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Inleiding 

In 2020 heeft de Thema-afdeling Senioren & Samenleving (TASS) 3 Algemene ledenvergaderingen 

gehouden, waarvan slechts 1 fysiek het Dorpshuis in Maarn. Daarnaast zijn er diverse extra digitale 

bijeenkomsten georganiseerd. De TASS kende in 2020 een 4-tal werkgroepen en 1 expertgroep 

(pensioenen). Er is veel werk verricht in de aanloop naar het verkiezingsprogramma voor de Tweede 

Kamerverkiezingen in 2021. Daartoe zijn een position paper en 13 amendementen ingediend.  

Oproep om D66 een partij voor alle generaties te laten blijven 

Zowel in de marketing van D66 als in het verkiezingsprogramma lijkt D66 een partij voor alleen 

jongeren te worden. Wij steunen de aandacht voor jongeren, maar vinden dat geen reden om 

ouderen te laten vallen.  De TASS heeft een brief met die strekking gezonden aan het Hoofdbestuur 

en aan onze lijsttrekker Sigrid Kaag. Alleen van haar ontvingen we een korte reactie.  De volledige 

tekst van de brief vindt u op onze website.  

Bestuur 2020 

Overzicht bestuursleden:  

Functie Naam  Termijn 1 Termijn 2  Gestopt per:  

Voorzitter  
Sinds 11-12-2019 
Daarvoor: bestuurslid 

Hein vd Reijden 23-01-2019   

Algemeen secretaris 
sinds 11-12-2019 
Daarvoor: voorzitter 

Abel Nijdam 09-12-2015 23-01-2019  

Penningmeester Peter Broekhuijsen 23-01-2019   

Algemeen bestuurslid Elly Lubbers 12-03-2014 24-01-2018 17 -02-2021 

Algemeen bestuurslid 
Wnd. vanaf 22-8-2019 

Kees van den Brink 11-12-2019   

Noot: De TASS heeft 1 adviseur: Frans Postma. 

Financiën: Balans en Staat van Baten en Lasten.  

Zie:  

bijlage A TASS Gegevensuitdraai 

Bijlage B: TASS Verklaring kascommissie 

Bijlage C: TASS Begroting 2021  

Toelichting:  
Aangezien door de maatregelen rond Corona slechts één "gewone" vergadering in Maarn heeft 
plaatsgevonden (alle verdere contacten zijn uitsluitend digitaal verlopen), zijn de kosten zijn daarom 
minimaal geweest. De inkomsten bestaan uit een door D66 toegekende nabetaling over 2019 en 
bijdragen van onze (kern)leden. Op grond hiervan is het alleszins te begrijpen dat de kascommissie 
niet is samengekomen - controle heeft digitaal plaats gevonden.  
De begroting voor 2021 gaat er van uit dat in de loop van het jaar wel een start gevonden wordt voor 

een "normalere" samenleving.   

https://seniorensamenleving.d66.nl/2020/11/18/oproep-om-d66-een-partij-te-laten-blijven-waarin-alle-generaties-als-integraal-onderdeel-van-haar-beleid-wordt-erkend-en-benoemd/
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Activiteiten 2020 

De activiteiten konden beter worden uitgevoerd dankzij de door Anton Lijssel kosteloos ter 

beschikking gestelde Beamer.  

Algemene en bestuursvergaderingen 2020 

Extra themabijeenkomsten 2020 

Oktober 2020 Digitale bijdrage aan sessies verkiezingsprogramma TK 
2021: bestuursleden en leden.  

16 deelnemers 

Werkbezoeken en contacten met LB, fracties EK en TK 2020 

24 november 
2020, Digitaal  

Overleg met Carla Moonen, EK.   
Peter Broekhuijsen en Abel Nijdam 

Geen vervolg 

Onregelmatig 
Gehele jaar 

Overleg met Steven van Weyenberg 
Hein vd Reijden, Peter Broekhuijsen en Abel Nijdam 

 

Leden  

Aantal leden per 01-01-2020 160 

Aantal leden per 01-02-2021 164 

Het aantal frequent aanwezige leden: 20 Kernleden: 36.  

Datum: Titel: Aantal 
deelnemers: 

28 januari 2020 
LB Den Haag 

Bestuursvergadering TASS, lopende zaken, Speerpunten 
2020 benoemd. ALV voorbereid.   

Zie verslag - 

26 februari 2020 
Maarn 

- ALV. Thema: Voltooid Leven.  
- Goedkeuring (financieel) jaarverslag 2019. Décharge 

bestuur voor financieel beleid.  
- Gastspreker van NVVE, voorbereiden standpunt 

Voltooid Leven, bespreken communicatieplan, 
bespreken Position Paper verkiezingsprogramma TK 
2021.  

