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INLEIDING 

In 2012 waren de belangrijkste onderwerpen op de agenda van het CSWO: de invulling 

van bezuinigingen op Wmo- en welzijnsvoorzieningen, de grondslag voor eigen bijdragen 

aan Wmo-voorzieningen, het huisvestingbeleid in het kader van de scheiding van zorg en 

wonen, de ontwikkelingen rond het Vitaliteitcentrum en de rol van de ouderen adviseurs 

daarin. 

 De huidige regering heeft na te lange aarzeling een schets gegeven van wat onder een 

verzorgingsstaat moet worden verstaan, hoe het begrotingstekort binnen aanvaardbare 

grenzen kan worden teruggedrongen en welke financiële en materiële gevolgen dat voor 

de burger heeft of nog zal hebben. Door enerzijds de maatschappelijke ondersteuning en 

de regie daarover meer en meer bij gemeentes te leggen, maar anderzijds de financiële 

speelruimte van de gemeentes te beperken, ziet de burger dat de overheidstaken 

afnemen en eigen verantwoordelijkheid toenemen. Of te wel ondersteuning van 

overheidswege is niet meer vanzelfsprekend. 

In 2012 is de koopkracht van ouderen met enkele procenten (1-3%) afgenomen door de 

verhoging van verzekeringspremies, verhoging van eigen bijdragen, het ontbreken van 

inflatiecorrecties op de aanvullende pensioenen en zelfs vermindering van de pensioenen. 

 

In het lokaal (en landelijk) ouderenbeleid gaat men er van uit dat de burger “mondiger” 

wordt en “vaardiger om voor zichzelf op te komen”. Daardoor zou de van overheidswege 

verleende ondersteuning kunnen afnemen en de bal meer en meer bij de individuele 

burger kunnen worden neergelegd. Ingegeven door de bezuinigingen, zijn de eigen 

bijdragen aan Wmo-voorzieningen inkomenafhankelijk gemaakt en is gesneden in de 

vervoersvoorziening. Wageningen loopt vooruit op het voorgenomen beleid om wonen en 

zorg, zoals werd geboden in de verzorgings- en verpleeghuizen, los te koppelen. De 

zorgaanbieder mag volgens dat beleid alleen nog zorg aan te bieden. Alle reden dus voor 

het CSWO om de vinger aan de pols te houden en goede en effectieve contacten met 

gemeente en relevante organisaties te onderhouden. 

Het Vitaliteitcentrum, een experiment van de gemeente samen met Menzis, wil een 

levensstijl van ouderen bevorderen waarbij ze langer gezond en gelukkig blijven. Het 

CSWO is daarom tevreden met de voortzetting van dit experiment in 2012 en is 

Zwaar weer op komst en weinig beschutting 

in het zorg-en welzijnlandschap 



CSWO JAARVERSLAG 2012 
1 februari 

2013 

 
overigens van mening dat de resultaten daarvan niet op zeer korte termijn zichtbaar 

kunnen worden. 

  

Belangenbehartiging 

CSWO heeft in 2012 veel aandacht besteed aan de aanvaardbaarheid van beperking van 

uitgaven voor het zorg- en welzijnsbeleid, vertaling van  het beleid “Welzijn nieuwe stijl” 

naar praktische uitwerkingen, en was actief betrokken bij het realiseren van een nieuwe 

vormen van inspraak bij het bepalen van het belang van bestaande Wmo-activiteiten. Bij 

de voorbereiding van het “Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015” en 

de “Programmabegroting 3013 – 2016”, heeft de gemeente Wageningen 

geëxperimenteerd met een gestructureerde vorm van inspraak van aanbieders van zorg- 

en welzijn, belangenorganisaties en individuele burgers. Bij voorbaat stond de te 

realiseren bezuiniging en de eigen (inkomenafhankelijke) bijdragen van burgers vast en 

kon niet aan wettelijke verplichtingen worden getornd. Deze procedure is gekenmerkt 

door de subjectiviteit van keuzes en de achtergrond van de insprekers. Overigens had de 

gemeenteraad het laatste woord over de voorgestelde de keuzes. 

