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INTRO: DE HEERENVEENSE ONTWIKKELINGEN VOOR OUDEREN IN 2018 
 
Het COSBO blijft de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo), de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Participatiewet en andere 
ontwikkelingen binnen de zorg kritisch volgen. Het COSBO blijft aandacht vragen voor de 
speerpunten zoals genoemd in het Manifesto 2017-2018: 
 

o Inkomen; de groep 75+ groeit van 2018 tot en met 2040 van 8,8% naar 17,9%. 
30% van deze groep wordt door het SCP als financieel kwetsbaar beschouwd. 

o Meedoen. Hiermee kan eenzaamheid worden teruggedrongen. De gemeente dient 
het tot haar taak te rekenen dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten en zodoende 
(kleine) netwerken te creëren.  

o het thema wonen met name voor die groep ouderen die niet meer thuis kunnen 
wonen en “te goed” zijn voor het verpleeghuis. De zorg die hier mee gemoeid is, zal 
substantieel toenemen. 

 
De aantallen senioren en AOW-gerechtigden namen in 2018 verder toe. Demografische ont-
wikkelingen laten zien dat in 2020 43% van de bevolking uit senioren zal bestaan en dat dan 
zeker 20% AOW-gerechtigd is! Als 30% van de groep 75+ financieel kwetsbaar zal zijn, dan 
zal dit gevolgen moeten hebben voor de beleidskeuzes waarvoor het gemeentebestuur van 
Heerenveen staat. Het COSBO blijft, gelet op deze ontwikkeling, zich inzetten voor een 
herkenbaar doelgroepenbeleid voor ouderen en zal het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad van Heerenveen hierop blijven aanspreken. 
 
Het COSBO heeft medio november 2017 een Manifesto 2017-2018 naar buiten gebracht. 
Dit Manifesto (zie bijlage III) roept de Heerenveense politieke partijen op nadrukkelijk 
aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een Ouderenparticipatiebeleid.  
 
Het COSBO wenst niet op de stoel te gaan zitten van de raadsleden en hun fracties. 
In overleg met de Commissie Samenlevingszaken (SAZA) van de gemeenteraad en in 
overleggen met de diverse fracties is aangegeven in welke richting het COSBO denkt.  
Het COSBO vindt haar speerpunten nauwelijks terug in het vigerende coalitieakkoord. Het 
COSBO zal er alles aan doen om haar speerpunten op de politieke en bestuurlijke agenda te 
krijgen en te houden. 
 
Het COSBO gaat ervan uit dat het periodiek overleg met het College wordt gecontinueerd 
evenals het jaarlijks overleg met de Commissie SAZA. 
Het COSBO acht het van eminent belang dat bepaalde activiteiten en overlegplatforms 
gecontinueerd worden. Het bewaakt de belangen van oudere mantelzorgers en hecht aan 
afvaardigingen en/of betrokkenheid in het Alzheimercafé, De Barones, de Regiegroep 
Armoedebeleid, het Seniorcafé en de Cliëntenraad van verpleeghuis Anna Schotanus. De 
gemeentelijke Regiegroep Armoedebeleid heeft zich ontwikkeld tot een lokaal 
overlegplatform van Heerenveense vrijwilligers- en belangengroeperingen. Met 
Caleidoscoop wordt regulier overlegd en afgestemd.  
 
  
  
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
 

Coen van den 
Heuvel, voorzitter COSBO 
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INFRASTRUCTUUR 
 
Het COSBO Samenwerkingsverband overkoepelt vijf partners, te weten OOVH, OOVH De 
Knipe, PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond), KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) 
en FNV Senioren. De bonden constateren wel een gestage afname van leden. De ‘jongere 
ouderen’ kunnen de opzeggingen en natuurlijk verloop niet compenseren. 
Het COSBO ziet het als haar primaire doel om de belangenbehartiger voor de ouderen in 
Heerenveen te zijn. Hiertoe hebben de ouderenbonden in Heerenveen zich verenigd. 
 
Op landelijk niveau voeren KBO en PCOB fusiebesprekingen. In de gemeente Heerenveen 
werken de beide bonden al nauw samen. Zij organiseren een groot deel van hun activiteiten 
al gezamenlijk. Ook op bestuurlijk niveau werken zij al samen. 
 
Gezamenlijk bieden zij bijna 80 activiteiten aan, variërend van bingo of een lezing tot en met 
meerdaagse reisjes. Het bezoekersaantal varieert van 20 tot 75. 
De partners hebben elk afgevaardigden in hun eigen gewestelijke en/of provinciale gremia 
en zijn tevens vertegenwoordigd in de provinciale Samenwerkende Friese Ouderenbonden 
(SFO).  
 
COSBO en sociale kaart 
Het COSBO in onze gemeente bestaat 33 jaar. De partners/afdelingen bleven dezelfde, hun 
vertegenwoordigers volgden elkaar op. Ondanks hun achtergrond delen zij vele inzichten. 
Met name dat ouderen, ongeacht hun leeftijd, gezondheid, woonplek of inkomenspositie, 
ongehinderd en volwaardig aan het maatschappelijk leven moeten kunnen deelnemen. 
Daarom ijvert het COSBO namens de aangesloten bonden naast afleiding en gezelligheid 
vooral voor kennisoverdracht, activering en participatie van senioren.  
 
 

Overlegpartner 
Het COSBO staat niet op zich. Als belangenbehartiger van ouderen neemt het een duidelijke 
plaats in op ‘de sociale kaart’. Het fungeert als gesprekspartner van de gemeente en is 
overlegpartner bij instellingen die zich met senioren(beleid) bezighouden. Daaronder zijn de  
Participatieraad, welzijnsorganisatie Caleidoscoop en gemeenteraadsfracties. Het COSBO 
kent daarnaast reguliere afvaardigingen in diverse gremia die zich met seniorenzaken bezig- 
houden. Het is actief in het Seniorcafé, participeert in de Regiegroep Armoedebeleid, is 
betrokken bij het steunpunt De Barones voor uitkeringsgerechtigden. Daarnaast maakt het 
zaken aanhangig in de cliëntenraad van Meriant c.q. verpleeghuis Anna Schotanus en komt 
het zo nodig op voor de belangen van mantelzorgende partners van zorgbehoeftige, 
thuiswonende senioren. Intussen speelt het COSBO in op actuele zaken, zoals met de 
Seniorenmarkt in oktober.  
 
