Diaconaal Platform Westland
Samenwerkingsverband geloofsgemeenschappen in gemeente Westland

Verslag van de vergadering d.d. 13 maart 2018. Locatie: Stichting Zalencentrum “De Brug”
Koningin Julianaweg 61, 2691 GC ’s-Gravenzande.
Aanwezig:

22 personen volgens presentielijst, inclusief bestuur DPW

Afwezig(mk): Harrold Munneke, Arie Poot, Wim Neeleman en Johan Voois
1. Welkom en opening.
Arie van Dijk opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom en in het bijzonder Bianca Sneevliet
(Gemeente Westland) en Margreet Terpstra (RABObank Westland. Zij verzorgen beiden een
presentatie onder de titel Financieel Misbruik bij Ouderen. Arie leest een gedicht voor (zie bijlage)
2. Mededelingen.
Er is een aantal deelnemers afwezig (zie boven).
4. Presentatie Financieel Misbruik bij Ouderen
Ouderenmishandeling komt in verschillende verschijningsvormen voor: psychisch, lichamelijk,
verwaarlozing, seksueel, uitbuiting en financieel. Over deze laatste vorm zijn Bianca Sneevliet en
Margreet Terpstra bereid gevonden om een presentatie te verzorgen.
Bijgaand de presentatie 24.2018-03-13 presentatie FMBO.pdf . Zie ook bijlage.
De presentatie geeft helder weer waarom dit een actueel onderwerp is: wat is financieel misbruik,
hoe is het te herkennen en welke instanties kunnen helpen.
Na afloop van de presentatie wordt een aantal vragen gesteld. Wat houdt de lokale alliantie in? Zie
voor antwoord de bijlage. Zijn er wachtlijsten? Nee, er wordt snel gereageerd. Meld het probleem
bij VTH : www.veiligthuishaaglanden.nl. Moet het DPW zich aanmelden. Nee, het DPW is in dit
verband uitsluitend een informatieverspreider.
Vanuit de zaal is er ook enige herkenbaarheid van het probleem.
5. Pauze.
Na de pauze vertelt Arie van Dijk iets over de nieuwe website. Zie www.dpwwestland.nl. Deze
website is gebouwd door Cees v.d. Lugt, waarvoor dank. Er wordt nog nieuwe content
toegevoegd.
6. Actualiteiten ASDW en project Schuldhulpmaatje
-

ASDW

Het ASDW bevindt zich in een beleidsarme periode (verkiezingen e.d.). Een groot probleem is het
beperkte contact met de achterban (gevolg van de nieuwe opzet).
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- Het project schuldhulpmaatje
Het aantal nieuwe aanmeldingen in 2017 bedraagt 87. 83 gevallen zijn afgehandeld. Het aantal
maatjes bedraagt 40. In 2017 zijn er 6 maatjes vertrokken maar ook weer 6 nieuwe maatjes
gestart. Er zijn momenteel 3 coördinatoren. Binnenkort verschijnt het jaarverslag over 2017.
-

Armoedeplatform

Sinds kort is er in het Westland een armoedeplatform opgericht. Dat is naar aanleiding van een
rapport van de rekenkamercommissie van de Gemeente Westland. Via het armoedeplatform
kunnen mensen worden gewezen op de mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies en
toeslagen. In Westland maken 800 kinderen bijvoorbeeld gebruik van het kindpakket. 1400
kinderen, die tot de doelgroep behoren, niet.
Het DPW is uitgenodigd aan dit platform deel te nemen.
7. Voorbeelden van lokale activiteiten
Dit onderwerp is niet behandeld.
3. Vaststellen verslag van de 22e vergadering DPW d.d. 17 maart 2017.
Dit agendapunt is verschoven in verband met de presentatie bij punt 4. Vanuit de zaal wordt
gevraagd hoe het er voor staan met de mogelijk ombouw van het voormalige gemeentehuis in
Monster tot seniorenwoningen. Er zijn 6 initiatiefnemers. Binnenkort volgt een raadsvoorstel (AJD).
Verder wordt geïnformeerd naar de inventarisatie van de gemeente naar diverse actualiteiten die
de kerken uitvoeren. Binnenkort volgt een reactie.
8. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering.
De datum voor de volgende vergadering is vastgesteld op 9 oktober 2018. Locatie is de
Protestantse Gemeente Monster, Burgemeester Kampschoërstraat 25, 2681 AB Monster (is
inmiddels rond).
9. Sluiting.
Onder dankzegging van ieders inbreng sluit Arie vervolgens de vergadering.
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1. Lokale Alliantie Westland tegen financieel misbruik ouderen
opgericht

Op 25 januari 2018 is de Lokale Alliantie Westland opgericht door verschillende Westlandse
organisaties die te maken hebben met ouderen. Het doel van de alliantie is om bewustwording te
creëren en kennis te delen over financieel misbruik van ouderen, zodat misbruik kan worden
voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium kan worden gesignaleerd en aangepakt. Door de
Lokale Alliantie Westland kunnen Westlandse professionals elkaar snel bereiken en ondersteunen
wanneer zij een vermoeden van misbruik hebben.
Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, neemt het risico op financieel misbruik toe. Denk
bijvoorbeeld aan iemand die de pinpas van een oudere voor eigen boodschappen gebruikt,
sieraden ontvreemdt of een oudere onder dwang zijn of haar testament laat wijzigen. Het
bespreekbaar maken van dit thema is belangrijk omdat veel ouderen zich hiervoor schamen en dit
niet uit zichzelf melden of aangifte doen. De impact van deze vorm van financiële uitbuiting is groot
voor mensen die hiermee geconfronteerd worden.
De Lokale Alliantie Westland bestaat uit maatschappelijke organisaties, Gemeente Westland, Vitis
Welzijn, GGD en zakelijke dienstverleners zoals Westland Partners en Rabobank Westland.
Tijdens de bijeenkomst op 25 januari is gezamenlijk besloten om dit thema binnen de eigen
achterban onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Indien men een vermoeden
heeft van financieel misbruik dan kan advies worden gevraagd bij Veilig Thuis Haaglanden.

2. Gemeente Westland oriënteert zich op armoedeplatform voor
Westland
Gemeente Westland vindt het belangrijk om armoede zoveel mogelijk terug te dringen. Daarom
zijn diverse partijen afgelopen woensdag 7 maart met elkaar om tafel gegaan.
Gesproken is over het opzetten van een Armoedeplatform waarin verbinding wordt gemaakt
tussen partijen die een rol spelen bij het signaleren en bestrijden van armoede in Westland.
Deelnemers waren mensen van professionele organisaties en ook vrijwilligers die zich inzetten om
mensen met financiële problemen te helpen. Belangrijk is om kwetsbare groepen in beeld te
krijgen en hen de hulp te kunnen bieden die nodig is.
Er valt nog veel winst te halen uit samenwerking tussen verschillende partijen die zich richten op
het signaleren en bestrijden van armoede in Westland. Op veel vlakken wordt er al samengewerkt,
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maar men kan elkaar nog verder versterken door elkaars werkwijzen en regelingen beter te leren
kennen. Hiermee worden mensen die te maken hebben met armoede en/of schulden beter en
sneller geholpen. Het opzetten van een specifiek op Westland gerichte voorzieningencheck zou
een goed middel kunnen zijn om digitaal te zien op welke regelingen men recht heeft. In ieder
geval wil het platform de toegankelijkheid en het gebruik van diverse minimaregelingen verbeteren.
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