Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),
gehouden op donderdagmiddag 26 november 2015, locatie Gemeentehuis te Barneveld
Aanwezig: Tineke Both, Jan Bouw, Adrie ten Brinke (voorzitter), Greetje Brugman, Trudie
Cornelissen, Liane ’t Hart, Elsa Rijssenbeek (tot 15.00 uur), Bram Roggeveen (tot 15.30 uur), Gerrit
Schaap (secretaris), Leoni Schouten, Cees van Veen (penningmeester), Klaas Vroegindeweij en
Adriaan van’t Wout (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Ellen Alders, Bert Boelens, Frieda Tahamata en Ad van der Woude
Afwezig zonder kennisgeving: -

1. Opening:
Om 14.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Dit welkom geldt in het
bijzonder Liane ’t Hart en Elsa Rijssenbeek.
2. Voorstellen nieuwe leden:
De voorzitter geeft de nieuwe leden de gelegenheid zich voor te stellen:
Liane ’t Hart is sinds 1 april 2015 als verpleegkundige werkzaam bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg
Barneveld (team 1) en vertegenwoordigt in ons midden de doelgroep extramurale instellingen. Ze
maakt gelijk melding van aanstaande te organiseren bijeenkomsten voor mantelzorgers door Welzijn
Barneveld i.c.m. de thuiszorgorganisaties; meer informatie volgt binnenkort.
Elsa Rijssenbeek is werkzaam als beleidsmedewerker bij de Gemeente Barneveld en volgt in ons
midden Els van Beurden op (die een andere functie is gaan vervullen).
3. Notulen vergadering 10 september 2015:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
N.a.v. punt 4: Elsa Rijssenbeek geeft aan dat het College van B&W binnenkort een brief zal sturen
naar de Gemeenteraad met reacties op de genoemde aanbevelingen in het rapport van Companen.
N.a.v. punt 4: Klaas Vroegindeweij geeft aan dat het belangrijk is dat mantelzorgers zich registreren;
hij heeft bij Jaap Hoekstra nagevraagd of het aantal Barneveldse mantelzorgers doorgegeven was voor
de telling van de SBOG en dit bleek het geval.
N.a.v. punt 5: Elsa Rijssenbeek geeft aan dat de vertrouwenspersoon (Jenny Dirks) tot nu toe slechts
vier verzoeken voor (procedurele) toetsing heeft ontvangen. Reactie vanuit de vergadering: er is wel
degelijk onvrede over de terugbrenging van het aantal uren huishoudelijke hulp, maar dit valt buiten
de toetsingscriteria.
N.a.v. punt 8: Bram Roggeveen heeft ons het projectplan: Op de drempel van thuis en net
als thuis laten toezenden. We besluiten dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van 3 maart
2016.
4. Ingekomen stukken:
Geen van de aanwezigen heeft de recent gehouden bijeenkomst ‘Barneveld 2030’ in Kootwijkerbroek
bijgewoond. Gerrit Schaap geeft aan dat hij namens de PCOB Barneveld heeft verzocht om
schriftelijke terugkoppeling bij de Gemeente Barneveld.
5. Nieuws uit de Adviesraad Sociaal Domein (ASD):
De ASD heeft in de tussenliggende periode vergaderd op 17 september en 27 oktober 2015; zie het
meegezonden verslag. N.a.v. het online aanvragen van het WTCG budget 2015 geeft Elsa Rijssenbeek
aan dat in de desbetreffende brief ook (telefonische) alternatieven aangegeven waren; ze zal de
genoemde brief naar Gerrit Schaap sturen, ter verdere doorzending naar de leden van de SSB.
(NB naschrift notulist: Uit de inmiddels ontvangen brief blijkt dat de aanvraag uitsluitend online
gedaan kon worden met gebruik van een DigiD en met meesturen van digitale bewijsstukken; verder
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werden er drie instanties genoemd die kunnen assisteren bij het online indienen, blijkbaar te bereiken
onder het genoemde telefoonnummer 140342 van de gemeente)
6. Blijvend Thuis:
In de vergadering van 18 november 2015 kwam in hoofdlijnen aan de orde:
De op stapel staande Blijvers-lening door de Gemeente Barneveld. Deze is bedoeld voor aanpassingen
in- of aan de woning, om deze geschikt te maken om langer thuis te kunnen blijven wonen.
De te houden bijeenkomsten in de kernen van Barneveld worden doorgeschoven naar voorjaar 2016.
Verbetering van de website van Blijvend Thuis Barneveld heeft de aandacht.
7. Regiotaxi en vervoer, door Jan Bouw:
Na het faillissement van Willemsen de Koning (13 februari 2015) heeft Besseling al vrij snel het
regiotaxivervoer hier in de regio (vervroegd) overgenomen; het contract loopt t/m 31 december 2016.
Besseling scoort momenteel zowel qua stiptheid als cliënt bejegening goed; dit blijkt uit gegevens van
het reizigerspanel.