Commissie Buitendorpen 
De leden van ouderenbonden wonen in de gehele gemeente, ook in dorpen Akkrum, Nes, 
Oldeboorn en Haskerdijken. De 'Commissie buitendorpen'  organiseert zelfstandig 
activiteiten buiten de plaats Heerenveen. 
Het gemiddelde bezoek aan dergelijke activiteiten ligt doorgaans rond de 80 deelnemers.  
 
Intussen kennen alle bonden hun eigen ‘belastinginvullers’ die leden, tegen een kleine 
vergoeding van € 12,50, kunnen bijstaan bij hun inkomstenaangifte.  
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BESTUURLIJKE ZAKEN en ONDERSTEUNING 
 
Het COSBO is een samenwerkingsverband. Vertegenwoordiging, stemgerechtigdheid en 
stemverhouding, alsmede werkwijze en afvaardiging van de partners, zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. Elke partner heeft één stem in het bestuur plus een (vaste) 
plaatsvervanger, die de vergaderingen, zonder stemrecht, mag bijwonen. Vijfmaal per jaar 
vergadert het voltallige algemeen en dagelijks bestuur door middel van een gecombineerde 
vergadering van algemeen en dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur van zes personen 
vergadert, indien nodig, op afroep. Daarnaast hebben dagelijks bestuursleden frequent mail- 
en/of telefooncontact. In 2018 namen wij afscheid van ambtelijk secretaris Hinke Kroondijk. 
Zij werd bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.  
 
Algemeen bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door de samenwerkingspartners, vier afdelingen met ieder één 
stem van de afgevaardigde. In 2018 namen ook de plaatsvervangende afgevaardigden deel 
aan de vergaderingen. Het bestuur vergaderde in de praktijk dus met tien leden plus 
onafhankelijk voorzitter. Er is geen rooster van aftreden: je blijft COSBO-bestuurder zolang je 
in het bestuur zit van de bond of afdeling die je vertegenwoordigt. 
 
Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de vier bonden en de buitendorpen. Het kent vaste 
bijeenkomsten en ander tussentijds contact.  
Het dagelijks bestuur bleef stabiel en telde in 2017 zes leden: 
 Coen van den Heuvel, onafhankelijk voorzitter, 
 Wil Bosman-Asselman (KBO), vicevoorzitter tvs voorzitter KBO 
 Neli de Haan (PCOB), bestuurlijk secretaris, tvs voorzitter PCOB 

Sil Dekker, penningmeester tvs OOVH De Knipe 
Albert van der Wal, voorzitter OOVH 
Joop van den Berg, voorzitter FNV Senioren 
 

Bestuursvergaderingen 
Het algemeen bestuur van COSBO is in het kalenderjaar 2018 vijf maal bijeengekomen: op 
15 januari, 19 maart, 18 mei, 17 september en 19 november, in 'De Drie Pilaren' in 
Oudeschoot, of desgewenst bij een van de leden thuis. Vaste agendapunten zijn de 
verslagen van de vertegenwoordiging in de Regiegroep Armoede en 
Mantelzorg/Caleidoscoop. 
 
Bestuursmutaties  
Het bestuur was zeer stabiel. Zie in Bijlage I de namenlijst van algemeen en dagelijks 
bestuur. 
 
COSBO secretariaat 
Het secretariaat is per 01-9-2018 overgedragen van Hinke Kroondijk naar Alje Heinkens. 
Hij is verantwoordelijk voor het organiseren en verslaan van de gecombineerde algemeen en 
dagelijks bestuursvergaderingen en andere overleggen, de organisatie van themamiddagen 
en bestuursmiddag, afstemming Seniorenmarkt, het maken van afspraken en de  
correspondentie. Ook het bijstaan van bestuurders valt binnen zijn pakket.  
 
De taak, uitvoerend penningmeesterschap, wordt uitgevoerd door Sil Dekker die de 
financiële administratie behartigt. Facturen worden na accordering van de ambtelijk 
secretaris (die de prijsafspraken maakt) betaald door de uitvoerend penningmeester. 
 
Educatieve excursie en bijscholing bestuurders 
Bestuurders van ouderenbonden vormen een vooruitgeschoven post van de doelgroep. Zij 
kunnen die positie alleen waarmaken als ze zelf bij-de-tijd zijn. Het COSBO probeert hen 
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daarom up-to-date te houden en organiseert jaarlijks een (bij)scholing op ‘hot items’ en een 
excursie naar een leerzame locatie.  
 

Bestuursmiddag 
Op 6 april werd voor alle bestuursleden van de ouderenbonden in Heerenveen een 
bestuursmiddag georganiseerd in De Drie Pilaren, Schoterlandseweg 14 te Oudeschoot. 
 
Namens de Voedselbank hebben Fake Koekkoek en Sjoerd Zondervan de aanwezige 
bestuursleden geïnformeerd over hun dienstverlening en ervaringen met armoede. 
 
Financiën 
Voor 2018 mocht het COSBO een (geïndexeerde) subsidie van € 4.630,00 van de gemeente 
ontvangen. Belangstelling én kosten voor de noodzakelijke jaarlijkse themamiddagen namen 
toe, waarna creatieve kostenbesparingen werden ingevoerd. Slim bezuinigen op o.a. 
drukkosten voor Nieuwsbrief De Boemerang bijvoorbeeld, letten op de ‘kleintjes’ en 
inkomsten genereren middels een vrijwillige koffiebijdrage tijdens themamiddagen voor 
ouderen. Toch moesten de bescheiden reserves al worden aangesproken, opdat de 
organisatie haar werk kan voortzetten in en na 2018. Daardoor, en dankzij een overtuigend 
pleidooi, kon het Seniorcafé, een werkgroep die destijds mede door het COSBO is opgericht, 
nogmaals op een bijdrage van € 500,00 rekenen.  
Voor het bestuurlijke en financiële jaarverslag geldt het kalenderjaar als verslagjaar. Dit loopt 
van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.  
 
