
 

 
 

Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),  

gehouden op donderdagmiddag 24 november 2016, locatie Gemeentehuis te Barneveld 

 

Aanwezig: Ellen Alders, Tineke Both, Jan Bouw, Adrie ten Brinke (voorzitter), Greetje Brugman 

(secretaris), Trudie Cornelissen, Wim Oostenbrink (penningmeester), Frieda Tahamata, Marjan 

Tuhusula (Welzijn Barneveld), Corrie Valk (vervanging namens Buurtzorg), Andries de Vries en 

Adriaan van’t Wout (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Karin Breuker, Liane ’t Hart, Elsa Rijssenbeek en Cees van Veen  

Afwezig zonder kennisgeving: Jan Prein en Ad van der Woude  

 

1. Opening: 

Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen vergadering 1 september 2016: 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

3. Mededelingen: 

Jan Prein (als nieuw plaatsvervangend lid namens Unie KBO) zou  deze november vergadering als 

kennismaking bijwonen; hij is echter niet aanwezig.  

Vorige week is, na een ziekteperiode, de echtgenote van Cees van Veen overleden.  

Wim Oostenbrink is bereid gevonden het penningmeesterschap van de SSB op zich te nemen.  

 

Informatie van Jan Bouw m.b.t. de Regiotaxi: 

Het Provinciaal aangestuurde Regiotaxi vervoer zal vanaf 1 januari 2017 een regionale aangelegenheid 

worden; het beheersbureau in Arnhem sluit haar deuren en iedere regio krijgt een eigen bureau(tje). In 

FoodValley verband gaat het vervoer de Valleihopper heten en daarbij wordt gebruik gemaakt van 3 

vervoerders. Vanaf augustus 2017 zal de Valleihopper ook zorgdragen voor het leerlingenvervoer en 

het vervoer naar dagbesteding. Jaap Hoekstra blijft vanuit de Gemeente Barneveld betrokken; voor de 

reizigers wijzigt er niet veel, echter wel een nieuw telefoonnummer. De klanten zijn inmiddels via een 

brief geïnformeerd en ze ontvangen binnenkort hun nieuwe reizigerspas. De afrekening gaat gebeuren 

o.b.v. kilometers i.p.v. de huidige zones (meer in lijn met het regulier OV). Vanuit de vergadering 

komt het verzoek om de periodieke nieuwsbrieven ook toe te laten zenden aan de SSB en de 

ouderenbonden (actie: Jan Bouw).    

 

4. Nieuws uit de Adviesraad Sociaal Domein (ASD): 

In de laatste ASD-vergadering van 9 november 2016 is hoofdzakelijk gesproken over het 

uitvoeringsprogramma voor 2017, ondermeer m.b.t. de huishoudelijke hulp en de daarvoor 

gecontracteerde organisaties. Het concept jaarplan 2017 (ouderen paragraaf) wordt binnenkort door de 

secretaris aan de leden toegezonden. Ellen Alders vraagt om daarin ’niet pluis’ (uitwerking 

bemoeizorg) op te nemen. De ASD ontvangt t.z.t. ook graag ons jaarverslag 2016, eveneens een actie 

voor de secretaris.  

 

5. Bestuurlijk overleg wonen, zorg en welzijn: 

Op 30 september 2016 heeft er een vergadering plaatsgevonden; het verslag daarvan is momenteel niet 

voorhanden en wordt binnenkort nog aan de leden toegezonden. De volgende vergadering staat 

gepland voor vrijdag 2 december 2016.  

 

 



5a. Vervolgoverleg met wethouder Van Dalen: 

Dit overleg zal plaatsvinden op donderdag 1 december 2016. Voor zover de te bespreken 

agendapunten door de vertegenwoordigers van de ouderenbonden nog niet zijn doorgegeven aan de 

voorzitter, kan dit de komende dagen nog per email.  

 

6. Woonbewust (was Blijvend Thuis): 

Wat is de ideale, geschikte woning voor senioren? Dat is sterk afhankelijk van ieders persoonlijke 

situatie en voorkeuren. De woonadviseurs moeten in de gesprekken bij de huisbezoeken helder zien te 

krijgen wat voor eenieder persoonlijk richting toekomst belangrijk is. Een zestal nieuwe 

woonadviseurs zijn momenteel in opleiding. De suggestie wordt gedaan om de Brandweer 

voorlichting te laten geven tijdens bijeenkomsten van de ouderenbonden. Een andere gedachte is om 

het Rode Kruis uit te nodigen tijdens een SSB-vergadering om ons te informeren over hun 

taakgebieden.  