Voor de periode vanaf januari 2017 volgt een nieuwe aanbesteding waarbij niet langer de Provincie
verantwoordelijk is. Gelderland wordt dan opgedeeld in vijf regio’s; Barneveld valt onder de regio
Food Valley. Jan Bouw vraagt ons om blijvend alle ervaringen m.b.t. het gebruik van de regiotaxi door
te geven aan het reizigerspanel. Vanuit de slogan: zelf, samen, gemeente, mag verwacht worden dat
richting toekomst het gebruik van de regiotaxi licht kan/zal dalen.
Vervolgens wordt de uitgebreide presentatie over het totale vervoer, zoals eerder gehouden door Jaap
Hoekstra voor de ASD op 17 september 2015, met ons gedeeld. Binnen het totale vervoersgebeuren
gaat de komende jaren het e.e.a. veranderen, waarbij decentralisatie een sleutelwoord is. Het lijkt ons
nuttig om in onze vergadering van 1 september 2016 (dan is waarschijnlijk de aanbesteding vanaf
2017 ook bekend) Jaap Hoekstra uit te nodigen voor een update n.a.v. de presentatie en alle
ontwikkelingen in vervoersland.
8. Automaatje:
Momenteel staan er bij Welzijn Barneveld voor het project Automaatje 28 (vrijwillige) chauffeurs en
102 deelnemers geregistreerd. Automaatje is een mooi voorbeeld van samen doen, zie de slogan
genoemd onder agendapunt zeven.
9. Ondersteunende diensten Icare:
De ledenvereniging van Icare heeft op 13 oktober 2015 bij Edda Huzid in Voorthuizen
voorlichting/informatie gegeven over hetgeen de organisatie te bieden heeft. Diverse woonadviseurs
hebben daar ook hun licht opgestoken. Volgens Trudie Cornelissen waren veel bezoekers
(leden/cliënten van Icare) zeer tevreden over de bijeenkomst en de verstrekte informatie. De dag heeft
ongeveer 385 bezoekers getrokken (van de 30.000 leden hier in de regio). Er wordt gevraagd of de
locatiekeuze het meest geschikt was? Voorthuizen ligt wel centraal in de regio, maar Edda Huzid is
wel buitenaf gelegen. De Veluwehal in Barneveld wordt genoemd voor een eventuele volgende
bijeenkomst.
10. Allochtone ouderen:
Adrie ten Brinke en Greetje Brugman hebben een gesprek gehad met Willeke Heijkoop (Welzijn
Barneveld) en hebben van haar de namen van contactpersonen ontvangen. Op vrijdag 27 november
a.s. staat nu een afspraak gepland met een vertegenwoordiger vanuit de Turkse gemeenschap. Het doel
van dit (en mogelijke vervolg) gesprekken is, om te achterhalen wat er leeft onder de allochtone
ouderen.
11. Vergaderrooster 2016:
Met inachtneming van één wijziging wordt het vergaderrooster als volgt vastgesteld:
Donderdagmiddag (aanvang om 14.00 uur): 3 maart, 26 mei, 1 september en 24 november 2016.
Gerrit Schaap zal voor de genoemde data een ruimte (laten) reserveren in het Gemeentehuis.
12. Rooster van aftreden:
Het desbetreffende rooster wordt ter vergadering uitgedeeld. De volgende zaken worden genoemd:
Tineke Both is na haar eerste termijn aftredend en herbenoembaar.
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Gerrit Schaap wil na zijn tweede termijn (en voorloopperiode) thans terugtreden als lid/secretaris; hij
is genegen totdat zijn opvolger is gevonden deze taak nog even (tot uiterlijk einde 2016) waar te
nemen; de leden van de SSB laten hier hun gedachten over gaan en dit punt komt terug op de agenda
van 3 maart 2016.
Frieda Tahamata is na haar tweede termijn aftredend en herbenoembaar.
Cees van Veen wil tussentijds het penningmeesterschap overdragen aan bij voorkeur een jonger
persoon, maar blijft wel lid.
Klaas Vroegindeweij is aftredend en neemt in de vergadering van 3 maart 2016 afscheid; hij zoekt
binnen de gelederen van de PCOB Voorthuizen een opvolger (wellicht Teuna Oostenbrink?); mooi als
de opvolger ook het penningmeesterschap op haar/zich wil nemen.
13. Financiën:
Uit het nagezonden Financieel overzicht van de internationale dag van de ouderen (1 oktober 2015)
blijkt dat de kosten voor deze dag beperkt zijn gebleven tot EUR 340; dankzij de inkomsten van twee
sponsors voor totaal EUR 250 behoeft de SSB derhalve slechts EUR 90 bij te dragen.
14. Ledenlijst:
De ledenlijst is ter informatie meegezonden met de agendastukken. Eventuele (tekstuele)
onvolkomenheden kunnen de leden van de SSB per email aan de secretaris doen toekomen.