Kascommissie 
De kascommissie voor de financiën van 2018 bestond uit Marianne Vrielink en Bert de Jong 
van respectievelijk OOVH en FNV senioren. Na  de bestuursvergadering van 7 januari 2018 
zijn de bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur verleende 
penningmeester Sil Dekker vervolgens décharge. Volgend jaar zal de kascommissie bestaan 
uit Marianne Vrielink en Rommy Wassenaar. Er zal nog een nieuwe reserve gezocht moeten 
worden.   
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ACTIVITEITEN  
 
Themamiddagen voor alle senioren  
In De Koningshof in Heerenveen worden traditiegetrouw middagen voor alle senioren in de 
gemeente georganiseerd, al dan niet lid van een van de ouderenbonden.  
 
De eerste bijeenkomst was op 6 april. Het thema was Kleinschalig wonen.  
Met de keuze om ouderen zolang mogelijk te laten thuis wonen ontstaat de situatie dat 
ouderen enerzijds niet meer thuis kunnen wonen en anderzijds te goed zijn voor het 
verpleeghuis. Hans Broekman, directeur Meriant, ging in op de mogelijkheden voor Meriant 
om dat probleem op te lossen. Het ontspannende deel van de middag werd verzorgd door 
Griet Wiersma. Naast het zingen  van de bekende traditionele Friese liedjes, bracht Griet 
ook eigen geschreven liedjes waaronder het zo bekende “Frysk Hynder”. De middag werd 
door een klein tachtig senioren bezocht. 
 
Het COSBO organiseerde in samenwerking met het geriatrische netwerk en het netwerk 
palliatieve zorg Zuid Friesland op woensdag 23 mei 2018 een thema- en discussiemiddag 
voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie 
wensen over dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren. Inleiders waren mevrouw 
M. Draijer ( Specialist Ouderengeneeskunde, jurist en medisch directeur van Zorggroep 
Alliade) en mevrouw K. Gemmink ( huisarts) 
 
Het Cosbo organiseerde in samenwerking met de vier ouderenbonden in de gemeente 
Heerenveen op vrijdag 30 november 2018 een thema- en discussiemiddag voor alle 
geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensten over 
dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren.  

Welke medische mogelijkheden zijn er?  
Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt?  
Wel/niet reanimeren?  
Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg?  
Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt?  
Wat mag, wat kan?   

De inleiders mevrouw K. Gemmink, huisarts en mevrouw P. Langhout, specialist 
ouderengeneeskunde Meriant gingen uitgebreid in op deze levensvragen.  
Deze themamiddag werd door vijftig senioren bezocht. 
 
Promotie, markten 
Traditiegetrouw vond op de eerste oktoberzaterdag de Seniorenmarkt plaats, georganiseerd 
door ondernemerswerkgroep Heerenveen-aktief. Daar wapperden de COSBO-vlaggen bij de 
gezamenlijke kraam waar OOVH, KBO-PCOB en FNV Senioren aanwezig waren.  
De zichtbaarheid resulteert in meer bekendheid en levert tevens nieuwe leden op.  
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AFVAARDIGINGEN  

 
Het COSBO bewaakt het geluid van ouderen op strategische plaatsen. Behalve als (mede)- 
oprichter of ‘commissie van goede diensten’ actief, vaardigt het vrijwilligers af naar relevante 
instellingen op sociaal-maatschappelijk vlak.  
  
 Mantelzorg  
Welzijnsorganisatie Caleidoscoop zet zich enorm in voor ondersteuning van oudere 
mantelzorgers. Bij deze groeiende groep ligt overbelasting op de loer, wat tot onwelkome 
opnames, dus kosten kan leiden, gecompliceerd door de strengere toelating bij 
verpleeghuizen. Om deze groep in kaart te brengen en aandacht te geven is in 2017 de 
Mantelzorgpas bedacht. Ook in 2018 is deze zorgpas in gebruik bij velen. 
Verder heeft Caleidoscoop een Vrijwilligers Service Punt (VSP) opgericht waar de burger 
een beroep op kan doen. Namens het COSBO nam tot medio 2018 Fokje Kooistra (OOVH) 
en vanaf medio 2018 Rommy Wassenaar (PCOB) deel aan het overleg met medewerkers 
van Caleidoscoop. Bij dit overleg zijn ook de voorzitter van het COSBO en de voorzitters van 
de vier ouderenbonden van de gemeente Heerenveen aanwezig. 
Vaste agendapunten zijn de ontwikkelingen en samenwerking Caleidoscoop en COSBO en 
mantelzorg. In samenwerking met Caleidoscoop en de gemeente Heerenveen is een 
workshop Mijn huis op maat georganiseerd. 
 
 Regiegroep Armoedebeleid 
Met de Regiegroep Armoedebeleid probeert het college van B&W antwoorden te vinden op  
signalen uit de samenleving, waaronder die van ouderen. In deze groep zijn diverse sociaal- 
maatschappelijk werkende instanties vertegenwoordigd, waaronder het COSBO. Vanuit hun 
respectieve achterbannen brengen zij signalen aan het College over en geven zij advies. In 
de loop van 2018 kwamen er ook signalen van ouderen in de Regiegroep naar voren, 
waarvan het bestaan al lang werd vermoed. Stille armoede, juist onder ouderen, blijkt een 
weerbarstig probleem. Onder de mensen met geen of nauwelijks pensioen naast hun AOW 
zijn er velen die hulp nodig hebben, maar er niet om willen ‘bedelen’. Door de veranderingen 
in zorgzwaarte (die opname in een zorginstelling bemoeilijken) en in de toewijzing van 
huishoudelijke hulp (die een eigen bijdrage vereist) groeit de groep die afziet van hulp ten 
gunste van een maaltijd. Bij Voedselbanken in de gemeente klopt een toenemend aantal 
ouderen aan. Het COSBO zal zich met de Regiegroep en de gemeente inzetten om de 
meest schrijnende situaties op te lossen. Namens het COSBO zitten Coen van den Heuvel 
en Albert van der Wal in de Regiegroep Armoede. 
 