 

7. Woonvisie Barneveld: 

De secretaris van de ASD heeft een brief gezonden aan het College van B&W, waarin opgenomen de 

adviespunten van de SSB. De concept woonvisie, waarin het merendeel van onze adviespunten 

verwerkt zijn, is besproken tijdens de commissievergadering van 27 oktober 2016. Het verslag 

daarvan wordt ons nog toegezonden. 

 

8. Evaluatie seniorendag: 

Tijdens de nationale dag voor de ouderen (7 oktober 2016) organiseerde de werkgroep Senioren 

Samen het één en ander samen met (en in) de bibliotheek van Barneveld. De dag wordt beoordeeld als 

gezellig, maar de wens wordt uitgesproken dat het wel iets actiever had mogen zijn c.q. meer 

participatie door de bezoekers i.p.v. gezellig koffiedrinken en blijven zitten aan de tafeltjes. Of de 

samenwerking met de Bibliotheek richting toekomst ongewijzigd van kracht kan blijven is nog een 

vraag. In onze vergadering van 11 mei 2017 komen we hierop terug. Dan spreken we ook over wat 

onze doelstelling van een dergelijke dag moet zijn en wat de gewenste invulling daarvoor is.    

 

9. Werkgroep Senioren Samen: 

In de met de agenda meegezonden notitie over dit agendapunt staat ondermeer dat deze werkgroep 

destijds is opgericht om de activiteiten van de ouderenbonden en Welzijn Barneveld te coördineren. 

Inmiddels functioneert de werkgroep echter niet meer zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De 

betrokkenheid van de ouderenbonden hierin is afgenomen en Welzijn Barneveld is ook minder/niet 

betrokken.   

 

Na een gedachtewisseling wordt het volgende besloten: 

De werkgroep Senioren Samen (onder de paraplu van de SSB) wordt per heden opgeheven. 

Overkoepelende zaken (b.v. voorlichting/belangenbehartiging) blijven besproken worden in de SSB. 

De ouderenbonden en Welzijn Barneveld zullen onderling hun activiteiten afstemmen en stroomlijnen. 

B.v. alle activiteiten vermelden op een centrale website; info moet ook beschikbaar zijn op papier.  

Er wordt een afspraak gemaakt om dit nader vorm en inhoud te geven (actie: Andries de Vries). 

Opnemen van het agendapunt bij SSB: Praktische zaken m.b.t. ouderenbonden en Welzijn Barneveld. 

 

10. Rooster van aftreden: 

Voor dit agendapunt is de ledenlijst SSB van november 2016 meegezonden, met daarin opgenomen de 

datum van de maximale zittingsduur (uitgaande van 3 perioden van 3 jaar). 

Per 31-12-2016 zijn Jan Bouw, Adrie ten Brinke en Ad van der Woude aftredend en herbenoembaar 

voor de derde en laatste periode van 3 jaren. Ellen Alders is eveneens aftredend en herbenoembaar na 

haar eerste periode. Alle genoemden blijven derhalve in ons midden. 

 

De vertegenwoordigers namens de intramurale instellingen rouleren om de 2 jaar. Voor de jaren 2017 

en 2018 is door hen onderling afgesproken dat Eunice van Zomeren (Neboplus) lid wordt en Arjan 

Kiers (Zorggroep ENA) plaatsvervangend lid van de SSB. Karin Breuker (Norschoten) treedt derhalve 

per einde van dit jaar terug als lid.  



Correspondentie vanuit de SSB wordt gezonden aan het (intramurale) lid; deze zendt van belang 

zijnde zaken door naar de overige 2 bestuurders (is huidige werkwijze). 

 

11. Planning vergaderingen 2017: 

De voorgestelde data worden akkoord bevonden en hierbij vastgesteld te weten: 

Donderdag 16 februari, 11 mei, 14 september en 23 november 2017. 

Aanvang steeds om 14.00 uur en de vergaderlocatie is het Gemeentehuis van Barneveld. De secretaris 

zal binnenkort zorgdragen voor reservering van een vergaderzaal voor de genoemde data. 

 

12. Rondvraag: 

Ellen Alders: Verzoekt of haar collega Marjan Tuhusula de vergaderingen van de SSB richting 

toekomst ook mag bijwonen. Besloten wordt om Marjan als plaatsvervangend lid in de ledenlijst op te 

nemen, waarbij het hen vrij staat de vergaderingen gezamenlijk of individueel bij te wonen. 

 

Greetje Brugman: Deelt mee dat Adrie ten Brinke en zijzelf binnenkort nog een afscheidsbezoek gaan 

afleggen bij Bert Boelens (voorheen lid namens de ANBO). 

 

13. Sluiting: 

Om 15.45 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.  

 

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 16 februari 2017: 

 

 

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB     Greetje Brugman, secretaris SSB  


