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Op 16 december 2020 bestond de ASG 5 jaar! Hoogstwaarschijnlijk herinnert u
zich nog de oprichtingsvergadering op 16 december 2016 in ’t Beest. En als dat zo
is dan waarschijnlijk vooral de gedenkwaardige film die we bij die gelegenheid in
de filmzaal te zien kregen. De bijeenkomst was goed, er was een grote opkomst
en iedereen was erg enthousiast over de oprichting van onze nieuwe vereniging,
na de vervelende perikelen met de Anbo. Over de film waren we toen helaas snel
uitgepraat. Bizar, in één woord…
We vieren nu dus ons 1e lustrum. De tijd gaat hard. Er is veel gebeurd in die 5 jaar. Vanaf de
oprichting tot maart 2019 deden we dat onder leiding van Henk Hoogerland, die toen helaas
overleed. Vanaf dat moment opereren we onder leiding van Dick van de Merwe.
We vinden als bestuur dat we het stokje goed hebben overgepakt. Dat is heel wat om van je zelf
te beweren, maar we denken dat dat echt zo is. Er is hard gewerkt, er is veel georganiseerd, er
zijn veel nieuwsbrieven (34!) vol geschreven met allerlei nuttige informatie en sinds ruim 2 jaar
hebben we een website, die zijn nut heeft bewezen. We hebben ons daarnaast ontwikkeld tot
een stabiele vereniging, die ook in de samenwerking met de andere seniorenverenigingen haar
plek goed heeft weten te vinden en zich niet heeft beperkt tot het organiseren van ‘leuke’ dingen
zoals reisjes en feestelijke bijeenkomsten. Neem alleen al de vele belastingformulieren die onze
Leen van Zon voor ASG-leden elk jaar invult. Een fantastische service. En we doen ook overigens
veel voor onze leden. Dat is juist vandaag de dag van groot belang.
Ondergetekende is per september 2019 voorzitter geworden van het Bondenberaad Groot Goes,
als opvolger van Henk Hoogerland. Zeker in BBGG-verband hebben we inmiddels -soms achter
de schermen, maar toch- al aardig wat gerealiseerd en hopen we voor de doelgroep senioren in
Goes e.o. nog veel meer te bereiken. Er staan een heleboel belangrijke punten op de agenda om
besproken te worden met de gemeente. We noemen hiervan de instelling van een seniorenraad,
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het woonbeleid voor senioren, veiligheid in en om het huis (zowel fysiek als digitaal), voorkomen van eenzaamheid, het Wmobeleid en de toepassing en uitvoering daarvan enz.
Intussen gaan we als ASG door en het liefst onder een beter gesternte dan het afgelopen jaar. Dat was immers goed beschouwd
een verloren jaar, omdat we weinig tot niets konden organiseren en dat is niet bevredigend, want daar doe je het toch ook voor.
We hopen allemaal van harte dat dit nieuwe jaar beter zal verlopen dan het vorige met al die corona-ellende. We zijn er nog
lang niet, zo horen we bijna dagelijks en nu komen er helaas ook weer allerlei mutaties op het bekende virus aan het licht, zoals
de Engelse en Braziliaanse variant en wie weet wat er nog meer op ons afkomt. Maar door het vaccin lijken de vooruitzichten
beter en daar zijn we met z’n allen hard aan toe.
En dan nu deze nieuwsbrief. Ja, u ziet het goed. Deze is in een nieuw jasje gestoken. Al vanaf de oprichting is het uiterlijk van de
nieuwsbrief zo goed als niet veranderd. Met de viering van het 1e lustrum is het daarom tijd voor een nieuw gezicht vinden we.
We hopen dat dit nieuwe ‘smoel’ bij u in de smaak valt.
Hans de Jonge, secretaris
En dan tot slot: ook al kunnen we niet veel organiseren: ook onze vereniging kan niet zonder contributieopbrengsten. U mag
daarom de contributie (€ 24,- p.p./€ 16 voor een medegezinslid) voor 2021 weer overmaken op rekening
NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes, o.v.v. ‘lidmaatschap 2021’.

Activiteitenplan ASG 2021
Hier zouden we na de bestuursvergadering van februari de resultaten van ons overleg over het activiteitenplan vermeld hebben.
Helaas is het bestuur door alle coronaperikelen niet in staat geweest om tijdig voor het verschijnen van deze nieuwsbrief het
overleg over het activiteitenplan af te ronden. We konden de nieuwsbrief ook niet later uitgeven, omdat we door een verhuizing
van de drukker tegen een ‘deadline’ aanliepen. Het nieuws over het activiteitenplan komt daarom in de volgende nieuwsbrief,
die we om die reden wat eerder zullen uitbrengen.

