Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),
gehouden op donderdagmiddag 9 juni 2016, locatie Gemeentehuis te Barneveld
Aanwezig: Ellen Alders, Bert Boelens, Tineke Both, Karin Breuker, Adrie ten Brinke (voorzitter),
Greetje Brugman (secretaris), Trudie Cornelissen, Liane ‘t Hart, Elsa Rijssenbeek, Bram Roggeveen
(tot 15.30 uur), Gerrit Schaap, Andries de Vries, Ad van der Woude en Adriaan van’t Wout (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Jan Bouw, Wim Oostenbrink, Frieda Tahamata en Cees van Veen
(penningmeester)
1. Opening:
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Ze maakt melding van een
drietal nieuwe leden in de SSB t.w. Karin Breuker (namens Norschoten, opvolger voor Bram
Roggeveen), Wim Oostenbrink (namens PCOB Voorthuizen, opvolger voor Klaas Vroegindeweij) en
Andries de Vries (namens PCOB Barneveld, opvolger voor Gerrit Schaap).
Aangezien Bram Roggeveen de vergadering maar deels kan bijwonen, bedankt de voorzitter Bram
voor zijn bijdrage binnen de SSB in de achterliggende periode; de dank wordt onderstreept met de
overhandiging van een boeket bloemen. Ze wenst hem een goede periode toe na zijn aanstaande
afscheid van Norschoten i.v.m. zijn pensionering. Desgevraagd geeft Bram nog een update van het
project Op de drempel van thuis en net als thuis (zie notulen 10-09-2015 agendapunt 8 en notulen 0303-2016 agendapunt 10). Tot nu toe verloopt dit project voorspoedig en de toekomstverwachtingen
zijn hoopvol.
2. Notulen vergadering 3 maart 2016:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
N.a.v. punt 7: Greetje Brugman geeft aan dat zij het actiepunt navragen verzekering(en) overneemt
van Cees van Veen. Ellen Alders geeft aan dat al het reguliere vrijwilligerswerk onder de door de
Gemeente Barneveld afgesloten aansprakelijkheidsverzekering valt en voor inhoudelijke vragen kan
men terecht bij Gerda Post.
N.a.v. punt 7: De opvolger voor Bram Roggeveen in de kascontrolecommissie 2016 wordt t.z.t.
benoemd.
3. Mededelingen:
Het team Barneveld van de ANBO heeft haar activiteiten recent gestaakt, alleen teamlid Bert Boelens
wacht de verdere ontwikkelingen vanuit ANBO landelijk nog even af. Leoni Schouten heeft
aangegeven geen plaatsvervangend lid in de SSB meer te kunnen zijn namens ANBO Barneveld. De
vraag rijst of, en in welke hoedanigheid, Bert Boelens lid van de SSB kan zijn/blijven. Andries de
Vries wijst in dit verband op statutaire bepalingen (deelnemende organisaties participeren in de SSB;
deelnemers vaardigen een bestuurslid af). Vanuit de vergadering wordt ook opgemerkt dat het nuttig
blijft als ANBO leden in de SSB vertegenwoordigd blijven. Actie: het dagelijks bestuur onderzoekt in
de komende periode de (on)mogelijkheden in deze kwestie.
Cees van Veen heeft eerder al aangegeven zijn taak als penningmeester/lid dagelijks bestuur neer te
willen leggen, maar wil wel gewoon lid van de SSB blijven. Nogmaals wordt de aanwezigen gevraagd
wie deze functie wil gaan vervullen; niemand van de aanwezigen voelt zich geroepen. Het dagelijks
bestuur zal de niet-aanwezigen tijdens deze vergadering nog gaan polsen over hun ambities hiervoor.
4. Nieuws uit de Adviesraad Sociaal Domein (ASD):

