergen   

 
JAARREKENING 2018 

  

BALANS per 1-1-2018 
  

Activa  Passiva 

Bank € 177,43 Continuiteitsreserve € 2000,00 

Spaarbank €   11166,82 Voorziening kantoormiddelen € 3000,00 

Algemene reserve € 6344,25 

Totaal € 11344,25 € 11344,25 

 
EXPLOITATIE2018 

  

INKOMSTEN € UITGAVEN €   

Subsidie 2017-2018 5000,00 Secretariaat 232,90 
 

Clientondersteuning 0,00 Reiskosten 224,70  

Rente 2,59 Vergaderkosten 347,30  

Opname spaarbank 1000,00 Kosten website 289,19  

Overige kosten 562,93  

Exploitatietekort Exploitatieoverschot 4345,57  

Totaal 6002,59 Totaal 6002,59  

 

 
BALANS PER 31-12-2018 

  

Activa 
Bank € 520,07 Continuiteitsreserve 

 
€ 

Passiva 

2000,00 

Spaarbank €   14169,41 Voorziening kantoormiddelen € 3000,00 

Activa Algemene reserve € 9689,48 

Totaal € 14689,48 € 14689,48 
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