Nieuws van de Koepels
A. DNB-STUDIE: CONTANT GELD MOET GOED BEREIKBAAR EN BRUIKBAAR BLIJVEN
Een nieuwe studie van de Nederlandse Bank (DNB) concludeert dat contant geld nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol
vervult. Wel staat de noodzakelijke infrastructuur (waar breng je geldopneempunten onder, bij wie, hoe beveilig je die enz.) onder
druk wat negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid en de acceptatie van contant geld kan hebben. DNB geeft daarom opdracht
voor een onafhankelijk onderzoek naar en advies over de chartale infrastructuur (dat is de structuur van het contante geld: wie
gaan er waar mee om, hoe zorg je voor goede bereikbaarheid enz.) voor de middellange termijn.
Het gebruik van contant geld aan de kassa daalt al jaren. Acht jaar geleden nog 60%, vorig jaar gedaald naar 32% en dit jaar,
deels door een reactie op de coronacrisis, versneld gedaald naar ruim 20% in oktober 2020. Ondanks de daling blijft het van
belang dat contant geld breed geaccepteerd wordt in winkels en bij de overheid en dat het aantal geldautomaten niet afneemt.
Inwisselbaarheid contant geld belangrijk voor vertrouwen
DNB vindt de inwisselbaarheid van privaat geld (giraal, door banken gecreëerd en
uitgegeven) en publiek geld (contant, door centrale bank uitgegeven) belangrijk voor
het vertrouwen in het monetaire systeem. Zonder contant geld kan een burger zijn
tegoed bij een bank niet meer opvragen. Contant geld is ook de enige manier voor
mensen om, onafhankelijk van een bank, geld bij zich te dragen. Contant geld heeft
belangrijke eigenschappen, zoals wettig betaalmiddel en daardoor algemene
acceptatie en je kunt ermee betalen zonder betrokkenheid van derden. DNB
onderzoekt samen met andere centrale banken in het Eurosysteem of digitaal publiek
geld (“digitale euro”) in aanvulling op contant geld ook in de behoefte aan publiek
geld kan voorzien. Maar vooralsnog is contant geld de enige vorm van publiek geld.
Contant geld blijft voor mensen een belangrijk betaalmiddel
Door zijn specifieke eigenschappen is contant geld voor veel mensen een nuttig betaalmiddel en soms zelfs de enige manier om
zelfstandig te kunnen betalen. Voor veel mensen is contant geld het best bruikbare betaalmiddel, ook omdat je er niet meer van
kunt uitgeven dan je bij je hebt. Het dalende gebruik van contant geld aan de kassa mag daarom niet leiden tot verslechtering
van de acceptatie ervan door winkels en overheidsorganisaties. Dat contant geld minder wordt gebruikt om mee te betalen was
tot voor kort vooral een keuze van de burger, maar die wordt steeds vaker gedwongen te pinnen omdat sommige winkeliers
geen contant geld accepteren.
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Contanten kunnen helpen in noodsituaties
Bovendien moet er in geval van een langdurige pinstoring of andere verstoring in het elektronische betalingsverkeer ook betaald
kunnen worden. DNB laat in haar analyse zien dat contant geld daar heel geschikt voor is en dat banken daarom voldoende
geldautomaten moeten blijven aanbieden. Dit is in het belang van de weerbaarheid van het gehele betalingsverkeer. Door het
afnemend gebruik van contant geld daalt het aantal geldopnameautomaten al jaren. De toename van plofkraken van
geldautomaten voor zowel uitgifte als afstorten heeft geleid tot onveiligheid en hinder voor burgers en winkeliers. Uiteraard
staat hun veiligheid voorop en die krijgt daarom momenteel de volle aandacht van de banken. Geldmaat, het bedrijf dat
stapsgewijs de geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank overneemt, voorziet voor volgend jaar 3850 automaten waar
bankbiljetten kunnen worden opgenomen. Met dat aantal kan in Nederland contant geld functioneren als back-up betaalmiddel,
maar dan moet dat aantal niet verder afnemen. Anders kunnen de banken niet voldoen aan een plots hogere vraag naar contant
geld. In zo’n situatie is het handig als mensen al een klein bedrag aan contant geld bij zich hebben. Zo kan men de eerste paar
dagen in een noodsituatie boodschappen doen en verlicht dit bovendien de druk op de vereiste capaciteit van de geldautomaten
in de eerste periode van een crisisscenario. Het is daarom zinvol als mensen altijd wat contant geld bij zich hebben.
Onderzoek naar de toekomst van de chartale infrastructuur
DNB heeft onder meer de wettelijke taak de goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen en de geldsomloop van
bankbiljetten en munten te verzorgen. Zolang er maatschappelijk behoefte is aan contant geld zal DNB de goede werking ervan
bevorderen en willen borgen dat de chartale keten goed blijft functioneren. Dit laatste is gezien het huidige lage gebruik van
contant geld aan de kassa niet langer vanzelfsprekend. De noodzakelijke infrastructuur dreigt te worden aangetast, wat
negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid en de acceptatie van contant geld kan hebben. DNB geeft daarom opdracht voor
een onafhankelijk onderzoek naar en advies over de chartale infrastructuur voor de middellange termijn, zoals ook is aanbevolen
in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer eerder dit jaar. Dit onderzoek en advies omvat de gehele keten voor
bankbiljetten en munten en de wijze waarop deze op middellange termijn kan voldoen aan de vereisten: veiligheid,
betrouwbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van contant geld, tegen aanvaardbare kosten. Het
onderzoek zal worden uitgevoerd gedurende de eerste helft van 2021 zodat de conclusies beschikbaar zullen zijn in de zomer
van 2021.
B. MANIFEST WAARDIG OUDER WORDEN 2.0
Op 12 december hebben de ChristenUnie, Omroep Max en KBO-PCOB, samen met verschillende maatschappelijke organisaties,
waaronder De Koepel, het Manifest “Waardig Ouder Worden 2.0” ondertekend. In het manifest staan tien voorstellen voor een
samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover
elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen. Het is een vervolg
op het Manifest Waardig Ouder Worden uit 2017. Dat manifest, dat destijds niet door KNVG en NVOG werd ondertekend maar
voor wat betreft het initiatief op de meeste punten wel de sympathie van beide organisaties kreeg, werd één-op-één
overgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet. Nu maar hopen…….
Het manifest luidt kort samengevat:
‘Wij geloven in een samenleving waarin jong èn oud zich gezien en gewaardeerd voelt. Een samenleving waarin iedereen
meedoet -ook als men ouder wordt. Ouder worden betekent niet dat je een ‘voltooid’ leven hebt, maar dat er een waardevolle
derde levensfase aanbreekt. Wij willen een samenleving waarin ouderen zo lang mogelijk zelf de regie hebben, gewaardeerd
worden om wie ze zijn, goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen en een plek hebben die zij met recht ‘thuis’ kunnen noemen.
Dat is de samenleving die ons voor ogen staat.’
De punten uit het manifest zijn:
1. Zet in op een brug tussen jong en oud; we hebben elkaar nodig!
2. Investeer in generatiewoningen en kleinschalige concepten
3. Help toekomstige senioren zich voor te bereiden op de oude dag
4. Stimuleer en beloon mantelzorgers en vrijwilligers
5. Gebruik de maatschappelijke diensttijd om jong en oud bij elkaar te
brengen
6. Zorg voor voldoende ontmoetingsplekken voor jong en oud
7. Maak Nederland dementie vriendelijk
8. Investeer in passende en palliatieve zorg
9. Borg de toegang tot geestelijke verzorging
10. Houd oog voor de ouderenzorg in en na de coronatijd.
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C. GOEDE ZORG IS HET VERDIENMODEL VAN DE MAATSCHAPPIJ
Onze levensverwachting stijgt en de zorguitgaven groeien. Er is betere, maar ook duurdere zorg. Door grotere zorgconsumptie
