
Vastgestelde Jaarverslagen 2014 en 2015 van de 
Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid – Utrecht (GAO-U) 

 
Samenstelling GAO-U per 1 januari 2014 Aukje Boer (GB)         Yvon Horsten (GB) 
Hans Brouwer (voorzitter)      Eric Lentze 
Aad Burger (vice-voorzitter)      Toos Menke-van Zwol (secretaris 
Kasper Driehuijs (PS-fractie)      George Panka 
Wim van Genderen        Wouter Koning (notulist) 
Han Hartogs 
 
Samenstelling per 1 januari 2015 Hans Brouwer (voorzitter)      Eric Lentze 
Aad Burger (vice-voorzitter)      Toos Menke-van Zwol (secretaris) 
Kasper Driehuijs (PS-fractie)      George Panka 
Wim van Genderen        Wouter Koning (notulist 
Han Hartogs 
 
Mutaties 2014 Aan het eind van het jaar bleken de afgevaardigden uit het Gewestbestuur maandelijks steeds 
moeilijker beschikbaar te zijn. 
 
Mutaties 2015 In januari werd de GAO-U getroffen door het plotselinge overlijden van Wouter Koning op 20 
januari, gevolgd door het even plotselinge overlijden van Eric Lentze op 21 januari. Dat deze 2 
actieve leden node worden node gemist laat zich raden. 
Na de Statenverkiezingen verloren we Kasper Driehuijs als vaste afgevaardigde van de Statenfractie 
omdat hij de Staten verliet. In 2015 is geen opvolger voor hem benoemd. 
6 Februari maakte (aspirant-lid) Dik Meijer kennis met de GAO-U. Op 6 maart kwamen Bob Smet 
en Arnold Biesheuvel kennismaken en 4 april Johan van Esch. Alleen Johan van Esch werd lid. 
Begin augustus stopte Hans Brouwer zijn lidmaatschap, waarmee wij onze voorzitter verloren. 
In september verhuisde Johan van Esch onverwachts naar Noord-Brabant. 
 
Bijeenkomsten in 2014 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november en 
12 december. 
 
Bijeenkomsten in 2015 6 februari, 6 maart, 4 april, 8 mei, 10 juli, 2 oktober, 6 november en 11 december. 
De vergaderingen van 9 januari, 5 juni en 4 september zijn – om diverse redenen – niet doorgegaan. 
 
Thema-bijeenkomsten met belangstellenden in 2014 4 april kwam Trude Maas, lid Eerste Kamerfractie, het rapport “De Bakens Verzetten” van Ad 
           Melkert toelichten. 
5 september kwam Ed Groot, lid Tweede Kamerfractie, praten over de Wet Uniformering 
                    Loonbegrip en Pensioenen. 
7 november kwam Eeke van der Veen, oud-lid Tweede Kamerfractie en nu voorzitter van 
                    Zorgbelang Nederland. 
De Thema-bijeenkomsten werden, na de pauze afgesloten met een huishoudelijk deel. 
 
 
 



Thema-bijeenkomsten in 2015 17 april kwam Ahmed Marcouch (lid Tweede Kamerfractie), praten over de positie van de 
     Allochtone Ouderen in de breedste zin des woords. 
De geplande bijeenkomst in september ging niet door wegens onderbezetting. 
 
Uitgebrachten adviezen 2014 20 juni 2014 is de Eerste Kamerfractie een advies gezonden over de Kostendelersnorm/Mantelzorg- 
                     boete. 
 
Uitgebrachten adviezen in 2015 In 2015 zijn geen adviezen uitgegaan. 
 
Contacten binnen de PvdA 2014 De uitnodigingen en vastgestelde verslagen worden verzonden naar het Gewestbestuur, de 
Statenfractie, Belangstellenden (meest oud-GAO-U leden) en leden van de Tweede Kamerfractie 
met delen van het Ouderenbeleid in hun portefeuille. 
7 februari is Pauline van Viegen, lid Statenfractie, een inleiding over de ontwikkelingen in de 
                Jeugdzorg komen geven. 
6 juni kwam Ali Assousi, lid Statenfractie, kennismaken met de GAO-U leden, waarbij hij tevens 
          onze vaste afgevaardigde van de Staten verving door het melden van actuele en lopende 
zaken. 
Een van onze leden (Eric Lentze) is ook lid van de LAO (Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid) 
en lid van een Europees overlegorgaan. 
 
Contacten binnen de PvdA in 2015 Ook in 2015 werden de uitnodigingen en vastgestelde verslagen verzonden aan – onder 2014 – ge-
noemden. 
10 juli kwam de voorzitter van de Statenfractie, Rob van Muilekom, kennis maken met de GAO-U 
           leden. 
16 november heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van het Gewest en 
                      een delegatie van GAO-U over de PvdA en het Ouderenbeleid en het voortbestaan van 
                      GAO-U. 
Waarbij te denken valt over een andere opzet. In februari wordt een resultaat besproken. 
 
Contacten buiten de PvdA in 2014 Die lopen hoofdzakelijk via de leden, die naast GAO-U lid vaak ook in andere plaatselijke, 
provinciale of landelijk overlegorganen zitten. 
 
Contacten buiten de PvdA in 2015 Die verlopen – zoals gemeld in 2014. 
 
Samenstelling GAO-U per 31 december 2015 Aad Burger (vice-voorzitter)      Toos Menke-van Zwol (secretaris) 
Wim van Genderen        Dik Meijer (voorzitter) 
Han Hartogs          George Panka (waarnemend notulist) 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld 21 januari 2016. 