Cliëntenraad Meriant c.q. verpleeghuis Anna Schotanus 
Op dit moment wordt er gewerkt aan het invullen van de vacature. Het COSBO ziet dit soort 
afvaardigingen als een belangrijke taak voor een ouderenkoepel. 
 

Seniorcafé 
Het Seniorcafé, in 2007 opgericht door Bibliotheek, Caleidoscoop en COSBO, heeft zijn nut 
bewezen. In een ruimte van de bibliotheek biedt het ‘een ontmoetingsplaats aan senioren ter 
bevordering van de onderlinge contacten en ter voorkoming van eenzaamheid’. Op de 
reguliere woensdagochtenden verschijnen ca. 40 bezoekers, op alle eerste woensdagen 
komen 65 tot 100 bezoekers naar het activiteitenprogramma - film, spreker e.d.  
Er staat een werkgroep van zestien vrijwilligers uit de ouderenbonden klaar om bij toerbeurt 
de ontvangst en koffie te regelen. In 2018 is het elfde jaar afgesloten. 
 
Van het Seniorcafé maakt een oplopend aantal senioren gebruik: van 757 in 2010 tot bijna 
2000 in 2017! Het COSBO deed als medeverantwoordelijke weer een gift uit de reserves om 
het belang van dit ongesubsidieerde initiatief te onderstrepen. Namens het COSBO is de 
heer A. van der Wal afgevaardigde en pleitbezorger van het Seniorcafé. Eenmaal per jaar 
leg men hiervoor verantwoording af in het bestuur. 
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Steunpunt De Barones 
De Barones kent een verenigingsstructuur en is opgericht op 29 april 2003. 
De leden bestaan uit afvaardigingen van de ouderenbonden,  de Raad van Kerken, en  van 
de vakbond. Het COSBO was ook in 2018, als lid van de vereniging, bij het steunpunt de 
Barones betrokken. De taakstelling van de Barones wordt uitgevoerd door vrijwilligers. 
De gemeente Heerenveen is een van de belangrijkste verwijzers naar dit gesubsidieerde 
steunpunt voor uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima. Ook een toenemend 
aantal ouderen die in financiële problemen komen, heeft de weg naar de Barones gevonden. 
Via de wijkteams en de meitinkers komen meer vragen bij de Barones binnen. 
Het uitvoerende advieswerk wordt door daarvoor opgeleide vrijwilligers gedaan. 
Per 1 juli 2018 is de Vereniging geliquideerd en onderdeel geworden van Caleidoscoop. Er is 
een klankborgroep “De Barones” gevormd waarvan het COSBO lid is. 
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REGULIER OVERLEG  
 
In het veld van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zijn diverse organisaties, die 
iets (kunnen) betekenen voor het ouderenwerk. Als het mogelijk en noodzakelijk is, heeft het 
COSBO contact met hen. Soms komt dit contact van de kant van een organisatie en als dat 
naar verwachting iets oplevert voor ouderen, springt COSBO erin.  
 

Gemeente Heerenveen 
Belangrijkste gesprekspartner is de gemeente Heerenveen. Behalve dat deze de subsidie 
toekent, maakt deze immers beleid. Ouderen werden voorheen niet als doelgroep gezien, 
maar met de aanwassende stroom babyboomers in aantocht lijkt daarin een kentering te 
komen. Voorlopig bewaakt het COSBO zelf de beleidsterreinen waarmee ouderen gemoeid 
zijn, van zorg en gezondheid tot woon- en bouwbeleid aan toe.  
 
Het COSBO voert constructief overleg (twee maal per jaar) met de gemeente over onder 
meer Wmo-zaken en zorgde daarnaast voor toegespitste voorlichting over alle naderende 
veranderingen bij de doelgroep Senioren. Met het College stemt het COSBO af over welke 
dossiers voor ouderen van belang zijn en waarover geadviseerd kan worden.  
 
Overleg met wethouder Jelle Zoetendal, verantwoordelijk voor onder meer de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) heeft op 17 september plaatsgevonden. 
Gespreksonderwerpen waren: 
- Bevestiging van eerder gemaakte afspraak inzake advisering 
- Bepalen beleidsdossiers die voor advisering in aanmerking komen 
- Coalitieakkoord in relatie met het Manifesto 
- Wetgeving Participatie in de omgeving 
- Onvrede over de huidige gang van praktijk van de ‘keukentafelgesprekken’. 
Advies aan de gemeente 
Het COSBO heeft op verzoek van de gemeente een advies geschreven op de concept nota 
Soarch foar thús in de gemeente Heerenveen. 
 
 Caleidoscoop 
Met welzijnsorganisatie Caleidoscoop was in 2018 regulier overleg. COSBO-voorzitter Coen 
van den Heuvel en directeur Harald de Kluizenaar deelden algemene beleidszaken. Fokje 
Kooistra en Rommy Wassenaar hadden overleg met manager Imkje de Goede, waarbij bij 
toerbeurt een Meitinker, VSP-coördinator of jeugd- of opbouwwerker kan aanschuiven. 
Belangrijkste agendapunt blijft de mantelzorg.  
Op 13 september heeft het halfjaarlijkse gesprek tussen het COSBO en de leiding van 
Caleidoscoop plaatsgevonden. Aanwezig van het Cosbo waren Coen van den Heuvel, Joop 
van de Berg, Bert de Jong en Alje Heinkens. Van Caleidoscoop Harald de Kluizenaar 
(directeur) en Imkje de Goede (medewerker Caleidoscoop). De volgende zaken zijn 
besproken: 