en vergrijzing nemen de zorglasten toe. De toekomstige ontwikkeling in gezondheid en zorg roept de vraag op of wij bereid zijn
om voor een nog betere gezondheid te betalen. Zo ja, hoe gaan we dat doen?
Preventie is de manier waarop gezondheid kan worden beïnvloed en daarmee de vraag naar zorg. Dit gebied is erg breed en gaat
van leefstijl in alle gradaties, via sociale netwerken naar bouw en inrichting van woningen, publieke gebouwen en openbare
ruimte. Demografische ontwikkelingen zullen invloed hebben op de wijze waarop collectieve middelen worden besteed en op
het niveau aan collectieve middelen die nodig zijn om alle zaken te regelen die in de maatschappij nodig zijn. Zorg wordt sterk
als kostenpost voor de maatschappij neergezet, terwijl goede zorg ook voor een beter inzetbare bevolking zorgt en daarmee
voor een beter verdienvermogen voor de maatschappij.
Specifiek voor ouderen geldt dat gezondheid en mobiliteit een basisvoorwaarde is om aan de
maatschappij te blijven bijdragen. Hetzij in de betaalde economie dan wel in de
vrijwilligerseconomie. De vrijwilligerseconomie komt in het BNP1 niet voor, terwijl veel ouderen
aan het vermogen van werkenden bijdragen om voor een zo volledig mogelijke werkweek
inzetbaar te zijn. Verder draaien het verenigingsleven, de culturele sector en de lokale politiek als
essentiële onderdelen van de samenleving voor een aanmerkelijk deel op (onbetaalde) ouderen.
Zorg voor ouderen die inzetbaarheid verbetert zal eerder als een investering moeten worden
gezien dan als een kostenpost. Behoud van goede mobiliteit is hiervan een sprekend voorbeeld:
goed werkende knieën en heupen zorgen voor mobiliteit, aanpassingen in woningen en bouw van
passende woningen voor ouderen zijn minder nodig. Uitgangspunt van de zorg is collectiviteit. Dit betekent dat de discussie over
de verdeling van de kosten over verschillende onderdelen gaan, zoals eigen bijdragen, zorgpremie, algemene middelen en
gemeentelijke budgetten. Eigen bijdragen zijn eigenlijk een non-discussie om zorgkosten te beheersen. Je krijgt hierdoor meer
uitvoeringskosten, complexe regelingen, ongelijke toegang, afname van de zorgkwaliteit. Vanuit de benadering van inkomen wel
relevant maar vanuit de focus op betaalbare goede zorg contraproductief. Wij zouden dit moeten afwijzen.
Zie hier de uitdaging voor de commissie zorg, wonen en welzijn van Koepel Gepensioneerden om de zaken die rond zorg spelen
helder te verwoorden en om die via onze politieke contacten onder ogen van beleidsmakers te brengen. We zijn daarom ook
benieuwd wat in de programma’s van de politieke partijen is te vinden over de gezondheidszorg en zullen dat toetsen aan de
mogelijkheden die wij zien.
John Schröer Commissie Zorg, welzijn en wonen
D. OPNIEUW OPRISPINGEN OVER HET EIGEN WONINGBEZIT
Met verbazing en verontwaardiging hebben we kennisgenomen van de publicatie van de
Nederlandse Bank (DNB) waarin ze de suggestie doen om het eigen woningbezit in het
belastingsysteem over te brengen naar box drie. Dat wil concreet zeggen, dat, als dat
gebeurt, over de waarde van het huis onder aftrek van de hypotheeklast,
vermogensbelasting moet worden betaald. En dat terwijl de overheid bewust het eigen
woningbezit heeft willen stimuleren en er via regelgeving op heeft aangedrongen de
woning in de loop van de jaren af te lossen.
Het advies om de eigen woning onder te brengen in Box 3 is niet nieuw. Al jarenlang zijn er ambtenaren van Financiën die dit
idee inbrengen om allerlei belastingverhogingen mogelijk te maken, zonder dat dit direct als belastingverhoging op inkomsten
wordt gezien. De grote vraag is waarom DNB nu weer opnieuw met deze oprisping komt. We kunnen een heel verhaal houden
over de vraag waar DNB zich mee bemoeit, maar het past helaas wel bij hun taken. Het is overigens wel een aparte discussie
waard om de taken van DNB (ook wat betreft de pensioenen) eens tegen het licht te houden en daarin veranderingen aan te
brengen maar het advies wat ze nu geven is slecht voor onze samenleving en de afspraken die zijn gemaakt. Het vertrouwen van
de burgers in de overheid is al niet groot en zal door zo’n maatregel nog verder dalen. Datzelfde geldt het DNB-alternatief om
het huurwaardeforfait te verhogen.
De consequenties?
Neem mensen met een kleine beurs, die op aandringen van de overheid toch overgegaan zijn tot de aanschaf van een eigen huis.
Voor veel ouderen geldt dat hun huis door de ontwikkelingen in prijs sterk is gestegen. Daardoor zijn ze in de loop van de tijd
steeds meer onroerende zaakbelasting gaan betalen. En als het huis is afgelost betalen ze ook belasting over het zogenoemde
huurwaardeforfait. Maar gelukkig hoeven ze over de waarde van het huis geen vermogensbelasting te betalen. Dat zou ook
desastreus zijn. De AOW met een klein aanvullend pensioen is geen vetpot. Als zij over het eigen huis vermogensbelasting
moeten gaan betalen, komen ze in grote problemen. Maar ook mensen met een groter aanvullend pensioen zullen deze
manoeuvre zien als een slinkse wijze om aan inkomensnivellering of aan verkapte verhoging van de inkomstenbelasting te doen.
Als de overheid tot het voorgestelde beleid over gaat is er sprake van een onbetrouwbare overheid, een overheid waar je bij het
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beleid in het vervolg dus altijd twijfels moet hebben, want: ‘ze kunnen op elk gewenst moment weer veranderen, met alle
consequenties van dien’.
Nu zegt DNB in een reactie dat het voorstel inhoudt, dat je geleidelijk aan tot die verandering zult moeten overgaan en dat je
daarmee het mogelijk maakt om beleid bij te stellen. Natuurlijk, omstandigheden veranderen en dat zal je moeten betrekken bij
nieuw te formuleren beleid. Maar oprispingen als deze missen elke onderbouwing, terwijl de consequenties voor veel oudere
mensen (die toch al jaren niet geïndexeerd zijn) groot en voor sommigen zelfs desastreus zijn.
Wat DNB wel aangeeft is dat de verschillen tussen huurders en mensen met een eigen woning steeds groter worden, vooral in
het westen van het land en in stedelijke gebieden, en dat dit de zoektocht naar fiscale mogelijkheden tot verkleinen
rechtvaardigt. Los van het feit dat het nu juist de bedoeling was om het eigen woningbezit te stimuleren, zou DNB eigenlijk
moeten bewaken dat het overheidsbeleid betrouwbaar is. Ze zouden er ook op kunnen wijzen, dat de problemen vooral te
danken zijn aan een gebrek aan adequaat huisvestingsbeleid. Daar komt nog bij dat de situatie voor eigen woningbezitters
nadelig wordt beïnvloed als de hypotheekrentes weer omhoog gaan. Kortom, door het aandragen van eenzijdige oplossingen
voor door eigen beleid veroorzaakte problemen, ben je verkeerd bezig. Ten koste van heel veel gepensioneerden.
Als je toch iets wilt doen aan de te grote verschillen, dan zou, tot het moment dat er meer woningaanbod is gerealiseerd,
aanpassing van het huurbeleid een veel beter en directer middel zijn. De echte oplossing is natuurlijk het stimuleren van de
woningbouw, vooral voor huurders met een kleine beurs. Daarop gerichte adviezen missen we ten zeerste. Terwijl we, als we
ons daarop meer zouden richten, eindelijk af zijn van de voortdurende stroom van oprispingen van mensen en instanties die het
aan de verkeerde kant zoeken.
E. COVID-19 – INFORMATIE OVER THUISQUARANTAINE
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan het nodig zijn dat u thuis in quarantaine gaat. Dat betekent dat u binnen
blijft en geen bezoek ontvangt. Onderstaand leest u wanneer u in quarantaine moet vanwege het coronavirus. Deze informatie
is al eerder aan de leden met e-mailadresverzonden.
In verschillende situaties moet je thuisblijven om te voorkomen dat je anderen besmet met het coronavirus.