De ASD heeft in de tussenliggende periode vergaderd op 13 april en 3 juni 2016. Voor het besprokene
wordt verwezen naar de notulen van deze vergaderingen. Er is een folder beschikbaar over de inzet
van de vertrouwenspersoon (procedurele toetsing) bij WMO verstrekkingen en in het kader van de
participatiewet. Er worden positieve ervaringen uitgewisseld over de uitleenservice van hulpmiddelen
door Medipoint (voorheen: zorgwinkel).
Op de website van de ASD t.w. www.asdbarneveld.nl is het mogelijk om voor de desbetreffende
doelgroepen, zoals de SSB, informatie op te laten nemen. Het daarvoor met de agenda meegezonden
concept tekstvoorstel moet volgens meerdere aanwezigen eenvoudiger en begrijpelijker voor ouderen
geformuleerd worden. Ad van der Woude komt met een aangepast tekstvoorstel.
Aan het einde van 2016 stopt Adrie ten Brinke (na twee termijnen) als lid van de ASD, doelgroep
ouderen. Vanuit de ASD zal t.z.t. een vacature geplaatst worden; deze aanstaande vacature wordt nu
reeds onder de aandacht van de SSB leden gebracht.
5. Bestuurlijk overleg wonen, zorg en welzijn:
Dit brede overleg heeft in de achterliggende periode plaatsgevonden op 1 april en 3 juni 2016. Voor
het besprokene wordt verwezen naar de notulen van deze vergaderingen (verslag 1 april jl. was
bijgevoegd). Ter vergadering ontstaat een gedachtenwisseling over ’niet pluis thuis’. Ellen Alders
verzoekt om alle zaken die niet pluis zijn te melden bij ’bemoeizorg’ (Wim Broekhuizen). Niet alleen
m.b.t. ouderen maar ook bij huiselijk geweld/kindermishandeling.
6. Woonbewust (was Blijvend Thuis):
Zoals in de vorige SSB vergadering aangegeven, is recent besloten om als Blijvend Thuis aansluiting
te zoeken bij Woonbewust, in FoodValley verband. Ter informatie is het verslag van de vergadering
van 21 maart 2016 en het inmiddels opgestelde concept communicatieplan (versie juni 2016)
bijgevoegd.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de Gemeente Barneveld m.b.t. het vaststellen van
bestemmingsplannen ook een ambassadeursrol dient te vervullen.
7. Woonvisie Barneveld:
Er wordt door het dagelijks bestuur verslag gedaan van de gehouden bijeenkomst op 30 mei 2016 in
het Kulturhus in Kootwijkerbroek. Ter vergadering worden van belang zijnde aandachtspunten
geïnventariseerd die namens de SSB onder de aandacht van de Gemeente Barneveld gebracht gaan
worden m.b.t. de nieuw vast te stellen woonvisie 2017-2021:
a. Het opplussen van sociale huurwoningen verloopt veel te traag
b. Veel meer sociale woningbouw op inbreidingslocaties
c. Gemeente moet grond voor goedkopere woningen om niet of tegen lage prijzen beschikbaar stellen
d. Nieuwbouw van woningen levensloop-bestendig (o.a. slaapkamer en douche beneden)
e. In projecten voor woongemeenschappen ook ruimten voor dagbesteding opnemen
f. Het toewijzen van zorgwoningen volgens z.g. gepaste toewijzing gaat problemen opleveren
g. Bij vaststelling van de woonvisie moet veel meer naast economische motieven ook aandacht zijn
voor sociaal/maatschappelijke motieven
Bram Roggeveen zal eventuele aanvullingen binnenkort schriftelijk melden aan de voorzitter.
Adrie ten Brinke zal alle aandachtspunten verwerken in een brief namens de SSB en deze zal (al dan
niet via de ASD) verzonden worden aan het College van B&W van de Gemeente Barneveld.
8. Werkgroep Senioren Samen:
Aangezien dit jaar de internationale dag voor de ouderen op zaterdag 1 oktober valt is besloten op de
nationale dag voor de ouderen op vrijdag 7 oktober 2016 iets samen te organiseren met de bibliotheek
Barneveld, waarbij de bibliotheek zich laat leiden door landelijk vastgestelde kaders (zie verslag 12
mei 2016). De bibliotheek organiseert een lunch met een nieuwsquiz gepresenteerd door een bekende
Nederlander. In dezelfde ruimte (langs de zijkanten) wordt ook een informatiemarkt gehouden.
Tijdens de verzorgde lunch (waarbij gasten plaatsnemen aan tafels) kunnen echter maar maximaal 50
personen deelnemen. De vergadering staat sceptisch tegenover deze plannen, waarom b.v. de lunch

niet eenvoudig van opzet met de mogelijkheid om meer mensen te laten deelnemen i.c.m. doorlopende
inloop voor de informatiemarkt? Ellen Alders merkt op dat dergelijke centraal gedachte plannen van
de bibliotheek indruisen tegen het motto: zelf, samen, gemeente. Elsa Rijssenbeek zal binnen de
Gemeente Barneveld bij de accounthouder voor bibliotheekzaken e.e.a. navragen met betrekking tot de
organisatie voor 7 oktober a.s. Afgesproken wordt dat Adrie ten Brinke en Ellen Alders (nogmaals) in
overleg zullen treden met bibliotheek Barneveld.
9. Eenzaamheid ouderen:
Er is inmiddels een overleg geweest tussen het dagelijks bestuur en Welzijn Barneveld over deze
thematiek. We moeten proberen eenzaamheid voor te zijn, het belang van aandacht vanuit de buurt
wordt genoemd. Ellen Alders lanceert het plan om vanaf dinsdag 5 juli 2016 wekelijks een
inloopochtend te organiseren in de huiskamer van Welzijn Barneveld (Veluwehal, 1e etage), waarbij
naast enige vrijwilligers van Welzijn Barneveld, de leden van de SSB fungeren als
gastvrouw/gastheer. Besloten wordt om dit te gaan proberen met support vanuit de SSB. Greetje
Brugman maakt een schema m.b.t. de aanwezigheid van de SSB leden per dinsdagmorgen.
10. Rondvraag:
Ellen Alders maakt de aanwezigen attent op de te houden respijtzorg-markt op dinsdag 28 juni 2016
(respijtzorg is: tijdelijke vervanging bij het verrichten van mantelzorgtaken).
Tenslotte wordt afscheid genomen van Gerrit Schaap die in de achterliggende 15 jaren actief is
geweest binnen de Seniorenraad en zich van harte heeft ingezet om de belangen van de ouderen te
vertegenwoordigen. Hem wordt door de voorzitter een boeket bloemen en een bon overhandigd. De
komende periode blijft Gerrit wel plaatsvervangend lid van de SSB, namens de PCOB Barneveld.
11. Vergaderingen 2016:
Afgesproken data: donderdagmiddag 1 september en 24 november 2016.
12. Sluiting:
Om 16.25 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering en wenst
iedereen een goede zomervakantieperiode toe.
Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 1 september 2016:

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB

Greetje Brugman, secretaris SSB

