Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),
gehouden op donderdagmiddag 28 november 2019, locatie Gemeentehuis te Barneveld
Aanwezig: Ellen Alders, Tineke Both, Adrie ten Brinke (voorzitter), Trudie Cornelissen, Gertjan
Kraan, Wim Oostenbrink (penningmeester), Jan Prein, Bram Roggeveen, Marjan Tuhusula, Andries
de Vries, Eunice van Zomeren en Adriaan van’t Wout (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Jan Bouw, Greetje Brugman (secretaris), Esther van Es, Arjan Kiers en
Cees van Veen
Afwezig zonder kennisgeving: Ad van der Woude
Gasten: Judith Hoogeveen en Stephan Reusken (MEE Veluwe)

Opening:
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
1. Notulen vergadering 12 september 2019:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en (op een later tijdstip)
door de secretaris.
N.a.v. agendapunt 9 (bereikbaarheid invalidetoilet gemeentehuis) vraagt Andries de Vries naar de
status. Gertjan Kraan geeft aan dat dit punt is doorgezonden naar de werkgroep toegankelijkheid die
dit probleem erkent (maar hiermee is het nog niet opgelost).
Verder vraagt Andries om vanaf heden de met de agenda meegezonden bijlagen te ’nummeren’, door
in de naamgeving van de bestanden ook het desbetreffende agendapunt (numeriek) op te nemen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
a. Verslag vergadering ASD d.d. 24 september 2019.
b. Bericht Actiz over woningbeleid ouderen (via Neboplus) d.d. 7 november 2019.
c. Jaardocument ASD 2018 (2019).
d. Jaardocument ASD 2019 (2020) (concept).
e. Rapportage 2019 van informatie- en adviespunt senioren.
3. Jaarplan (jaardocument) ASD 2020 (concept):
N.a.v. het onderdeel ouderen worden de volgende opmerkingen gemaakt:
a. Aandacht voor meer woonvoorzieningen voor senioren; dit opnemen in het jaardocument. Daarnaast
moet er in het voorstadium in bestemmingsplannen voldoende rekening mee gehouden worden,
waarbij ook de bereikbaarheid van woningen voor ouderen belangrijk is. Opgemerkt wordt dat de
Woonvisie in 2020 weer geactualiseerd gaat worden, ook daarin moet dit punt nadrukkelijk in
aangegeven worden. Zie ook het van Actiz ontvangen bericht over woningbeleid ouderen.
b. Prettig en veilig wonen (PVW) werkt NIET samen in Foodvalley verband.
c. Het overzicht van ontmoetingsmogelijkheden is recent al door Welzijn Barneveld geactualiseerd.
Bram Roggeveen zal bovengenoemde punten en een enkele taalkundige onvolkomenheid verwerken in
het document en het daarna toezenden aan Jan Vogel, secretaris van de ASD.
4. Bijeenkomst transmuraal gezondheidscentrum d.d. 16 oktober 2019:
Meerderen van ons hebben deze bijeenkomst bezocht, ondermeer Tineke Both en Bram Roggeveen.
Het was een nuttige bijeenkomst waar in gemeleerde groepen is nagedacht over dit initiatief.
Ellen Alders (deelnemer koplopersgroep) geeft aan dat nu eerst goed nagedacht moet worden waar in
de Barneveldse situatie behoefte aan is. Ook is het noodzakelijk dat er veel duidelijker

gecommuniceerd moet worden over hetgeen van een dergelijk centrum verwacht kan gaan worden
(maar ook wat zeker niet!).
Naar aanleiding van de bespreking wordt ondermeer nog opgemerkt:
Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar (+ centraal telefoonnummer) men terecht kan met zorg
gerelateerde vragen ( voor ouderen > zie onder agendapunt 5).
Aandacht voor meer eerstelijns huisvesting, zoals beschikbaar in Nieuw Avondrust (ENA).
5. Voortgang informatie- en adviespunt senioren:
Judith Hoogeveen geeft een korte toelichting op de aan ons toegezonden rapportage. De start van dit
steunpunt voor ouderen verliep ietwat traag, maar gaandeweg is de bekendheid toegenomen en het
steunpunt gaat in een behoefte voorzien. Ze is positief over de betrokkenheid van de inmiddels
gevormde ondersteuningsgroep. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de met de rapportage
meegezonden bijlage met casussen welke tot nu toe zijn behandeld, of nog in behandeling zijn, een
goed beeld geeft over de hulpvragen. N.a.v. een gestelde vraag wordt afgesproken deze bijlage niet
breder te verspreiden, maar die mag wel aan direct betrokkenen beschikbaar gesteld worden. Vanuit
Mee Veluwe gaat nagedacht worden hoe breder gedeeld kan gaan worden met welke vragen inwoners
bij het steunpunt terecht kunnen inclusief de mogelijke oplossingen c.q. oplossingsroutes. Opgemerkt
wordt dat toekomstgericht de vrijwillige ouderenadviseurs meer ingezet kunnen en moeten worden.
De leden van de SSB staan positief tegenover het verder vormgeven en uitbouwen van het informatieen adviespunt voor senioren. Een verlenging met 2 a 3 jaren lijkt zeker nuttig, waarbij wel jaarlijks
geëvalueerd moet worden. Het dagelijks bestuur van de SSB zal dit advies per brief melden aan
Gertjan Kraan.
6. Financiën:
De penningmeester vraagt om eventuele onkostendeclaraties over het jaar 2019 ruimschoots voor het
jaareinde bij hem in te dienen. Uitbetaling kan dan nog vóór 31 december a.s. plaatsvinden.
Rooster van aftreden en opvolging voorzitter:
Per 31 december 2019 zijn aftredend en (vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur) niet
herbenoembaar: Jan Bouw, Adrie ten Brinke en Ad van der Woude.
Jan Bouw heeft aangegeven dat in de Gehandicaptenraad momenteel wordt nagedacht over zijn
opvolging binnen de SSB; wij hopen hier binnen afzienbare termijn nader van te horen. Van Ad van
der Woude hebben wij vernomen dat Gerard van Lanen hem namens de Unie KBO zal opvolgen vanaf
1 januari a.s.. Wij bedanken Ad en Jan hartelijk voor hun jarenlange betrokkenheid bij- en hun inzet
voor de Seniorenraad en wensen hen goeds toe voor het toekomende. Aangezien het van Jan wel, maar
van Ad niet vooraf bekend was dat hij niet aanwezig zou zijn, wordt het boeket bloemen voor Ad door
Wim Oostenbrink bij hem thuis bezorgd.
In de aanstaande vacature voor Adrie ten Brinke draagt het dagelijks bestuur Bram Roggeveen voor
als voorzitter. Het bestuur (c.q. de leden van de SSB) gaan unaniem akkoord met deze benoeming van
Bram per 1 januari 2020. Adrie hoopt in de vergadering van februari 2020 afscheid te nemen.
Volgens het rooster van aftreden is Trudie Cornelissen aftredend per 31 december 2021. Aangegeven
is dat zij vanwege haar naderende pensionering waarschijnlijk op een eerder tijdstip afscheid zal
nemen. Icare zal t.z.t. een vervanger voor haar aandragen.
(naschrift notulist):
Voor de goede orde wordt in deze notulen ook opgenomen dat per 31 december 2019 eveneens
aftredend en herbenoembaar zijn:
Ellen Alders; zij begint aan haar derde en laatste zittingsperiode van drie jaren.
Wim Oostenbrink en Andries de Vries; hun tweede zittingsperiode vangt aan.