Het kan lastig zijn om een aantal dagen binnen te moeten blijven. Er is steun en hulp beschikbaar als u er zelf niet uitkomt. Meer
informatie over thuisquarantaine vindt u op Rijksoverheid.nl/quarantaine. Voor nog andere vragen over het coronavirus en/of
de coronavaccinatie kijkt u op www.coronavaccinatie.nl of bel het publieksinformatienummer 0800-1351.
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F. SENIORENORGANISATIES STEUNEN BELEID OM OUDEREN NU VOORRANG TE GEVEN BIJ VACCINATIE CORONA
Minister De Jonge was er duidelijk over in het coronadebat in de Kamer half januari: ouderen zijn nu eerst aan de beurt om
gevaccineerd te worden. Dat is in lijn met het advies van de Gezondheidsraad en heeft de steun van de seniorenorganisaties.
Hoewel berichten in de media soms anders doen vermoeden, constateren seniorenorganisaties (Koepel Gepensioneerden, FASv,
NOOM en KBO-Brabant) dat alles in het werk wordt gesteld om ouderen zo snel mogelijk te vaccineren. Dankzij aanpassingen in
de vaccinatiestrategie is op 18 januari begonnen met het vaccineren van verpleeghuisbewoners en bewoners van grotere
instellingen voor gehandicaptenzorg met het Pfizer vaccin. Vanaf 25 januari waren bewoners van kleinschalige woonvormen aan
de beurt. Uiterlijk medio februari, mogelijk eerder, afhankelijk van de snelheid waarmee de vaccins binnenkomen, start de
vaccinatie bij thuiswonende ouderen. Ouderen kunnen erop rekenen dat er voldoende vaccins voor hen zijn gereserveerd, zo
heeft de minister toegezegd. We zijn nog niet van het coronavirus af, maar dat moment komt nu gelukkig wel in zicht voor
degenen die er het meest kwetsbaar voor bleken.
G. LEEFTIJDSGROEPEN ALS SELECTIECRITERIUM VAN IC-PATIENTEN BIJ SCHAARSE IC-CAPACITEIT
In de media wordt op dit moment veel aandacht besteed aan het draaiboek “code zwart” en het daarin genoemde
leeftijdscriterium, dat wordt toegepast bij de selectie van IC-patiënten in geval van schaarse IC-capaciteit. In dit artikel gaan we
in op de maatschappelijke en politieke discussie hierover en geven we u inzicht in het standpunt dat de Koepel Gepensioneerden
(KG) heeft ingenomen over dit belangrijke maar ook gevoelige onderwerp.
U kunt zich vast nog wel herinneren dat in de eerste golf van de coronapandemie sprake
was van een toestand waarin de landelijke IC-capaciteit tekort dreigde te schieten. In
dat geval moest door zorgverleners een selectie worden gemaakt tussen patiënten die
wel of geen IC-zorg konden krijgen. Om in dergelijke omstandigheden die selectie op
een zorgvuldige en verantwoorde manier te kunnen uitvoeren, is door de
artsenfederatie KNMG en de Federatie Medisch Specialisten een draaiboek “code
zwart” opgesteld. Dit draaiboek voorziet in de behoefte van zorgverleners, zodat ze
goed zijn voorbereid wanneer selectie van IC-patiënten onverhoopt aan de orde is.
Voor zorgverleners is het van belang dat zij bij de selectie van IC-patiënten met name op basis van niet-medische criteria, weten
hoe ze moeten handelen en zich daarbij gesteund weten door de samenleving. Hoewel ook in de huidige fase van de pandemie
de druk op de IC-capaciteit hoog is, is de inzet van dit draaiboek nu niet en hopelijk nooit aan de orde. De kern van het zorgvuldig
en weloverwogen opgestelde draaiboek bestaat eruit dat in geval van schaarse IC-capaciteit de IC-patiënten in eerste instantie
worden geselecteerd op uiteenlopende medische criteria. Indien op basis van die medische criteria geen onderscheid meer kan
worden gemaakt, moet worden overgegaan tot selectie op basis van ethische overwegingen. De algemene ethische principes
die hier gelden zijn: gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en het redden van zoveel mogelijk levens. Daarbij hebben de opstellers
van het draaiboek gekozen voor selectie op basis van de volgende criteria die achtereenvolgens worden toegepast.
• Als eerste wordt voorrang verleend aan patiënten die naar verwachting een relatief korte periode IC-zorg nodig hebben.
• Vervolgens wordt voorrang verleend aan patiënten die werkzaam zijn in de zorg, die door COVID-19 IC-zorg nodig hebben
én die beroepsmatig veelvuldig en risicovol contact met verschillende patiënten hebben gehad én die werkzaam waren in
een zorgsector waarin een schaarste van materiaal voor persoonlijke bescherming is vastgesteld.
• Vervolgens wordt voorrang verleend aan patiënten uit een jongere leeftijdsgroep; elke leeftijdsgroep beslaat een periode
van 20 jaren.
• Indien het bovenstaande geen uitsluitsel biedt wordt geselecteerd op basis van loting. Het toepassen van leeftijdsgroepen
is gebaseerd op het ethische principe van “fair innings”. Dit principe houdt in dat iedereen in de loop van zijn of haar leven
zo veel mogelijk gelijke kansen moet hebben om de verschillende levensfasen te doorlopen.
De minister stond in eerste instantie op het standpunt dat het toepassen van leeftijdsgroepen als selectiecriterium niet mag. Zij
was van oordeel dat loting dan het ultieme en meest rechtvaardige selectiecriterium zou zijn. Volgens de minister kan selectie
op basis van leeftijdsgroepen worden gezien als leeftijdsdiscriminatie omdat het ouderen benadeelt in de waarde en het belang
dat ze hechten aan de voortzetting van hun leven. Maar na een discussie in de Kamer en een uitgebreide raadpleging van
zorgverleners en van bijna alle ouderenorganisaties - waaronder de KG - heeft de minister haar standpunt heroverwogen en nu
alsnog ingestemd met het toepassen van leeftijdsgroepen als niet-medisch selectiecriterium.
Toepassing van leeftijdsgroepen kan worden gezien als een morele keuze waarover in redelijkheid verschillend kan worden
gedacht binnen de juridische grenzen van het verbod op leeftijdsdiscriminatie. En voor dit standpunt bestaat inmiddels een
breed draagvlak onder zorgverleners, ouderenorganisaties en de politiek, aldus de minister. Ook als Koepel Gepensioneerden
hebben we er bij de minister op aangedrongen om leeftijdsgroepen als uiterste selectiecriterium te handhaven. We voelen ons
hierbij gesteund door de resultaten van achterbanraadplegingen en dialoogbijeenkomsten die enkele van onze ledenorganisaties
hebben gehouden.
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U vraagt zich nu misschien af waarom de Koepel Gepensioneerden als belangenbehartiger van ouderen kan instemmen met
leeftijdsgroepen als uiterste selectiecriterium. Het zal u niet verbazen dat wij deze keuze liever niet hadden willen maken. Maar
als Koepel willen wij ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij voelen bij dit morele dilemma, niet uit de weg gaan.
Wij zijn oprecht van oordeel dat het gerechtvaardigd is om jongere generaties voorrang te geven boven oudere generaties bij
het verdelen van schaarse middelen in de zorg. Dit uiterste selectiecriterium gaat -op grond van morele overwegingen en in alle
redelijkheid en billijkheid- uit van gelijke kansen voor iedereen om alle levensfasen te doorlopen. Bovendien is het naar onze
overtuiging een verdedigbaar alternatief voor loting. We hopen met deze uitleg een heldere verantwoording te hebben gegeven
van ons standpunt in deze ethische kwestie.
Jan Menderink, Commissie Zorg-Welzijn-Wonen
H. ALLIANTIE DIGITAAL SAMENLEVEN
De digitale veranderingen gaan heel snel. Veel ouderen hebben moeite om hierin mee te komen,
terwijl de digitalisering ook voor ouderen veel voordelen heeft. Uit onderzoek blijkt dat digitaal
vaardige ouderen langer zelfstandig, veilig, fysiek en mentaal gezond thuis kunnen wonen.
Ook de Koepel Gepensioneerden vindt het van groot belang dat ouderen in staat zijn om mee te
doen in de (digitale) samenleving en dat ouderen zich betrokken en zelfverzekerd voelen bij het
maken van keuzes in de digitale realiteit van het dagelijks functioneren.
Daarom is er de Alliantie Digitaal Samenleven.
De Alliantie Digitaal Samenleven heeft tot doel:
• Meer mensen toegang te bieden tot digitale apparaten en digitale netwerken
• Meer mensen digitaal vaardig te maken
• Meer mensen inzicht te geven in de effecten van digitalisering op hun eigen welzijn
• Dichtbij beter passende digitale hulp en ondersteuning (DigiHulp) te bieden
Deze doelen hebben uiteraard ook betrekking op ouderen. Daarom wil de Alliantie in het kader van haar actieprogramma Ouderen
Online onderzoek doen naar ouderen die (nog) geen digitale vaardigheden hebben en naar de situatie waarin zij verkeren.
Daartoe wordt een werkgroep samengesteld waarin ook ouderen zijn vertegenwoordigd. Deze werkgroep dient als klankbord voor
het eerdergenoemde actieprogramma Ouderen Online.
Meer informatie over de Alliantie Digitaal Samenleven vindt u op www.digitaalsamenleven.nl. Heeft u belangstelling voor dit - ook
voor ouderen - belangrijke onderwerp en wilt u deelnemen aan deze werkgroep? Neem dan contact op met Marieke van der Kruijs
van de Alliantie. Haar contactgegevens zijn:
• e-mail: marieke@digitaalsamenleven.nl
• mobiel: 06-24617319