Het juiste emailadres van Leoni Schouten is: l_j_schouten@hotmail.com
15. Overzicht mogelijkheden om te eten voor ouderen:
Ook dit overzicht is ter informatie meegezonden met de agendastukken. Eventuele onvolkomenheden
en/of aanvullingen kunnen de leden van de SSB per email aan de secretaris doorgeven.
16. Stakeholders overleg Woningstichting Barneveld (WSB) op 3 december a.s.:
Betrokken organisaties, zoals de Huurdersvereniging, ASD en SSB, worden uitgenodigd voor dit
overleg met de WSB. Het betreft enerzijds informatieverstrekking vanuit de WSB, anderzijds
verwacht de WSB van alle betrokken organisaties hun inbreng en feedback. Afgesproken wordt dat de
uitkomsten van dit overleg teruggekoppeld zullen worden in een SSB vergadering.
17. Overleg wethouder met ouderenorganisaties over de huishoudelijke hulp:
Destijds was afgesproken om 6 maanden na de feitelijke invoering (d.d. 1 april 2015) van de nieuwe
regeling voor de huishoudelijke hulp weer met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke knelpunten
etc. Aangezien er ter vergadering weinig/geen concrete informatie hieromtrent bekend is (anders dan
onderbuikgevoelens over het veelal verminderde aantal uren huishoudelijke hulp) wordt besloten dat
de SSB dit vervolggesprek momenteel nog niet actief gaat arrangeren bij de wethouder.
In dit verband geeft Klaas Vroegindeweij aan dat het aantal leden van de ouderenbonden dalende is,
blijkbaar minder betrokkenheid vanuit de doelgroep; dit kan ook lastig zijn voor bestuurders bij
(uitvoering van) wetgeving. Jan Bouw concludeert (met anderen) dat de organisatiegraad in onze
maatschappij dalende is, maar wijst anderzijds op het feit dat er binnen de wijken wel degelijk oog is
voor elkaar; de wijkplatforms i.c.m. (activiteiten van) Welzijn Barneveld werken aan de sociale
cohesie binnen de wijken. Desondanks kan er sprake zijn van eenzaamheid. Gerrit Schaap sluit deze
spontaan begonnen gedachtenwisseling af met de opmerking: “ het gaat er niet om of WIJ mensen
eenzaam vinden, maar ervaren die mensen ZELF eenzaamheid als een probleem!”
18. Volgende vergadering:
Deze zal gehouden worden op donderdag 3 maart 2016 van 14.00 – 16.00 uur.
19. Rondvraag:
Adrie ten Brinke vraagt naar de taakomschrijving van de diverse ouderenadviseurs. Besloten wordt dit
onderwerp te agenderen voor de vergadering van 3 maart 2016.
Daarna spreekt ze haar waardering uit richting de notulist voor het werk dat hij voor de SSB doet en
laat dit gepaard gaan met de overhandiging van een attentie.
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Liane ’t Hart vraagt waar mensen terecht kunnen in de komende winterperiode m.b.t. vragen/klachten
over gladheidsbestrijding in de wijk, b.v. houten bruggen; een concreet antwoord kan ter vergadering
door de aanwezigen niet gegeven worden.
(NB naschrift notulist, navraag gedaan bij de gemeente: In het algemeen geldt dat bij vragen/klachten
over gladheidsbestrijding contact opgenomen moet worden met het klantcontactcentrum van de
Gemeente Barneveld t.w. 140342. De heer van der Bij, teamleider gladheidsbestrijding, gaf m.b.t. de
houten bruggen aan dat a. deze eerder glad zijn dan overige wegen, b. dat houten bruggen niet
opgenomen zijn in de strooi routes omdat het zout dan ook in het water terecht komt, wat van het
Waterschap niet mag, c. dit houten bruggen probleem wel onderkent wordt maar niet eenvoudig
oplosbaar is, d. de houten bruggen het beste vermeden kunnen worden door minder validen bij
winterse omstandigheden. A.s. donderdag 3 december komt er naar verwachting op de
gemeentepagina in de Barneveldse Krant informatie over de gladheidsbestrijding.)
Leoni Schouten vraagt of de SSB ook contacten heeft met de Alzheimer-, Parkinson- en Toon
Hermans Salon. Adrie ten Brinke geeft aan dat ze enige tijd geleden een presentatie heeft gegeven bij
de Alzheimer Salon. Met beide andere salonnen is nog geen contact geweest.
N.a.v. een vraag van Cees van Veen: De kascontrole over het jaar 2015 zal uitgevoerd worden door
Ellen Alders en Bram Roggeveen (zie de notulen van 12 februari 2015, agendapunt 6, laatste zin).
20. Sluiting:
Om 16.07 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 3 maart 2016:

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB

Gerrit Schaap, secretaris SSB
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