- de themamiddag op 2 november 2018met het thema ‘Huis op maat’, 
- de afronding van juridische en financiële zaken rondom de Barones. De Kluizenaar 

heeft toegezegd voor wat betreft een klankbordgroep het initiatief te nemen.  
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BIJLAGE  I    
 
NAMEN  VAN  BESTUURSLEDEN  2018 
 
Voorzitter 

De heer C. van den Heuvel Willem Lodewijklaan 33a  8448 PG Heerenveen 

0513-629314   e-mail: cvandenh@xs4all.nl 

 

Bestuurlijk secretaris 

Mw. N. de Haan (PCOB) Rentmeester 7    8448 NA Heerenveen 

0513-646022   e-mail: nelidehaan@kpnmail.nl 

 

Bestuurlijk en uitvoerend 

penningmeester 

De heer S. Dekker (OOVH) Meijerweg 45     8456 GB De Knipe 

0513-688066   e-mail: sh.dekker@upcmail.nl 

 

Lid en waarnemend voorzitter          

Mw. W. Bosman-Asselman Willem Lodewijklaan 33 B    8448 PG Heerenveen 

(KBO) 0513-621184  e-mail: bosmanjawi@hetnet.nl 

 

Lid: 

De heer A. van der Wal    Kempernaerssingel 8-22  8442 LZ Heerenveen 

(OOVH) 06-48718149     e-mail: vanderwal60@kpnmail.nl 

De heer J. van den Berg Trambaan 39    8449 BH Heerenveen 

(FNV Senioren) 0513-628487 e-mail: jooppvda@hetnet.nl  

 

Ambtelijk secretaris per 01-10-2017 

De heer A. Heinkens  Boeier 73    8446 EE Heerenveen 

06-81028559   e-mail: cosbosecretariaal@gmail.com 

 

(Overige) leden van het bestuur 

Mw. M. Vrielink      Jasker 15    8465 RG Oudehaske 

(OOVH) 0513-677030    e-mail: hmvrielink@hotmail.com 

Mw. R. Wassenaar  Tjerkebreed 7    8491 BS Akkrum 

(PCOB) 0566-841995  e-mail: rommywassenaar@upcmail.nl 

Mw. A.H.V. Draaisma  Anjelierstraat 26   8441 EK Heerenveen 

(KBO) 0513-623175  e-mail: Annekedraaisma46@gmail.com 

De heer B. de Jong  Leechein 14    8491 CL Akkrum 

(FNV Senioren) 06-25314078 e-mail: bertjo142@gmail.com 

 
 

mailto:cvandenh@xs4all.nl
mailto:sh.dekker@upcmail.nl
mailto:bosmanjawi@hetnet.nl
mailto:vanderwal60@kpnmail.nl
mailto:hmvrielink@hotmail.com
mailto:Annekedraaisma46@gmail.com
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BIJLAGE  II  
 
 

Exploitatierekening 2018   
   

INKOMSTEN  
 

UITGAVEN 
  

Saldo per 1-1-2018 € 4.632,07 
 

Jaarverslag € 228,42 

Subsidie gemeente € 4.630,00 
 

Bijdrage Seniorcafé € 500,00 

Rente spaarrekening € 2,94 
 

Vergaderkosten € 301,00 

Koffiegeld € 6,50 
 

Kantoor onkosten € 105,50 

 
 

 
Secretariaatskosten € 385,10 

   Presentjes € 245,90 

   Thema middagen € 1,251,71 

 
 

 
Bankkosten € 61,20 

 
 

 
Gift voedselbank € 50,00 

 
 

 
Advertenties € 568,15 

 
 

 
Saldo  31-12-2018 € 5.574,53 

 
 

    
Totaal € 9.271,51 

   
€ 9.271,51 
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BIJLAGE  III  
 
 
 
 

 

  

 

MANIFESTO 2017-2018 

 
Het COSBO (samenwerkingsverband Heerenveense ouderenbonden) wil met het oog op de 
komende gemeenteraadsverkiezingen een oproep doen aan de politieke partijen in 
Heerenveen zich meer in te zetten voor een groeiende groep inwoners in de gemeente te 
weten: ouderen (50+). De prognose voor de bevolkingsontwikkeling van het CBS voor 
Heerenveen is voor de jaren 2020 en 2030 als volgt:  
 

 
 
Naar de opvatting van het COSBO komen ouderen meer en meer in een achterstandspositie 
terecht. 

o De instroomdrempel van ouderen op de arbeidsmarkt is aanzienlijk hoger dan die 
voor jongeren. 

o Ouderen/gepensioneerden worden geacht zolang mogelijk thuis te blijven wonen. 
Duidelijk is dat daarmee de zorgvraag toeneemt, maar houdt de kostenontwikkeling 
voor en de vraag naar wijkverpleging geen gelijke tred met de beschikbare financiën. 

o Zorgkosten drukken onevenredig zwaar op ouderen die afhankelijk zijn van 
uitsluitend AOW dan wel met een klein aanvullend pensioen. Het perspectief is niet 
een verhoging van het inkomen maar het tegenovergestelde. 

o Bij een deel van de gepensioneerden is er een cumulatie van problemen, zoals 
bijvoorbeeld eenzaamheid, laaggeletterdheid, laag inkomen, toenemende zorgvraag, 
hoog risico op dementie/Alzheimer en inadequate huisvesting. 

 
Dit vraagt om naast een generiek beleid voor alle inwoners ook een “doelgroepenbeleid” 
voor ouderen te ontwikkelen. 

 
 

Het voorgaande vraagt naast een doelgroepenbeleid feitelijk om een:  
 
 

ouderenparticipatiebeleid 
 
Het COSBO realiseert zich dat een benadering gericht op maximale participatie inhoudt dat 
ook binnen de doelgroep een veranderingsproces op gang gezet moet worden. De 
aangesloten ouderenbonden zullen dan ook, nog meer dan tot nu toe, hun leden hier op 
moeten aanspreken, maar ook in hun communicatie en activiteiten hier aandacht aan 
moeten geven. 
 