Wat zijn de risicogroepen bij het coronavirus?
Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19, de ziekte die wordt
veroorzaakt door het coronavirus. Welke mensen zijn dit?
a. Mensen die ouder zijn dan 70 jaar
Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19. Dat blijkt uit internationaal
onderzoek. Ook in Nederland is de helft van de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen ouder dan 69 jaar.
Van de overledenen (die getest zijn) is driekwart ouder dan 76 jaar.
b. Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen
Kwetsbaarheid neemt toe met de leeftijd en kan zich uiten op verschillende gebieden. De ene kwetsbare oudere heeft
bijvoorbeeld hulp nodig bij de lichamelijke verzorging terwijl de andere heel vergeetachtig is en naar de dagbesteding gaat.
c. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten
Volwassenen met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19.
Het gaat om (één van) de volgende aandoeningen:
• Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
• Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
• Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
• Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
• Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en
mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een
verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden
na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van
een arts. Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar
wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.
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•
•
•

Mensen met een hiv humaan immunodeficiëntievirus-infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met
een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4-cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
Mensen met ernstige leverziekte.
Mensen met zeer ernstig overgewicht.

Adviezen voor mensen uit risicogroepen
Mensen uit risicogroepen wordt aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen. Ook voor
bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen.
Algemene maatregelen
De basismaatregelen die voor iedereen in Nederland gelden, gelden ook voor mensen uit risicogroepen:
• Bij klachten die bij COVID-19 kunnen passen: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
• Houd steeds 1,5 meter afstand tot anderen buiten het huishouden.
• Blijf zoveel mogelijk thuis.
• Volg de algemene hygiëne-adviezen.
Aanvullende adviezen
Voor mensen uit risicogroepen is het belangrijk om 'oncontroleerbare' situaties te vermijden. Dit zijn situaties waar het niet
mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden en waar ook niet gecontroleerd wordt of mensen klachten hebben. Op deze
manieren kun je oncontroleerbare situaties vermijden en de kans op besmetting beperken:
•

Bezoek ontvangen
Vraag bezoek vooraf of ze klachten hebben, houd je aan de 1,5 meter en hygiënemaatregelen. Als het mogelijk is om
bezoek buiten te ontvangen, is dat beter dan binnen.
• Op bezoek gaan
Wees terughoudend. Vraag vooraf bij de gastheer of gastvrouw en eventuele andere aanwezigen of ze klachten hebben,
houd je aan de 1,5 meter en hygiënemaatregelen.
• Boodschappen
Vermijd locaties waar het lastig kan zijn 1,5 meter afstand te houden, zoals supermarkten, bouwmarkten of drukke
winkelstraten. Als een bezoek onvermijdelijk is, kies dan een rustig tijdstip. Kwetsbare ouderen kunnen beter iemand anders
boodschappen laten doen of de boodschappen laten thuisbezorgen.
• Bijeenkomsten
Vermijd grote bijeenkomsten.
• Vervoer
Vermijd het openbaar vervoer. Als je deelneemt aan dagbesteding kun je wel gebruikmaken van het vervoer daarnaar toe.
De vervoerder neemt passende maatregelen.
• Oppassen op (klein)kinderen
De 1,5 meter maatregel voor kinderen is versoepeld, omdat zij een kleine rol spelen in de
verspreiding. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden .Dit betekent het volgende voor mensen uit risicogroepen:
o Vitale 70-plussers kunnen gewoon oppassen op (klein)kinderen onder de 13 jaar. Zij hoeven
niet 1,5 meter afstand tot de kinderen te houden en mogen ook knuffelen met de kinderen.
o Kwetsbare ouderen kunnen wel oppassen op de kleinkinderen, maar we adviseren hen om
extra voorzichtig te zijn en bij voorkeur wel 1,5 meter afstand te houden.
o Volwassenen met onderliggende ziekten kunnen, afhankelijk van hun medische situatie, in
sommige gevallen wel oppassen. Zij kunnen dit bespreken met hun behandelaar. We adviseren hen om extra voorzichtig
te zijn en bij voorkeur wel 1,5 meter afstand te houden.
Bekijk via deze link ook de adviezen voor opa’s en oma’s die willen oppassen op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.
Stel je bezoek de volgende gezondheidsvragen:
• Heb jij of één van je huisgenoten last van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging?
• Heb je andere klachten, voel je je niet lekker?
• Heb je de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand dieCOVID-19 heeft?
• Ben je korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land teruggekeerd met code ‘oranje’ of ‘rood’?
Laat het bezoek niet doorgaan als één van de vragen met ja wordt beantwoord.
Maatregelen voor huisgenoten van kwetsbare mensen
Als je huisgenoot bent van iemand met een kwetsbare gezondheid, dan is het belangrijk dat je de maatregelen net zoals iedereen
zo goed mogelijk opvolgt, om een besmetting te voorkomen.
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Veel gestelde vragen
Ik heb astma / ik ben allergisch. Ben ik dan ook gevoeliger voor COVID-19?
Nee. Op basis van de kennis van nu lijkt het erop dat je als astma- of allergiepatiënt niet meer risico loopt op COVID-19. Als je
tenminste de medicatie volgens voorschrift inneemt.
Hebben mensen die een griepprik hebben gehad een voor- of nadeel met het coronavirus?
De griepprik biedt bescherming tegen griep. Het beschermt niet tegen andere virussen, zoals corona. Er is geen bewijs dat
mensen die de griepprik hebben gehad vatbaarder zijn voor COVID-19. Je weerstand vermindert niet na een griepprik. Ook is er
geen bewijs dat de griepprik zelf een grotere kans op COVID-19 geeft. Daarnaast heeft een griepprik geen invloed op hoe erg de
klachten zijn, als je ziek wordt.