Pijnlijk was het om te moeten constateren dat in het bezuinigingsgeweld in combinatie 

met de voorkeuren die uit de inspraakrondes bleek en waarmee de gemeenteraad 

instemde, dat het ontmoetingspunt “De Wielewaag” na 2013 zal worden gesloten, terwijl 

er nog geen alternatieven voor handen zijn. 

 

Het CSWO moest uit de krant vernemen dat ter compensatie van het wegvallen van 

woonruimte door de afbraak van “Rustenburg”, er in het Nobelpark een 

seniorenappartement wordt gebouwd door de Woningstichting in overleg met Opella, die 

daar de benodigde zorg wil, dan wel gaat leveren. De ligging van het complex en de 

inrichting van de appartementen, wijken nogal af van de huidige opvattingen over 

seniorenhuisvesting en situering van seniorenwoningen. 

Het CSWO, de oorspronkelijke initiatiefnemer voor het WMO-netwerk, heeft in de 

verslagperiode drie keer een netwerkbijeenkomst geleid. Deelnemers aan dit netwerk zijn 

het Diaconaal Platform Wageningen, de Gemeente Wageningen, Zorgbelang Veluwe, 

Solidez, RIBW (regionale instellingen begeleid en beschermd wonen), Meldpunt 

vrijwilligers, ANBO, KBO, PCOB, Woonzorghuis De Wijde Wereld / ’s Heerenloo, Unie van 

vrijwilligers afd. Wageningen, Humanitas, MEE-Veluwe, Voedselbank, Nederlandse Rode 

Kruis, Groen Links Wageningen, Adviesraad WMO/WI en CSWO. De belangrijkste 

onderwerpen van dat overleg betreffen het Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 

2012 – 2015, , de gevolgen van het overheidsbeleid, inclusief bezuinigingen en de 

onderlinge afstemming van vraag en aanbod op het maatschappelijk lokaal terrein. 

Het overleg met de wethouder voor Sport, zorg en welzijn (i.c. het Maatschappelijke 

Ondersteuning(MO)-beleid) en de wethouder voor Ruimte, wonen en bereikbaarheid, 

heeft in goede harmonie plaats gevonden. Het CSWO heeft daarbij aandacht en actie 

gevraagd voor de optimale afstemming van zorgaanbod en voorzieningen met zoveel 

mogelijk het voorkomen van negatieve effecten van het bezuinigingsbeleid, daarnaast is 

permanente aandacht nodig voor de huisvesting van senioren en de bereikbaarheid van 

voorzieningen voor onze doelgroep. 
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Het halfjaarlijks overleg met Solidez en Opella zorgde ervoor dat we steeds tijdig op de 

hoogte waren van ontwikkelingen in welzijns- en zorgsector en onze bedenkingen over 

o.a. de aard en kwaliteit van zorg, de noodzaak van samenwerking door de diverse 

aanbieders van zorg en voorzieningen, de gevolgen van het afbouwen van de 

verzorgingshuizen met verdergaande scheiding van huisvesting en zorg; uiteraard 

hebben de recessie en de diverse bezuinigingen ook hierbij veel aandacht gevraagd.De 

Woonstichting Wageningen miskent nog steeds het nut en noodzaak van overleg met het 

CSWO. 

Woonlobbyisten zijn in aantal gereduceerd van drie naar een en hebben beperkte 

mogelijkheden vanwege de recessie en de crisis in de bouw. 

De gebruikersgroep Regiotaxi Vallei, waarin het CSWO de senioren van Wageningen 

vertegenwoordigt, is intern gereorganiseerd om de behartiging van de belangen van de 

gebruikers beter te kunnen invullen. De aanbesteding is in de regio door de gemeenten 

meer dan in het verleden samen gedaan  

Activiteiten 

Rijvaardigheidstest 

In 2012 is twee keer een rijvaardigheidstest (Broemcursus) georganiseerd. Hiervoor 

schrijft de gemeente Wageningen potentiële kandidaten aan en zorgt het CSWO voor de 

rijinstructeurs, opticien, audicien en begeleidende vrijwilligers. Per keer doen nemen 30 - 

40 inwoners deel aan de opfriscursus verkeersregels en –borden en doen de 

rijvaardigheidstest. 

Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA)De vrijwillige ouderen adviseurs opereren als 

verlengstuk van de beroeps ouderen adviseur. In 2012 zijn veel ouderen door het 

gemeentelijk viltaliteitscentrum geholpen bij hun persoonlijke vragen en problemen. 

 

Belastinginvulhulp 

Het invullen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting is voor veel ouderen vaak te 

ingewikkeld en bovendien hebben ze geen computer of missen de vaardigheid om er mee 

te werken. De belastinginvulhulpen, die jaarlijks door de belastingdienst worden 

bijgeschoold, stonden ook in 2012 weer voor ongeveer driehonderd ouderen klaar om de 

aangifte digitaal te verzorgen. Ongeveer de helft van het aantal clienten moest 

bijbetalen, terwijl de andere helft gemiddeld ca € 200,= per persoon terug kregen. De 

invulhulpen constateren dat een deel van hun cliënten op hun (beperkte) spaartegoeden 

inteert. Daarnaast controleren de invulhulpen jaarlijks de juiste hoogte van de zorg- en 

huurtoeslagen en ondersteunen de cliënten bij de contacten en correspondentie met de 

Belastingdienst. Gesignaleerd wordt dat de invulhulpen sluipenderwijs meer en meer 

worden geraadpleegd bij het verkrijgen, muteren en corresponderen van resp. over 

diverse toeslagen. 

Ondersteuning computergebruik 

Niet alleen de belastingdienst en de banken, maar ook de meeste instanties en bedrijven 

gaan er van uit dat iedereen digitaal onderlegd is, kan mailen en internetten. Voor 

globaal tweederde van het aantal veel senioren is dit nog steeds niet vanzelfsprekend. 

Het CSWO maakt het voor ouderen al vele jaren mogelijk elke vrijdagmiddag in de bblthk 

hun computervaardigheden te oefenen en schakelt vrijwilligers van de 

ouderenorganisaties in om te helpen bij problemen. 
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5-meiplein 

Ook met de recreatieve activiteiten, die mede de bevordering van sociale contacten  en 

het voorkomen van isolement tot doel hebben, zet het CSWO zich in voor alle 

Wageningse senioren.  

 

Belangrijke activiteit is jaarlijks in samenwerking met het 5-mei comité, de verzorging 

van het 50+-plein in de Gerdesstraat. Ook in 2012 waren de het “Smartlappenkoor de 

Rooise Dommelklanken”, Saskia & Serge, “Bubbles and Boas”, “Bigband Apeldoorn”, “The 

Gladiators” en Ronnie Tober weer een trekpleister voor zowel senioren als jongeren.  

Film 

In 2012 werden 8 CSWO 50+-filmvoorstellingen gehouden met steeds een vrijwel 

uitverkochte zaal. 

De Achterkant van Wageningen 

Onder deze titel ging op 23 oktober oud-gemeentearchievartis Kees Gast in op de 

historische ontwikkeling van het begrip en voorzieningen ten aanzien van de hygiëne in 

Wageningen voor een zeer geïnteresseerd gehoor in de Wielewaag. 

 

Dagtocht 

De dagtocht op 25 april, stond dit jaar in het teken van het vrolijke voorjaar met als 

centraal thema de tulp. Het gemêleerde reisgezelschap kwam aardig in de stemming 

tijdens een winderige vaartocht op het Veluwe Randmeer vanuit de jachthaven 

Bremerberg en de daarna gebruikte gemeenschappelijke lunch.  

  

Aansluitend werd in de Noord-Oostpolder nabij Creil het Internationaal 

Bloembollencentrum bezocht en kwam men onder de indruk van de diversiteit van vorm, 

kleur en grootte van de tulp en het enorm aantal rassen. 

 

Smartlappen, Saskia & Serge en Ronnie Tober: 

veel muziek en publiek op 5 mei plein. 

 

CSWO-dagtocht naar het 

internationaal Bloembollencentrum 
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Voorlichting 

Ontwikkelingen op het gebied van het erfrecht en de fiscale gevolgen van een 

nalatenschap werden op 17 oktpber voor bijna 80 belangstellenden in de Wielewaag uit 

de doeken gedaan door de Wageningse notaris Jan Smit.  

