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Archiefvormer
Amsterdamse Seniorenraad

Inleiding
De archiefvormer
Naar aanleiding van het raadsbesluit tot instelling van een Seniorenraad in Amsterdam (19
december 1979) werd op 21 januari 1980 de installatievergadering van de Raad gehouden.
De Seniorenraad adviseerde het bestuur op tal van beleidsterreinen die het ouderenbeleid van
de gemeente raken.
Deze aanvulling beslaat de laatste vijf jaar van het bestaan van de raad, die in de periode
2001-2005 al het mogelijke heeft gedaan om dat bestaan tegenover het bestuur te rechtvaardigen. Uiteindelijk werd de raad begin 2006 toch opgeheven, niet nadat echter de raad in de
gelegenheid was gesteld een voorstel te doen tot de inrichting van een breder adviescollege,
waarin ook de belangen van de Amsterdamse senioren vertegenwoordigd zouden zijn.
De inspanningen die leden van de raad zich getroostten voor aanvankelijk het behoud van de
Seniorenraad en later het behoud van de advisering op het gebied van het ouderenbeleid, laten
zich aflezen aan veel van de bescheiden die zich in deze archiefaanvulling bevinden.
Oorspronkelijke archiefstructuur
Dit laatste archiefdeel was geordend op diverse onderwerpen en thema’s, apart geborgen in
ordners en archiefmappen.
Bewerking ten behoeve van de overbrenging
Het archief is omgewerkt tot een archief met dezelfde geëigende archiefstructuur die ook het
oudere archiefdeel heeft.
Alle bescheiden werden ontdaan van plastic en metalen onderdelen en geborgen in zuurvrije
omslagen en dozen.
Selectie
Binnen dit archiefdeel werd een selectie voor vernietiging gemaakt op basis van de ’Selectielijst
voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996’. De vernietigingslijst is opgenomen in dit archiefdeel (onder nummer
17 van de inventarislijst).
Omvang van het archief
Dit archiefdeel telt 37 dossiers waaronder 2 videofilms, geborgen in zuurvrije dozen (in totaal
ca 1,1 m).
Aanwijzing voor de gebruiker
Dit archief is ontsloten door middel van een archiefinventaris, en daardoor eenvoudig te raadplegen.
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Inventaris
1 Stukken van algemene aard
VB Vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur, ook wel Agendacommissie genoemd
2001 - 2003 3 omslagen
1 - 2001
2 - 2002
3 - 2003
VB Vergaderstukken van de vergaderingen van de Seniorenraad 2001 - 2003 3 omslagen
4 - 2001
5 - 2002
6 - 2003
VB Minuten van uitgegane stukken 2001 - 2003 3 omslagen
7 - 2001
8 - 2002
9 - 2003
2 Stukken betreffende specifieke onderwerpen
2.1 Organisatie en Reorganisatie
10 Fotoafdrukken van de leden van de Seniorenraad 20/06/2001 1 omslag
11 Stukken betreffende het besluit tot opheffen van de Seriorenraad 2003 - 2004
1 omslag
12 Stukken betreffende de reorganisatie van de Amsterdamse Seniorenraad 2004
1 omslag
13 Stukken betreffende het voortbestaan of het opheffen van de Seniorenraad,
waaronder de actie ’De Seniorenraad moet blijven’ 2004 - 2005 1 omslag
VB Vergaderstukken van de projectgroep overbruggingsjaar 2005 ten behoeve van
de omvorming van de Seniorenraad naar een Amsterdamse Adviesraad voor
Maatschappelijke Ondersteuning en Ontwikkeling 2005 2 omslagen
14 januari t/m mei 2005
15 juni t/m november 2005
2.2 Financiële verantwoording
16 Begrotingen en jaarrekeningen 2000 - 2004 1 omslag
2.3 Archiefbeheer
17 Stukken betreffende de overbrenging van het archief van de Seniorenraad 2003
- 2005 1 omslag
2.4 Activiteiten
2.4.1 Het uitbrengen van adviezen aan Burgemeester en Wethouders
18 Uitgebrachte adviezen en adviesoverzichten 2001 - 2004 1 omslag
2.4.2 Twintigjarig bestaan
19 Stukken betreffende het op 12-10-2001 gehouden congres “Senioren aan
zet” naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de Amssterdamse
Seniorenraad 12/10/2001 1 omslag
20 Videoband ’Een tweede huiskamer’ gemaakt in opdracht van de Amsterdamse Seniorenraad ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de
raad 2001 VHS videoband
21 Videoband met opnamen van het op 12-10-2001 gehouden congres “Senioren aan zet” naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de Amsterdamse Seniorenraad 2001 VHS videoband
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22 Fotoalbum met afdrukken van het jubileumdiner van de Amsterdamse
Seniorenraad naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de raad
02/11/2001 album
2.4.3 Clusters (projektgroepen)
23 Stukken van het cluster Mobiliteit betreffende het invoeren van verschillende vormen van openbaar vervoer, tarievering en het advies ’Vervoer op
maat’ 2001 - 2003 1 omslag
24 Vergaderstukken van het cluster Diversiteit 2002 1 omslag
25 Vergaderstukken van het cluster Participatie en Welzijn 2002 1 omslag
vb Vergaderstukken van het cluster Wonen 2001 - 2003 3 omslagen
26 - 2001
27 - 2002
28 - 2003
vb Vergaderstukken van het cluster Zorg 2002 - 2003 2 omslagen
29 - 2002
30 - 2003
2.4.4 Project Wonen met zorg
31 Stukken betreffende het project Wonen met zorg 2004 1 omslag
2.5 Vertegenwoordigingen in andere lichamen
vb Vergaderstukken van de Communicatie- en Coördinatie Conferentie (CoCoCo)
2001 - 2004 4 omslagen
32 - 2001
33 - 2002
34 - 2003
35 - 2004
vb Vergaderstukken van de projectgroep Buurtbus – Stadsmobiel – regionaal
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) 2003 - 2004 2 omslagen
36 - 2003
37 - 2004
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