Gedrag en welbevinden van 70-plussers tijdens de coronacrisis
De GGD Zuid-Holland Zuid en de Gemeente Rotterdam hebben in samenwerking met het regionale project ‘Senioren sterker
maken: fysiek en sociaal’ de gegevens geanalyseerd van deelnemers van 70 jaar en ouder die meededen aan het ‘regionale
coronaonderzoek’. Dit onderzoek gaat over het gedrag en welzijn van mensen ten tijde van de coronacrisis. Eerder verscheen er
al een rapport over het gedrag en het welbevinden van senioren tijdens de eerste coronagolf (data van april t/m juni).
Onderstaand leest u de belangrijkste resultaten uit de tweede coronagolf die nu gaande is (gegevens van juli t/m november).
Bezoek en sociale activiteiten
De resultaten van november (ten tijde van de tweede coronagolf) laten zien dat de deelnemende 70-plussers voorzichtig zijn
met bezoek en andere sociale activiteiten. Drieënnegentig procent van de deelnemende 70-plussers ontving in november niet
meer dan twee mensen te gelijk op bezoek en 36% gaf aan helemaal geen bezoek te hebben ontvangen in de week voorafgaand
aan het invullen van de vragenlijst. Daarnaast gaf 86% van de deelnemende senioren aan niet op bezoek te gaan bij mensen met
een kwetsbare gezondheid en 73% gaf aan niet op bezoek te gaan bij personen boven de 70 jaar.
Grote groep senioren houdt zich goed staande
Net zoals in de eerste coronagolf lijkt ook nu een relatief grote groep van de deelnemende 70-plussers zich naar omstandigheden
goed staande te houden. Deelnemers geven hun leven halverwege november gemiddeld een score van 7,4 op een schaal van 110 en 95% van hen geeft hun leven een 6 of hoger. Daarnaast blijkt 94% van de deelnemende 70-plussers psychisch gezond en
voelde 87% zich zelden of nooit angstig, voelde 81% zich zelden of nooit gestrest en had 66% zelden of nooit problemen met
slapen. Aan de andere kant: een behoorlijke groep deelnemende 70-plussers voelt het coronavirus in als heel dichtbij (45%),
maakt zich veel zorgen over het coronavirus (40%) en is heel bang voor het coronavirus (36%). Bovendien vinden bijna alle
deelnemende 70-plussers (97%) het (heel) erg dat er een tweede coronagolf is.
(Nog steeds) Veel emotionele eenzaamheid
Net als in de eerste coronagolf ligt de sociale eenzaamheid in de tweede coronagolf (half juli - half november) opvallend stabiel
tussen de 48 en 52%, waarden vergelijkbaar met de sociale eenzaamheid bij senioren in 2016. De emotionele eenzaamheid
daarentegen is opvallend hoog geweest tijdens de eerste coronagolf en lijkt, na een daling in de zomerperiode, in de tweede
coronagolf weer toe te nemen. Met name in april was de emotionele eenzaamheid met 85% erg hoog, in juli is dit afgenomen
tot 59%. Echter, daarna is het percentage 70-plussers dat emotioneel eenzaam is weer gestegen, met de sterkste stijging van
begin oktober naar half november (van 61% naar 70%). Deze stijging in emotionele eenzaamheid gaat samen met het
toenemende aantal besmettingen in deze periode en de aangescherpte maatregelen die in oktober en november zijn
afgekondigd, waaronder het ontvangen van maximaal 3 en later 2 gasten per dag.
Minder sporten en bewegen tijdens corona
De eerste rapportage over de periode van april t/m juni liet al zien dat veel van de deelnemers in coronatijd
minder zijn gaan bewegen en sporten: half april sportte 55% van de deelnemende senioren minder dan voor
de coronacrisis, half juni was dat nog steeds 35%. De resultaten over de periode van juli t/m november laten
zien dat het percentage deelnemers dat (veel) minder is gaan bewegen en sporten verder daalt tot begin
oktober (26% sport en beweegt minder) en daarna weer duidelijk toeneemt tot 34% in november. Ook deze
stijging lijkt verband te houden met de verscherpte maatregelen in oktober en november, waaronder het
verbieden van sportwedstrijden, het sporten in teamverband en het sluiten van de zwembaden.
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Pas op voor agressieve incassobureau’s
Belt een incassobureau u op omdat u nog een rekening moet betalen? Denk dan niet te snel dat u vast iets vergeten bent. Deze
telefoontjes zijn vaak niet terecht. U hoeft nooit een rekening te betalen voor iets dat u niet heeft besteld.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor agressieve incassobureaus. Deze bureaus
bellen op en beweren dat u een oude rekening nog niet heeft betaald. U zou bijvoorbeeld een
abonnement hebben afgesloten of meegedaan hebben aan een kortingsactie. Omdat het gaat om
rekeningen uit het verleden, kunt u zich misschien niet herinneren of u echt zo’n abonnement heeft
afgesloten of aan een actie heeft meegedaan. Toch doet u er goed aan om niet zomaar te betalen. U
hoeft alleen maar te betalen als u een overeenkomst heeft gesloten. Dat kan een mondelinge
overeenkomst zijn, die bijvoorbeeld met een geluidsopname is vastgelegd. Het kan ook een getekende,
papierenovereenkomst zijn. Of een e-mail waarin u schrijft dat u akkoord gaat met het aanbod. Als u geen overeenkomst heeft,
of niet meer weet of u een overeenkomst heeft, moet het incassobureau bewijzen dat die overeenkomst er wel is. Kan het
bureau dat bewijs niet leveren, dan hoeft u niet te betalen.
Waaraan kunt u een agressief incassobureau herkennen?
Het incassobureau zegt dat u een rekening moet betalen, waar u niets vanaf weet. Het incassobureau dreigt met extra kosten
als u niet betaalt. Het incassobureau dreigt met loonbeslag of beslag op uw huis of bankrekening.
Wat kunt u doen als een agressief incassobureau u benadert?
Geef aan dat u niets weet van een onbetaalde rekening. Vraag het incassobureau om bewijs dat u een overeenkomst heeft
gesloten. Zeg dat u niet zult betalen als er geen bewijs is van een overeenkomst. Laat u niet bang maken met dreigementen.
Bedenk dat het incassobureau hiermee alleen maar probeert u onder druk te zetten. Als het incassobureau blijft aanhouden, zeg
dan dat u het gesprek beëindigt en hang op. Krijgt u een brief of e-mail van een incassobureau en vertrouwt u het niet? Gebruik
dan de Incassobrief Checker van Consuwijzer. Doe bij bedreiging aangifte bij de politie.
Wat kunt u doen als er een geluidsopname is?
Een geluidsopname van een telefoongesprek is niet altijd voldoende bewijs dat u een overeenkomst heeft gesloten. Een
telefonische overeenkomst is alleen geldig als het voor u als koper duidelijk was dat u een overeenkomst sloot. Dat moet dus uit
de geluidsopname blijken. Als het aanbod niet duidelijk genoeg was, kunt u de overeenkomst ontbinden. U hoeft dan niet te
betalen. Voor nieuwe contracten voor energie, stadsverwarming, telefoon, internet en andere diensten is een geluidsopname
niet genoeg. Dan is er een schriftelijke overeenkomst nodig. U moet ook een handtekening zetten of online uw instemming
geven. Voor een verlenging of vernieuwing van een bestaand contract, is een opname van een telefoongesprek wel voldoende.
Als een contract niet geldig is, hoeft u niet te betalen en niet te reageren. Toch is het goed om in dat geval een brief of e-mail te
sturen, waarin u dit aan het bedrijf laat weten. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.
Bron: Plusonline

