
Verslag bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

Datum  :  10 en 24 januari 2022                                                                                                  
Tijdstip  :  10.00 - 12.00 uur 
Locatie  :  Thuis en De Alkenhorst  
Aanwezig  :  Rob, Ton, Tineke, Angelique, en Iet    

1. Opening en vaststellen agenda. 
Rob Veenis opent de vergadering en de agenda wordt goedgekeurd. 
Op 10 januari 2022 is getracht via een zoom meeting te vergaderen. Na ongeveer 40 min 
wordt de vergadering verbroken en is het niet meer mogelijk verbinding met elkaar te krijgen. 
Daarom wordt besloten de vergadering op 24 januari voort te zetten in De Alkenhorst. Hierbij 
kan Tineke ook aanwezig zijn. Zij moest op 10 januari verstek laten gaan. 

2. Verslag vergadering van 22 november 2021 
Verslag wordt goedgekeurd 

3. Mededelingen 
Het aantrekken van nieuwe kandidaten en de bereidheid deel te nemen, is zeer moeizaam 
gebleken. De poging tot kennismaking tijdens de eindejaarsbijeenkomst buiten, was niet 
optimaal. Dit kwam vnl. door gebrek aan een afzonderlijke ruimte enerzijds en de opkomst van 
de kandidaten anderzijds. 
Phylia is aangetrokken als versterking op een aantal projecten. Daarvan is beeldbellen en de 
noodzaak ervan in lock downs een prioriteit. M.i.v. 1 maart begint zij met haar opdracht. We 
zijn bewust van de diverse problemen die ouderen ondervinden bij gebrek aan kennis en 
applicaties. 

4. Corona up date 
De digitale bijeenkomst wordt grotendeels in beslag genomen door een discussie omtrent de 
brief/mailing die half december 2021 was uitgegaan naar de vrijwilligers m.b.t.: “Maatregelen 
tijdens de lockdown”. In deze brief staan enkele onjuistheden omtrent contant geld en wordt er 
teveel vanuit het RIVM geschreven en niet vanuit het hart van de organisatie en vrijwilligers. 
De voorzitter wees tevens op de onacceptabele afwezigheid van WonenPlusAlkmaar, zowel 
fysiek als telefonisch, in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Bij het uitkomen van een 
volgende brief wordt eerst contact met de Adviesraad opgenomen.  

5. Extra budget van gemeente Alkmaar 
Het extra budget is verkregen n.a.v. een laatste oproep van de gemeente aan vrijwilliger 
organisaties en is door WonenPlusAlkmaar in samenwerking met MEE en de Wering opgesteld.  
Op deze manier is een bedrag verkregen dat WonenPlus in staat stelt extra projecten aan te 
maken. Phylia is speciaal voor deze taak aangetrokken. Rob stelt voor om het schrijven van 
brieven als een mogelijk project te starten. Bij de gemeente liggen diverse plannen om: Basis 
Dienstverlening aan de bewoners van Alkmaar, onder de loep te nemen en te vernieuwen. Dit 
zal voor WonenPlusAlkmaar ook veranderingen teweeg kunnen brengen. Karin is 
procesbegeleider voor dit Plan voor de Toekomst. 



6. Evaluatie jaarlijkse bijeenkomst vrijwilligers   
Rob is van mening dat de uitgereikte VVV-bon aan de vrijwilligers, niet meer van deze tijd is. 
En de kalender voor de abonnees wel een update kan gebruiken.  Beide punten staan open 
voor discussie en vernieuwing. Deze punten komen op de actielijst. 
De toekomst van de Adviesraad komt in gevaar door gebrek aan (goede) kandidaten.  
Is er een mogelijkheid om als abonnee en of vrijwilligers van het bestuur deel uit te maken? 
Deze vraag komt als agendapunt op de volgende vergadering.  

7. Wijzigingen in het reglement 
De wijzigingen zijn doorgenomen, maar blijken enkele doublures te bevatten. Deze worden 
door de voorzitter ter verandering doorgestuurd aan AS. 

8. Actielijst 
Wordt gewijzigd. Rob nodigt Theo en Inge voor de volgende vergadering uit inzake de folders.  

9. Rondvraag  
Er is dringende noodzaak om de Adviesraad te promoten en dit dienen we samen te doen.  
In de komende nieuwsbrief extra aandacht hiervoor vragen. Iet maakt een opzet? 

10. Afsluiting en bepalen van datum voor volgende bijeenkomst. 

Volgende bijeenkomst: Maandag 28 februari 10.00 in de Alkenhorst 