Het COSBO hecht er aan een aantal speerpunten voor te houden aan de Heerenveense 
politieke partijen en wil graag met hen hierover een gesprek aangaan. 
 

jaar  2020 l e e fti jd % jaar  2030 % 
50-60 15 12 
60-70 13 14 
70-80 10 11 
80-90 5 7 
> 90 1 1 

T otaal 43 45 



 
 

14 

 Algemeen: 
 
Er is alle aanleiding om nu, naast generiek beleid, een specifiek ouderenbeleid te 
ontwikkelen. 
 

 Inkomen: 
 
Alleen al op grond van de demografische ontwikkelingen mag verwacht worden dat 
de groep kwetsbare ouderen (AOW met al dan niet klein aanvullend pensioen) in 
omvang zal toenemen. 
Het is goed om tijdig over de juiste (inkomens)prognoses te beschikken. 
Deze kwetsbare groep is snel het slachtoffer van een armoedeval. 
Het is niet aan de gemeente om een inkomensbeleid te voeren, maar ze kan wel de 
grenzen van de wettelijke mogelijkheden opzoeken om een armoedeval te 
voorkomen dan wel de effecten te minimaliseren. 
 

 Meedoen: 
 
Eerder is al aangegeven dat de ouderenbonden zich (nog) meer naar hun achterban 
zullen richten op “meedoen”. 
Van de gemeente mag worden verwacht dat er meer ontmoetingsmogelijkheden 
worden gecreëerd. Een belangrijke oorzaak van eenzaamheid en overige problemen 
is het ontbreken van een (zelfs klein) netwerk. 
Gemeente en ouderenbonden zouden hier goed kunnen samenwerken. 
 

 Zorg en Wonen = Welzijn: 
 
De gemeente heeft naast een zorgplicht ook een informatieplicht naar haar inwoners. 
Er is voor gekozen de informatie primair digitaal te laten verlopen.  
Een significant grote groep met name ouderen wordt dan ook niet bereikt, met alle 
gevolgen van dien. Naast een digitale informatievoorziening dient gezocht te worden 
naar een werkbaar alternatief.  
 
Er begint een grote spanning te ontstaan tussen de grenzen van de “zorg aan huis” 
en de instroomdrempel van de verpleegzorg. 
Het ontbreken van een aanvaardbaar “woonconcept” doet zich meer en meer gelden. 
Te goed voor het verpleeghuis en te slecht voor zorg aan huis. 
Er zullen op (boven)lokaal niveau hierover tussen betrokken partijen afspraken 
moeten worden gemaakt.  
 
Een groep ouderen heeft hun hypotheek afgelost of heeft een ruime overwaarde van 
hun woning. Wanneer zij aanpassingen in de woning willen aanbrengen zijn de 
banken als regel niet bereid om een (tweede) hypotheek af te sluiten. De gemeente 
kan hier als financier optreden. Kan de armslag van de gemeente verruimd worden 
door de Bank Nederlandse Gemeenten hierbij een rol te geven, bijvoorbeeld middels 
borgstelling. 
 
Wmo: Het instituut keukentafelgesprekken blijft discussies opwerpen. Om de 
rechtszekerheid van cliënten maximaal te waarborgen mag van de gemeente 
verwacht worden dat zij in een “bijsluiter” bij de uitnodiging van het 
keukentafelgesprek namen en telefoonnummers van cliëntenondersteuners/VOA’s 
als vrijwilligers van de ouderenbonden vermeldt op wie cliënten een beroep kunnen 
doen. 
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Het COSBO roept de politieke partijen van Heerenveen op om 
dit initiatief tot ouderenparticipatie te ondersteunen en  

op te nemen in (de uitwerking van) hun 
verkiezingsprogramma’s 

Het COSBO roept de betrokken raadsfracties op om in het 
nieuwe Collegeakkoord het Ouderenparticipatiebeleid 

concreet in te vullen. 
 

 
Heerenveen, 13 november 2017 
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BIJLAGE  IV  

 

 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST COSBO 
 

 

Artikel 1   Naam en duur 

De samenwerking van ouderenbonden in de gemeente Heerenveen draagt de 
naam Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen, verder te 
noemen COSBO. Het COSBO is opgericht op 1 april 1984. De samenwerking is in 

beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 

Artikel 2   Werkgebied 

Het COSBO is werkzaam binnen de grenzen van de gemeente Heerenveen. 

 

Artikel 3   Partners in de samenwerking 

1. Partners in de samenwerking zijn de plaatselijke (afdelingen van de)    

ouderenbonden:  

a. de – rechtspersoonlijkheid bezittende - Onafhankelijke Ouderen Vereniging      
Heerenveen en omstreken, OOVH,     

b. de Katholieke Ouderenbond, Unie KBO,  

c. de Protestants Christelijke Ouderenbond, PCOB.  

d. FNV Senioren Heerenveen. 

 

2. Organisaties in de gemeente Heerenveen, waarvan de doelstelling (mede) 

betrekking heeft op de behartiging van de belangen van senioren kunnen zich 
aansluiten bij het COSBO, mits de partners daarmee hebben ingestemd.                                                              

 

Artikel 4   Doel en middelen 

Het COSBO stelt zich ten doel: 

 de belangen te behartigen van alle senioren in de gemeente Heerenveen; 

 samenwerking en afstemming tussen de partners te bevorderen. 

 

Het COSBO tracht dit doel te bereiken door: 

 het opstellen en gezamenlijk uitvoeren van overeengekomen activiteiten, 
waaronder thema-middagen, ten behoeve van senioren in de gemeente 

Heerenveen, in het bijzonder pensioengerechtigden; 

 het onderhouden van contacten met het gemeentebestuur, met gemeentelijke    
organen en relevante organisaties; 

 het kritisch volgen van standpunten omtrent gemeentelijk/overheidsbeleid en 

dat van relevante organisaties; 
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 het afstemmen en becommentariëren van gemeentelijk/overheidsbeleid en dat 

van relevante organisaties en, bij gebleken overeenstemming, het 
gemeenschappelijk optreden namens de partners ten opzichte van derden, 

    dit alles met erkenning van elkaars zelfstandigheid en met inachtneming van 

    elkaars beginselen. 