Positie van cliëntenraden bij besluiten in relatie tot corona
Van het LOC Cliëntenraden kregen we onderstaand artikel
Hoewel het aantal coronabesmettingen weer afneemt, neemt de angst voor de Britse variant van het coronavirus toe. Sinds 23
januari geldt een avondklok. Door deze angst zien we helaas dat instellingen weer rigoureuze beslissingen nemen. In OostGroningen bijvoorbeeld zitten op dit moment 11 verpleeghuizen in volledige lockdown, als voorzorgsmaatregel. We schrijven dit
omdat hier een belangrijke rol is weggelegd voor cliëntenraden. Loopt u tegen eenzelfde verschijnsel aan: wijs cliëntenraden hierop.
Geen wettelijke basis
Er is op dit moment geen wettelijke basis om zo’n bezoekverbod in te stellen. Per 1 december 2020 is de Wet Publieke Gezondheid
gewijzigd. Die wijziging is tot stand gekomen door middel van de tijdelijke wet maatregelen Covid-19. In die wet is uitdrukkelijk
bepaald dat mantelzorgers niet de toegang tot verzorgings- en verpleeghuizen kan worden ontzegd. Tijdens de behandeling in
de Tweede Kamer is bepaald dat naast de maatregelen om de fysieke gezondheid te garanderen ook de geestelijke gezondheid
van bewoners niet uit het oog mag worden verloren. Om die reden is expliciet bepaald dat tenminste één familielid of naaste altijd
toegang dient te houden.
Blijf betrokken als raad
We blijven benadrukken dat de corona-aanpak vraagt om een evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid. En dat doe je met
elkaar: de mensen die zorg krijgen, hun naasten en de hulpverleners. De cliëntenraad heeft een belangrijke rol om in alle
afwegingen vooral de menselijkheid te blijven bewaken. En het perspectief van bewoners en naasten in te brengen. Daarom is het
van groot belang dat bestuurders de cliëntenraden betrekken bij besluiten omtrent bezoekersregelingen en vaccinatiebeleid.
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Positie cliëntenraad
Wanneer coronamaatregelen gevolgen hebben voor mensen die zorg krijgen, kunnen verschillende advies- en
Instemmingsrechten aan de orde zijn. Het kan daarbij gaan om:
 Adviesrecht over een gehele of gedeeltelijke beëindiging van de zorgverlening;
https://www.clientenraad.nl/nieuws/positie-van-clientenraden-bij-besluiten-in-relatie-tot-corona/Instemmingsrecht
 met betrekking tot voor cliënten geldende regelingen. Hieronder valt (het aanscherpen van) de bezoekregeling en de manier
waarop bewoners of opgenomen cliënten gevaccineerd gaan worden;
 met betrekking tot het beleid op het gebied van de veiligheid;
 met betrekking tot het toelatingsbeleid van cliënten tot de zorgverlening;
 met betrekking tot het beleid op het gebied van voeding, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning;
 Bovenwettelijk (verzwaard) advies- of instemmingsrecht over het beleid op het gebied van de gezondheid.
Wanneer er een maatregel genomen wordt die geldt voor de gehele instelling moet deze voorgelegd worden aan de centrale
cliëntenraad. Wanneer het gaat om lokaal bepaalde maatregelen is het de lokale cliëntenraad die daarover gaat. Juist in de huidige
periode is het belangrijk om actief betrokken te blijven als cliëntenraad en de rol van waakhond te bewaren.
Korte termijn is geen excuus
Het kan zijn dat de instelling op korte termijn bepaalde besluiten moet nemen. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden en
instelling afspraken maken hoe dergelijke besluitvorming snel kan plaatsvinden zonder af te doen aan het advies- of
instemmingsrecht van de cliëntenraad. Zo kan het zijn dat de cliëntenraad bereid is in spoed bijeen te komen om zijn standpunt
te bepalen. Ook kan een cliëntenraad het dagelijks bestuur of de voorzitter mandateren zodat de instelling met hem kan
afstemmen en hij namens de cliëntenraad kan adviseren of instemmen. Besluiten nemen zonder raadpleging van de cliëntenraad
is niet de bedoeling en draagt niet bij aan zorgvuldige en gedragen besluitvorming. Juist in situaties die daarom vragen.
Meer weten?
Vragen? Schroom niet om contact op te nemen met de Vraagbaak van LOC via 030 – 284 3200 of mail naar vraagbaak@loc.nl

Lief en leed

In de maanden januari en februari vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen.
Periode
Januari/februari 2021

Datum

Naam lid

Leeftijd

12 februari

Mevrouw A.M. Nijsse-Wondergem, Wolphaartsdijk

75

22 februari

Mevrouw L. Polfliet-Zuidweg, Goes

75
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Nieuws uit het BBGG
1. Activiteitenplan BBGG voor 2021
Het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) stelde in december zijn activiteitenplan voor 2020 vast. Vanzelfsprekend geldt ook hier
het voorbehoud van de coronamaatregelen, dus of het in de vastgestelde vorm uitgevoerd kan worden is nog de vraag. We
zullen ook dit plan in de volgende nieuwsbrief opnemen.
2. Voorzieningen op het perron van NS-station Goes.
Het BBGG is via de gemeente Goes al tijdenlang in de weer om op het perron van het NS-station in Goes meer beschutting te
krijgen in de vorm van wachthuisjes of een andere vorm van beschutting, vooral tegen de vaak harde wind die daar waait. Aan
de oostkant (de kant van Kloetinge) staat al zo’n beschuttingssysteem, maar aan de westkant (de ‘Vlissingse kant’), die onlangs
geheel is vernieuwd door de komst van de spoortunnel, staat deze nog niet.
Na een nieuw rappel bij de gemeente Goes is van daaruit opnieuw contact gelegd met ProRail. Inmiddels is er positief resultaat:
Goes staat ‘op de rol’ voor 2021: er wordt een beschuttingssysteem bijgeplaatst. Dit zal zoveel mogelijk dicht gebouwd worden
(dichte achterkant, 2 verlengde hoekschermen en frontscherm) en ‘met de kont in de wind’. Dit zal daarmee een ander
beschuttingssysteem worden dan er al staat. Dat heeft een gesloten achterkant en één normaal hoekscherm. Ons voortdurende
aan de bel trekken heeft dus gelukkig een eerste resultaat gehad. Nu nog plaatsen…
3. Overleg over seniorenraad
Op 11 januari jl voerden ondergetekende en de secretaris van het BBGG een teamgesprek met enkele ambtenaren van de
gemeente Goes. Dit gesprek was een vervolg op/uitwerking van het gesprek dat we eerder (in november 2020) met wethouder
Van der Reest voerden. In het gesprek hebben we allereerst de wederzijdse standpunten nog verder verduidelijkt. Vervolgens is
afgesproken dat we als BBGG (seniorenraad) aan tafel zullen komen met de betrokken beleidsmedewerkers om samen na te
gaan waar, op welke thema’s en hoe, wij in dit proefjaar onze rol als seniorenraad zouden kunnen invullen. We hebben
overduidelijk aangegeven niet afhankelijk te willen zijn van het door de gemeente ingestelde burgerpanel.
Een eerst afspraak in dit verband vindt plaats op 24 februari. Belangrijkste thema zal zijn de WMO (beleid/uitvoering).
Ter voorbereiding op dit gesprek is al aan het grootste deel van de ASG-leden gevraagd (de mensen die over e-mail beschikken)
hun eventuele ervaringen (zowel positief als negatief) op dit punt aan mij door te geven. Als er uit de groep leden zonder e-mail
nog mensen zijn die dat ook wensen te doen dan kan dat alsnog (eventueel telefonisch).
Ook het thema ‘eenzaamheid’ kwam in dit gesprek even aan de orde. Op 26 januari is hierover een team-meeting gehouden met
het BBGG en met andere organisaties. Helaas kreeg deze meeting een minimale opkomst. We bekijken hoe we hiermee verder
zullen gaan. Er volgt nieuw overleg met de gemeente.

Weetjes
Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Niet iedereen krijgt bericht dat belastingaangifte gedaan moet worden. Toch
loont het vaak de moeite om toch aangifte te doen. In een groot aantal gevallen is het mogelijk om een bedrag aan betaalde
inkomstenbelasting terug te krijgen. Bijvoorbeeld: een gehuwde die naast zijn AOW-uitkering een pensioen heeft van € 5000,waar € 972,- belasting op is ingehouden kan ongeveer € 898,- belasting terug krijgen. Zie onderstaande berekening.
AOW
Pensioen
Totaal

Uitkering
€ 10.986,00
€ 5.000,00
€ 15.986,00

Inkomstenbelasting 19,45% over 15.986
Algemene heffingskorting
Ouderenkorting
Te betalen belasting:
Reeds ingehouden loonheffing over pensioen:
Terug te ontvangen belasting:

€ 3.109,00
€ -1.413,00
€ -1.622,00
€
74,00
€ -972,00
€ -898,00

Loonheffing
€ € 972,00
€ 972,00

Een alleenstaande met een AOW-uitkering en een pensioen van € 5.000,- kan ongeveer € 357,- belasting terug krijgen:
AOW
€ 16.012,00
€ Pensioen
€ 5.000,00
€ 972,00
Totaal
€ 21.012,00
€ 972,00
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Inkomstenbelasting 19,45% over € 21.012,00
Algemene heffingskorting
Ouderenkorting
Alleenstaanden ouderenkorting
Te betalen belasting
Reeds ingehouden loonheffing over pensioen
Terug te ontvangen belasting

€ 4.086,00
€ -1.413,00
€ -1.622,00
€ -436,00
€ 615,00
€ -972,00
€ -357,00

Vragen over uw belastingaangifte? Neem contact op met Leen van Zon

Waar komen de Bevelandse plaatsnamen vandaan? (1)
Iedere plaatsnaam heeft een historische oorsprong. Zo lezen we in het boekje ‘Herkomst van de Bevelandse plaatsnamen’ van
Huib Boogert en uitgegeven in mei 1984 door het kantoor Goes van de NMB bank. Het kan zijn dat de plaats naar een rivier of
meer is genoemd, in de tijd voor de reformatie naar een Heilige bedienaar van de Rooms Katholieke Kerk, een bekende
streekgenoot, legende of adellijk geslacht, dat een bepaald dorp bestuurde. Augustinus belicht de achtergronden.