- Kascommissie benoemd: Erich de Leeuw en Rita 
Cloosterman; Reserve Marjolijn Hazeberg. 

- Jaarbijdrage kernleden blijft € 20  

18 leden 2 
gasten 

Zie verslag 

07 augustus 2020 
Digitaal 

Bestuursvergadering. Programmering, 
verkiezingsprogramma TK 2021 

- 

30 september 2020 
Digitaal 

AAV.  Voorbereiding congres 112. In de loop van deze 
vergadering en een meerdere digitale overleggen zijn 13 
amendementen opgesteld. Daarvan zijn er 3 afgewezen, 7 
aangenomen en 3 direct verwerkt.  Zie Website TASS onder 
‘Resultaat TASS Amendementen’. 

Aangemeld 20 

   

https://seniorensamenleving.d66.nl/2020/11/18/bespreking-tass-amendementen-voor-het-vkprog-2021-op-zaterdag-21-november-2020/
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Publicaties en nota’s 

Aantal verstuurde nieuwsbrieven: Maandelijks.  

TASS Publicaties (geplaatst op website) 
Position Paper voor D66 TK-verkiezingsprogramma 2021 

KIEZEN VOOR TOEKOMST  

Brief over alle generaties D66 

 
12 -12-2019 

14-09-2019 ????? 

19-11-2020 

Moties 2020 

Congres 111  • Motie afschaffen leeftijdsdiscriminatie 

• Motie Falen CBR (2021: ingetrokken) 

Moties zijn 
doorgeschoven naar 
Congres 113  

Ingediende amendementen voor D66 congres 112 

C010 Eigen bijdrage WMO  Aangenomen 

D008 Verzilverbare heffingskorting onevenwichtig  Verworpen 

D009 Geen Fiscalisering AOW premie  Verworpen 

D010 Pensioenen die van waarde blijven  

Vervangt motie over na-indexatie.  

Aangenomen 

S102 Loopbaanontwikkeling, om- en bijscholing  Aangenomen 

S109 Beroepsgericht onderwijs  Aangenomen 

S151 Opheffen leeftijdsdiscriminatie  Verworpen 

S180 Infrastructuur wijken  Aangenomen 

S653 Tekst eigen risico in de zorg verbeteren  Aangenomen 

S656 Seniorenwoningen  Aangenomen 

Achter deze link treft u aan een pdf met alle amendementen. U kunt op nummer zoeken. 

 

 

https://seniorensamenleving.d66.nl/content/uploads/sites/341/2020/12/Moties-en-amemdementen-Concept-verkiezingsprogramma-TK2021.pdf
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Ambitie 2021  

Voorlopige Planning 2021 

17ebruari ALV. Jaarvergadering 
Goedkeuren jaarstukken.  
Voorbereiding congres 113 

Digitaal 

24 maart  Evaluatie Verkiezingen TK21 Digitaal 

19 mei Opstellen plan Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Digitaal 

1 september ALV  Maarn 

- Oktober ALV Maarn 

- December ALV Maarn 

 

Focus D66 Themafdeling Senioren & Samenleving 2021 

De ontwikkelingen betreffende de groter wordende groep senioren in onze samenleving zijn reden 
om daar met deze thema afdeling, binnen de algemene D66 kaders, vinger aan de pols te houden en 
daarop gevraagd en ongevraagd over te adviseren richting de partij. 
Er zijn een aantal speerpunten benoemd die opgepakt worden in een viertal werkgroepen te weten: 
 

1. Zorg 
2. Voltooid leven / waardig levenseinde 
3. Pensioenen 
4. Werkgelegenheid voor ouderen en sociale participatie door ouderen  

 
Dan zijn er ook andere thema afdelingen waar leden van de TASS in deelnemen: 

5. Duurzaam 
6. Rechtstaat 
7. Onderwijs en wetenschap 

 
Zorg 
Het is pijnlijk duidelijk geworden wat het overheidsbeleid, in het kader van langer thuis wonen, van 
scheiden van wonen en zorg en van het opheffen van verzorgingshuizen, ons heeft opgeleverd: een 
groter beroep op de thuiszorg die met een oudere populatie en met een steeds meer zorg-
intensievere vraag wordt geconfronteerd. Dus zijn er meer verpleegkundigen en verzorgenden nodig 
die echter door de bezuinigingen vanuit de overheid in de thuiszorg de sector (gedwongen) verlieten.  
Dus zijn er nieuwe initiatieven nodig om de toegenomen problematiek met crisissituaties op te 
kunnen vangen, of liever gezegd te voorkomen.  
 