 

  
 

De vele vragen illustreren dat deze kwestie volop in de belangstelling staat. 

In samenwerking met Idigo is de problematiek van het ouder worden is tijdens een 

filmochtend in wijkcentrum “Ons Huis” op 22 november aan de orde gesteld met behulp 

van een gefilmde documentaire “De kunst van het ouder worden” en discussie. 

 

Dag van de ouderen 

De dag van de ouderen is gevierd met de filmklassieker “Fanfare”van Bert Haanstra.  

 

 

  
 

In de pauze konden de bezoekers genieten van een optreden van leden van het 

Studentenorkest “De Ontzetting”. 

 

Fitness 

In 2009 is een samenwerking aangegaan met sportcentrum de Plataan, waardoor 

senioren kunnen sporten tegen sterk gereduceerde prijs. De samenwerking is in het 

verslagjaar tot wederzijds genoegen voortgezet.  De sterk op vernieuwing gerichte 

Plataan bood voor senioren nieuwe inspirerende activiteiten die een actieve en gezonde 

levensstijl mee helpen bevorderen. 

 

 

 

De fiscus & erfrecht 

Studentenorkest “De Ontzetting” 

improviseert op “Fanfare” 
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Feiten en cijfers 

Overleg   
Datum     Gesprekspartner      Onderwerp 

25-01 WMO-netwerk Algemeen overleg 

14-02 Beroeps Ouderen Adviseur Ontwikkelingen, signaleringen 

20-03 Solidez Beleidsontwikkeling ikv. bezuinigingen 

06-06 Wmo-netwerk Algemeen overleg 

04-10 Beroepsouderenadviseur / 
Vitaliteitcentrum 

Ontwikkelingen, folow up signalen 

05-10 Weth. Uitdehaag Woonzorgzones, Seniorenappartement in 
Nobelpark 

30-10 Solidez  Krimpoperatie en gevolgen 

28-11 Wmo-netwerk Algemeen overleg 

 Weth. Efdé  

 Opella  

   

   

   

 
Activiteiten 
Datum  Actie  

26-01 Opfriscursus Belastinginvulhulpen (ism Belastingdienst) 

17-
18/04 

BROEM-cursus Rijvaardigheidstest senioren 

25-04 Dagtocht CSWO Randmeren, Internationaal Bloembollen 

centrum 

05-05 Bevrijdingsfeest Seniorenplein 

01-06 Dag van de Ouderen Samenwerking met Bltk en Wielegaag 

02-10 Mobiliteitsplan Bijwonen werksessie gemeente Wageningen. 
Obstakels, openbaar vervoer, regiotaxi en 
plusbus, veilig oversteken, breedte 
fietspaden 

04-10 Besturendag Bijenhuis 

17-10 Voorlichting “Erfrecht en de fiscus” (notaris Jan Smit) 

22-11 Film + discussie “De kunst van het ouder worden”ism Indigo 

23-11 Voordracht “De achterkant van Wageningen”(Kees Gast) 

   

   

 
Interne zaken (deelname, representatie) 
Het bestuur van het CSWO belegde 10x een voorzittersoverleg en een Algemene 

Ledenvergaderingen. Daarnaast was er geregeld ad hoc overleg en contact via mail en telefoon. 

Op uitnodigingen voor openingen, presentaties, conferenties etc. werd voor zover relevant, door 
een of meer bestuursleden acte de présence gegeven. 
 
Datum     Activiteit       Organisatie   Deelnemers 

08-01 Nieuwjaarsbijeenkomst  Gemeente  

29-03 Besturenoverleg 
ouderenorganisaties 

CSWO ANBO, KBO, PCOB 

25-10 Besturenoverleg 
ouderenorganisaties 

CSWO ANBO, KBO, PCOB 
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Samenstelling bestuur en taken 

Rinus Tazelaar (onafhankelijke voorzitter) 
Ben Brouwer (voorzitter ANBO) 

Annie Slaa (voorzitter PCOB) 
Dethmer Boels (voorzitter KBO) 

Guus Latuasan (penningmeester) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