BORSSELE
Het valt aan te nemen dat Borssele is genoemd naar het geslacht van de heren van Borssele,
waarvan ene heer Frank trouwde met Jacoba van Beieren. Dat blijkt echter niet het geval te
zijn. In de loop der tijden hebben zelfs de meest wilde theorieën over de naamgeving de ronde
gedaan, omdat er geen historische bronnen zijn die ook maar enig houvast bieden. Wel staat
vast dat het dorp één van de oudste woonkernen van Zuid Beveland is. De naam Borssele stond
al voor het jaar 1000 bekend als een behoorlijk uitgestrekt onbedijkt stuk land. Borssele wordt
in een oorkonde van 18 januari 976 genoemd. In die oorkonde bevestigt Keizer Otto II aan de
Gentse Sint Baafsabdij dat zijn voorganger Otto I een aantal bezittingen, waaronder Borssele,
aan hen heeft teruggegeven.
Er zijn middeleeuwse documenten bekend waarin Borssele ook wel ‘Brumsela’ of ‘Brinsila’ wordt genoemd. Ofschoon de
uitgangen –sela en –sila erg Vlaams aandoen, kan de naam echter niet verklaard worden.
In de latere polder Borssele ontstond het dorp Monster, dat bij de vloeden van 1530 en 1532 overspoeld werd. De polder werd
echter opnieuw bedijkt en het dorpje dat gesticht werd, werd ook weer Monster genoemd. Pas na 1750 raakte die naam buiten
gebruik. Waarschijnlijk omdat de naam teveel deed denken aan een ‘monasterium’ (= klooster). Het was dan ook logisch dat het
dorp de naam van de polder, Borssele, kreeg. Die naam werd op diverse manieren geschreven totdat eerst in 1937 een speciale
commissie adviseerde de naam definitief vast te stellen op Borssele. Bij de gemeentelijke herindeling van 1970 verloor een groot
aantal gemeenten in ‘De Zak’ hun zelfstandigheid en gingen samen verder als de gemeente “Borsele”, met één s dus.

YERSEKE
Over Yerseke vonden we in
hetzelfde boekje het volgende: in
het middeleeuwse oorkondenboek
van Holland en Zeeland komt in 966
al de naam Gersakre voor. In 980
wordt het Gersicha genoemd. Ze
laten zich beide verbinden met
‘gers’, een oude bijvorm van ‘gras’.
De uitgangen –sik, -siki, en –siek
betekenen in oudhoogduits ‘waterloop’. De naam kan dus ‘geul in het
grasland (bijv.’schor’) betekenen.
Verschillende latere bronnen
wijzen ook op het bestaan van een
waterloop met de naam Yerseke,
o.m. een overloper uit 1602 van het
Waterschap Kruiningen. Ook heeft
er een gehucht Yersekedam
bestaan ten noorden van Yerseke. Dat duidt op de afdamming van een waterloop. In elk geval was de omgeving van Yerseke al
zeer vroeg bewoond.
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GOES
Natuurlijk heeft ook Goes, de grootste gemeente van Zuid Beveland, qua naamgeving een historisch verleden. In onze
informatiebron lezen we daarover het volgende: Over het werkelijke ontstaan van de naam Goes is enige strijd tussen historici
en letterkundigen. Het oude woord ‘goes’ is de Vlaamse vorm van ‘gans’ volgens de letterkundigen. In vroegmiddeleeuwse
stukken (o.a. een oorkonde van 16 augustus 776) is in
Zeeland al sprake van een water Gusaha. De uitgang aha betekent in het oudsaksisch ‘water’. Men kan
slechts gissen dat Gusaha ‘ganzenwater’ betekent. De
waternaam -aha kan later toonloos zijn geworden. Er is
echter geen enkel bewijs voor.
Een volgende vermelding waarvan de naam Goes
afgeleid zou kunnen zijn komt voor in de al eerder
genoemde oorkonde van 18 januari 976 (van keizer Otto
II) aan de Sint Baafsabdij te Gent. Daarin wordt melding
gemaakt van Curtagosum. Dat is Latijns voor Korte Gos,
vermoedelijk een kreek. De naam Goes is hiervan af te
leiden. In diverse oorkonden, o.m. van het bisdom
Utrecht komt de naam van de huidige stad pas later in
herkenbare vorm voor als plaatsnaam Goes (1216) en Gos (1224). In 1267 voor het eerst als Goes.

KAMPERLAND
Het ontstaan van de naam van Kamperland is niet direct te danken aan water,
maar heeft er wel grote invloed op gehad. De plaats dankt zijn naam aan een
kleine nederzetting met de naam Campen (Campan), die in het uiterste westen
van Noord Beveland lag. Het werd al genoemd in 976. Het was al vrij vroeg een
zelfstandige parochie. De nederzetting verdween bij de vloeden van 1530 en
1532. Na de herbedijking werd het nieuwe ambacht (=polder) Campensnieuwland gevormd. Het huidige Kamperland ligt echter niet in deze polder, maar
in de Heer Janzpolder, waarvan de bedijking in 1699 gereed kwam. Sinds 1658
bestond er namelijk al een Kamperlandpolder.
Dat het nieuwe dorp niet Campen ging heten, maar Kamperland is waarschijnlijk
het gevolg van een spraakverwarring: het dorp kreeg gaandeweg de naam van de
naburige polder. De oorspronkelijke naam Campen werd overigens afgeleid van
het midden-Nederlandse ‘camp’ waarschijnlijk een door monniken in zwang gekomen woord (Latijns: Campus), dat staat voor
hoge vlakte, veld of afgeperkt stuk.
Augustinus
(Bron: Het boekje ‘Herkomst van de Bevelandse plaatsnamen’ van Huib Boogert)

Een paar winterse kiekjes uut Goes

Op d'n Langendiek in Goes

Vanaf de Van de Spiegelstraat kijk je, tussen het oude GAK-gebouw en de
voormalige RABO-bank, op de Keizersdijk en de achterkant van de Klokstraat
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Advertenties

Het onderhoud van uw huis wordt u te veel?
Uw gezondheid speelt een rol of uw partner
komt te overlijden? Is het dan haalbaar om in
uw huis te blijven wonen? Wat doet u dan?
ISM-makelaars kan helpen. Wij komen graag langs
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Daarin laten we zien wat de opties zijn met een
helder inzicht in de kosten. U kunt op basis
daarvan een passende keuze maken.
Gaat u over op verkoop? ISM-makelaars werkt op
basis van ‘no cure no pay’. U betaalt pas als de
woning is verkocht.
Interesse? Neem gerust contact op met:
ISM Makelaars, Imre Schaafsma
Uw makelaar voor net dat beetje meer.
Telefoon: 0113 - 268 199
Mobiel: 06 - 3039 7127
Email: info@ismmakelaars.nl

16