 

Artikel 5    Bestuur 

1. Het algemeen bestuur bestaat uit  een onafhankelijk voorzitter en tenminste 
twee of ten hoogste vier vertegenwoordigers van elk van de  partners. Er 
wordt naar gestreefd dat leden van de partners uit de buitendorpen ook in het 

algemeen bestuur zijn vertegenwoordigd.  

2. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en 
penningmeester, zodanig dat de partners in die functies - voor zover mogelijk 

-vertegenwoordigd zijn.  

3. De voorzitter en de voorzitters van de partners  vormen tezamen het 
dagelijks bestuur.  

4. Het algemeen bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en het dagelijks 

bestuur vergadert als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

5. Alle bestuursleden van de partners komen minimaal eenmaal per jaar bijeen 
op een besturenoverleg, onder leiding van de voorzitter van het COSBO. 

6. Officiële documenten en uitgaande brieven worden door de voorzitter en de 

secretaris ondertekend.  

 

Artikel 6    Zittingstermijn bestuur 

De zittingstermijn van de voorzitter is vier jaar en kan eenmaal worden verlengd 
met vier jaar. De zittingsperiode van de bestuursleden wordt bepaald door de 
bestuurstermijn van de partner die zij vertegenwoordigen. 

 

Artikel 7  Taken van het bestuur 

     A. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor: 

1. de vaststelling van het te voeren beleid; 

2. de vaststelling van de begroting;  

3. de goedkeuring van de door de penningmeester opgestelde jaarrekening; 

4. het aanvragen van subsidies, donaties of bijdragen;  

5. het verstrekken van bijdragen aan instellingen die de behartiging van de 

belangen van senioren ten doel hebben; 

6. de behartiging van de gemeenschappelijke belangen op lokaal niveau van 

alle senioren in de gemeente Heerenveen, namens en in overleg met de 

partners; 

7. de organisatie en uitvoering van lokale activiteiten, waaronder twee 

themamiddagen in Heerenveen en – eenmaal per jaar - in één van de 

dorpen in de gemeente Heerenveen; 

8. de uitvoering van al datgene wat voortvloeit uit deze overeenkomst. 
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     B.  Het dagelijks bestuur is belast met de volgende taken: 

1. De voorbereiding en agendering (in de regel digitaal) van de vergaderingen 

van het algemeen bestuur; 

2. De uitvoering van het beleid en de besluiten van het algemeen bestuur; 

3. De regeling van de dagelijkse gang van zaken binnen het 

samenwerkingsverband; 

4. Het onderhouden van contacten met de besturen van de partners; 

5. Het namens het COSBO voeren van overleg met derden om inhoud te geven 

aan het bepaalde in artikel 4 van deze overeenkomst. 

 

Bij het verrichten van de in deze overeenkomst vastgelegde taken zijn de 

bestuurders gehouden tot een behoorlijke vervulling ervan, conform artikel 9 

boek 2 BW. 

 

Artikel 8     Vergaderquorum en besluitvorming 

1. Een vergadering van het algemeen bestuur kan slechts doorgang vinden als 

alle partners met tenminste één lid ter vergadering  zijn vertegenwoordigd.  

2.  Bij verhindering van een lid van het algemeen bestuur machtigt de partner 

 die hij vertegenwoordigt een plaatsvervanger om de vergadering bij te 

 wonen. 

3. Indien bij gebreke van het quorum, geen rechtsgeldige besluiten kunnen 

worden genomen, kan binnen zes weken, maar niet in dezelfde 

kalenderweek, een nieuwe bestuursvergadering worden gehouden waarin, 

voor zover het de besluiten betreft die niet konden worden genomen 

vanwege het ontbreken van het quorum, rechtsgeldige besluiten kunnen 

worden genomen ongeacht het aantal aanwezige stemmen.  

4. Het algemeen bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, met ten 

minste een meerderheid van stemmen, tenzij in deze 

samenwerkingsovereenkomst anders is bepaald.  

5.  Bij stemmingen in de vergaderingen van het algemeen bestuur heeft elke 

 partner  twee stemmen.   

6. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.  

7. Stemming over personen geschiedt in het algemeen schriftelijk. Als er geen 

tegenkandidaten zijn ingediend, kunnen personen bij acclamatie worden 

benoemd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen hen die 

bij de eerste stemming het hoogste en het op een na hoogste aantal 

stemmen hebben verkregen. Indien bij de tweede stemming door staking 

van stemmen geen beslissing wordt verkregen, dan beslist het lot. 

8. Stemming over zaken geschiedt in het algemeen bij handopsteken. Bij 

staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn 

verworpen. 

9. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen; blanco 

stemmen zijn geen geldig uitgebrachte stemmen. 
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Artikel 9   Ambtelijk secretaris 

1. Het bestuur wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door een 

ambtelijk secretaris.  

2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de ambtelijk secretaris. 

De ambtelijk secretaris wordt in principe benoemd voor vier jaar; deze 

termijn kan éénmaal met een periode van maximaal vier jaar worden 

verlengd.  

3. De ambtelijk secretaris verricht zijn taken onder verantwoordelijkheid van 

het algemeen bestuur.                                                                                                    

4. De ambtelijk secretaris ontvangt een door het algemeen bestuur te bepalen 

vergoeding en een onkostenvergoeding. 