8. Prettig en Veilig Wonen (PVW):
Adrie ten Brinke geeft aan dat de stuurgroep vergadering van september jl. niet is doorgegaan.
De afvaardiging vanuit de SSB is/wordt als volgt geregeld:
Bram Roggeveen zal Adrie ten Brinke opvolgen in de stuurgroep PVW; Wim Oostenbrink is zijn
vervanger. De stuurgroep vergadert de derde donderdag in de maanden januari, mei en september.
De werkgroep Woonbewust vergadert op afroep. Cees van Veen participeert in deze werkgroep en
Wim Oostenbrink is zijn vervanger.
Eunice van Zomeren vraagt aandacht voor de aan ons doorgezonden notitie van Actiz inzake
woningbeleid ouderen. Dit bericht is ook toegezonden aan het College van B&W en Mimi Stevens
(Gemeente Barneveld). De informatie moet meegenomen worden in de op te stellen Woonvisie 2020.
Bram Roggeveen zal de hem nog toe te zenden update van deze informatie ook verwerken in het
jaardocument ASD 2020 (zie onder agendapunt 3).
9. Praktische zaken m.b.t. ouderenbonden en Welzijn Barneveld:
Welzijn Barneveld heeft inmiddels een nieuwe flyer met daarin allerlei ontmoetingsmogelijkheden
(voor iedereen) en een flyer met activiteiten voor ouderen samengesteld. Deze informatie kan door ons
na afloop meegenomen worden, is beschikbaar bij Welzijn Barneveld en is ook digitaal te raadplegen.
Vanuit de vergadering komt de vraag om voortaan op dergelijke flyers een versiedatum te vermelden.
Ellen Alders noemt een paar nieuwe activiteiten en vraagt speciaal aandacht voor de ‘nostalgische
zwieravond’ in de Midden Nederland Hallen op 10 december 2019 (van 18.00 - 21.30 uur).
Jan Prein doet melding van een te houden speculaasochtend in Ruimzicht voor leden van PCOB en
KBO op dinsdag 3 december 2019.
Tenslotte noemt Gertjan Kraan de buurtmoestuin bij Ruimzicht. Het betreft het project ‘mijn tuin,
jouw tuin’, waarvan Edwin Gorissen een aantal jaren geleden de initiatiefnemer was. Het betreft een
afgesloten tuin voor de bewoners van Ruimzicht en ook voor de buurtbewoners.
10. Vergaderschema jaar 2020:
Het vergaderschema wordt enigszins gewijzigd als volgt vastgesteld:
Donderdag 13 februari 2020, aanvang om 14.00 uur.
Donderdag 14 mei 2020, aanvang om 14.30 uur.
Donderdag 17 september 2020, aanvang om 14.30 uur.
Donderdag 19 november 2020, aanvang om 14.00 uur.
De secretaris zal voor deze data een vergaderzaal reserveren in het Gemeentehuis van Barneveld.
11. Rondvraag:
Judith Hoogeveen bedankt ons voor het in haar gestelde vertrouwen m.b.t. ons advies voor verlenging
van het project ‘informatie- en adviespunt senioren’.
Eunice van Zomeren zal een door ons voorgestelde attentie laten bezorgen bij Arjan Kiers (ter
bemoediging).
12. Sluiting:
Om 15.30 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.
Volgende vergadering (aanvang om 14.00 uur):
Donderdag 13 februari 2020.

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 13 februari 2020:

Bram Roggeveen, voorzitter SSB

Greetje Brugman, secretaris SSB