Meer zorgpersoneel in de thuiszorg is primair noodzakelijk voor ouderen, maar raakt de gehele 
samenleving: als alle leerlingen die nu van school komen zouden kiezen voor een baan in de zorg, 
dan lossen we dat probleem op. Maar zo werkt het niet, het zal anders, slimmer moeten. En daar 
hebben we – ook politiek gezien – eenieder voor nodig. Het ligt derhalve voor de hand om de 
verbinding met de TA Zorg te intensiveren en te bezien op welke vlakken er gezamenlijk opgetrokken 
kan worden. 
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Voltooid leven / waardig levenseinde 
Er ligt nu een initiatiefwet en op dit onderwerp heeft de TASS met al haar deskundigheid in 2021 nog 
een aantal discussies te gaan: 75 jaar als grens, wie voert uit en “de pil van Drion”. Dit is een 
onderwerp waar de TASS in de voorbereiding van het concept wetsvoorstel een goede bijdrage aan 
gegeven heeft en dat ook in 2021 zal moeten blijven doen. De TASS spreekt zijn zorg uit over de 
geringe aandacht voor Voltooid Leven bij de verkiezingscampagne 2021.  
 
Pensioenen 
Gezien alle discussies rond de uitwerking van het pensioenakkoord is het duidelijk dat er vervolgens 
een brede ontwikkelslag nodig is die zich niet alleen tot de senioren beperkt. De pensioen 
problematiek treft weliswaar nu primair de gepensioneerden met de indexerings-problematiek, maar 
de algemene stelsel discussie raakt de gehele samenleving. De lage rente doet hier geen goed aan en 
het lijkt erop dat die lage rente voorlopig aan zal houden.  
 
De Denktank Pensioenen is al breder samengesteld dan alleen TASS leden en bij de eerdere moties is 
er ook met de jonge democraten samengewerkt. Het ligt derhalve voor de hand om het in dit 
bredere kader te blijven beschouwen. Peter Broekhuijsen is voorzitter van de Denktank. 
 
Werkgelegenheid voor ouderen 
Een belangrijk onderwerp voor de TASS is hierin besloten, want dit gaat nu echt om senioren. Loon 
inleveren, demotie, VUT enz. zijn allemaal zaken die geweest zijn. Maar kennis behouden, mensen 
een zinvolle werkomgeving bieden, onervaren jongeren begeleiden, zijn zaken die nu spelen. Wat 
maakt het aantrekkelijk voor werkgevers? Zit het in de CAO of moeten we het meer in 
belastingmaatregelen zoeken, Hier ligt een schone taak voor de TASS waar al een werkgroep mee 
bezig is.  Kees vd Brink is als bestuurslid trekker van dit onderwerp.  
(Vraagje HJR: hier ook de sociale participatie van/door ouderen meenemen?) 
 
Andere Thema-afdelingen 
De inzet van TASS leden in andere TA’s dient een vast agendapunt te zijn bij onze vergaderingen. Net 
zoals er vanuit onze specifieke TASS-werkgroepen ook samenwerkingsverbanden met andere TA’s 
bestaan, is het te verwachten dat termsgewijs er meer samenwerking binnen D66 gevraagd zal gaan 
worden. Dat houdt in dat ernaast melden van deze activiteiten er ook agendering hiervan als 
discussiepunt gewenst kan zijn. Neem Duurzaam als voorbeeld, daar is ook voor de TASS veel over in 
te brengen. 
 
Route 2021 
In het kalenderjaar 2021 zullen we in ieder geval 4 algemene ledenvergaderingen hebben, naast de 
bestuursvergaderingen en zo mogelijk nog themabijeenkomsten. Voor de ledenvergaderingen in 
Maarn is het goed om de kennis en kunde van eenieder die de moeite neemt daarnaartoe te komen 
op waarde te schatten. Daarmee wordt bedoeld dat het de leden zijn die de agendaonderwerpen 
aandragen en (per werkgroep) ook voor een deel van de invulling van de ledenvergaderingen 
zorgdragen. Het bestuur, in de zin van voorzitter en secretaris, zullen veel meer de hun rol als 
facilitator dienen op te pakken. Dat leidt tot een intensievere interactie van en met onze TASS leden! 
 
Met de TASS kunnen we sturing geven, met ideeën komen en samenwerken met andere thema-
afdelingen van D66 om de toekomst voor senioren in de samenleving te verbeteren. 
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Conclusie + inschaling TA  

Gezien het interessante programma, de 5 actieve werkgroepen, de stabiele deelname van de 

kernleden aan onze activiteiten, het opstellen van een aantal beleidsnotities, de ingediende moties, 

de goede contacten met Kamerleden en de ambities voor 2021 achten wij een inschaling als 

zelfvoorzienend gepast en noodzakelijk. 

Dit verslag is op 17 februari 2021 in de Algemene Ledenvergadering van de TASS besproken en 

goedgekeurd. 

 

Maarn, 17 februari 2021 

Voorzitter        Secretaris 

H.J. van de Reijden      A.M. Nijdam 

(wg.)        (wg.)  

 

  

      