5. Jaarlijks vindt een voortgangsgesprek plaats met het dagelijks bestuur.  

                                   

Artikel 10   Taken ambtelijk secretaris 
De ambtelijk secretaris heeft als taak de algemene secretariële ondersteuning 
van het bestuur, waaronder de volgende werkzaamheden: 

 het in overleg met de voorzitter redigeren van de ontwerp agenda en 
toezending daarvan aan het dagelijks bestuur, ter vaststelling;  

 het (digitaal) toezenden van de agenda, het verslag van de vorige vergadering 
en alle vergaderstukken aan de bestuursleden;  

 het regelen, verzorgen en verslagleggen van de bestuursvergaderingen en 

andere bijeenkomsten;  

 de toezending van de agenda en het verslag van de vergaderingen van het 
algemeen bestuur aan de secretariaten van de partners, ter verspreiding 

onder hun bestuurders; 

 het maken van het jaarverslag en de toezending – na de vaststelling door het 
algemeen bestuur – aan de partners, het gemeentebestuur en andere 

belanghebbenden; 

 het verzorgen van de correspondentie en de (digitale) archivering; 

 het onderhouden van contacten met de secretariaten van de partners en de 
afstemming van activiteiten met de partners; 

 het ondersteunen van de penningmeester bij het beheer van de financiën;  

 Het maken van een activiteitenlijst die  per vergadering van het algemeen 

bestuur wordt geactualiseerd;  

 Het jaarlijks plannen van de vergaderingen, de themamiddagen en – voor 
zover mogelijk - overlegvergaderingen met derden. 

 

Artikel 11   Werkgroepen en commissies 

1. Het  algemeen bestuur kan werkgroepen en commissies in het leven roepen 

voor bepaalde concrete taken of werkvelden.  

2. De taakopdracht en het werkveld worden schriftelijk vastgesteld en aangegaan 
voor een omschreven termijn.  

3. Niet-leden van partners kunnen voor omlijnde taken als adviseur worden 

ingeschakeld. 

4. Werkgroepen en commissies rapporteren aan het bestuur.  
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Artikel 12   Verantwoordelijkheid, rechtspersoonlijkheid en bevoegdheden  

De partners binnen het COSBO zijn elk verantwoordelijk voor het door het 

COSBO gevoerde  beleid en voor de informatie-uitwisseling van en naar hun 
achterban.                                                                                                                   

De plaatselijke afdelingen van landelijk georganiseerde bonden bezitten geen 
rechtspersoonlijkheid; zij beschikken over een machtiging van hun landelijk 

bestuur om deze samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en hun 
vertegenwoordigers in het bestuur van het COSBO zijn mitsdien bevoegd om 
afspraken te maken en deel te nemen aan de besluitvorming binnen het kader 

van deze overeenkomst. Het bestuur van de OOVH heeft ten aanzien van zijn 
vertegenwoordigers in het bestuur verklaard dat zij eveneens die bevoegdheid 

hebben. 

 

Artikel 13   Werkwijze 

1. Elke partner kan onderwerpen ter behandeling of besluitvorming in het 
bestuur inbrengen.  

2. De vertegenwoordigers van de partners vertolken de opvattingen en 

standpunten van hun afdeling, horen die van elkaar aan en trachten te 
komen tot een eensluidend standpunt.  

3. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt  het voorgenomen besluit met 

benoeming van alle aangevoerde argumenten bij gewone meerderheid van 
stemmen genomen.                                                    

4. In afwijking van artikel 8, lid 8 kan het algemeen bestuur bepalen dat bij 
staken van stemmen in een bijzonder geval overleg met de partners zal 

plaatsvinden. Het voorgenomen besluit wordt geacht te zijn verworpen als 
geen van de partners binnen zeven werkdagen na ontvangst van de 

kennisgeving omtrent het staken van stemmen een hernieuwde discussie en 
besluitvorming heeft gevraagd in een vergadering waarin alle bestuurders 
van de partners zijn uitgenodigd.  

5. In geval van heropening van de discussie is voor het definitief te nemen 
besluit een meerderheid van twee/derde vereist van het aantal aanwezige 
bestuurders in een vergadering waarin meer dan de helft van het totaal 

aantal zitting hebbende bestuurders van alle partners aanwezig is. 

 

Artikel 14   Afvaardigingen 

Het algemeen bestuur kan uit zijn midden of uit andere leden van de partners 
vertegenwoordigers afvaardigen naar relevante verenigingen, stichtingen, 

organisaties of raden en andere besturen in de gemeente Heerenveen, zoals:  

 Netwerk Mantelzorgondersteuning; 

 Alzheimercafé; 

 Regiegroep armoedebeleid; 

 Seniorcafé; 

 De Barones; 

 Cliëntenraden van in de gemeente Heerenveen gevestigde zorginstellingen.  

De personen die daarin het COSBO vertegenwoordigen, rapporteren over hun 

werkzaamheden eenmaal per jaar in het algemeen bestuur.  
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Artikel 15   Financiën 

1. De gelden van het COSBO bestaan uit subsidies en donaties.  

2. De penningmeester stelt voor de aanvang van een nieuw kalenderjaar 
(boekjaar) de begroting op en legt deze ter vaststelling voor aan het 
algemeen bestuur.  

3. De door het algemeen bestuur vastgestelde begroting wordt jaarlijks voor 1 

april bij de subsidieverstrekker ingediend. 

4. Het algemeen bestuur stelt een Kascommissie van twee personen in.  

5. Het algemeen bestuur beslist binnen een halfjaar na afloop van het boekjaar 
over de goedkeuring van de door de penningmeester opgestelde 

exploitatierekening.  

6. Deze wordt opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde 
jaarverslag van het COSBO. 

 

Artikel 16   Inwerkingtreding 

1. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 20 maart 2017. 

2. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren de in artikel 3, lid 1 
onder a, b en c genoemde partners dat zij er mee instemmen dat FNV 
Senioren Heerenveen als partner toetreedt tot het COSBO. 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de partners op 20 maart 2017. 

 

 

a.  de Onafhankelijke Ouderen Vereniging Heerenveen en omstreken (OOVH),  

        ,voorzitter  

        ,secretaris    

 

b.  de Katholieke Ouderenbond, Unie KBO, afdeling Heerenveen, 

        ,voorzitter 

        ,secretaris 

 

c.  de Protestants Christelijke Ouderenbond, PCOB, afdeling Heerenveen, 

        ,voorzitter 

        ,secretaris 

 

e. FNV Senioren Heerenveen, 

        ,voorzitter 

,secretaris 

 


