Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),
gehouden op donderdagmiddag 1 september 2016, locatie Gemeentehuis te Barneveld
Aanwezig: Ellen Alders, Tineke Both, Adrie ten Brinke (voorzitter), Greetje Brugman (secretaris),
Trudie Cornelissen, Gretha Kater (vervanging namens Norschoten), Elsa Rijssenbeek, Corrie Valk
(vervanging namens Buurtzorg), Cees van Veen (penningmeester, tot 15.00 uur), Andries de Vries, Ad
van der Woude en Adriaan van’t Wout (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Bert Boelens, Jan Bouw, Karin Breuker, Liane ’t Hart en Frieda Tahamata
Afwezig zonder kennisgeving: Wim Oostenbrink
1. Opening:
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering 9 juni 2016:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
N.a.v. punt 8: Elsa Rijssenbeek geeft aan dat de accounthouder voor bibliotheekzaken binnen de
Gemeente Barneveld niet betrokken was bij de organisatie voor 7 oktober a.s.
N.a.v. punt 9: Desgevraagd geeft Ellen Alders aan dat er tot nu toe weinig belangstelling is voor de
inloopochtenden op dinsdagmorgen in de huiskamer van Welzijn Barneveld in de Veluwehal.
3. Mededelingen:
De voorzitter geeft aan dat de taak van de notulist (nu en) richting toekomst breder is t.w. notulist /
adviseur bestuur. Daarnaast kan melding gemaakt worden van een vervangend lid namens Unie KBO
t.w. de heer Jan Prein. Hij zal de a.s. november vergadering als kennismaking bijwonen.
Het team Barneveld van de ANBO heeft haar activiteiten gestaakt, zie o.a. het met de vergaderstukken
meegezonden artikel uit de Barneveldse Krant van 5 augustus 2016. Het dagelijks bestuur heeft
inmiddels over deze situatie een gesprek gevoerd met Bert Boelens. Na dit gesprek leek het een
mogelijkheid dat ANBO landelijk deelnemer zou worden binnen de SSB en dat vervolgens Bert via
deze deelnemer afgevaardigd zou kunnen worden (blijven) naar de SSB. Telefonische navraag
hierover bij ANBO landelijk/regionaal heeft echter uitgewezen dat vanaf 1 juli 2016 de ANBO geen
afvaardigingen meer wenst naar plaatselijke, regionale en provinciale verbanden en raden. Bert
Boelens kan derhalve niet langer participeren binnen de SSB namens de ANBO; het dagelijks bestuur
zal dit met hem communcseren.
4. Afscheid Cees van Veen als penningmeester/DB lid:
Op eigen verzoek legt Cees van Veen het penningmeesterschap en daarmee ook het lidmaatschap van
het dagelijks bestuur van de SSB per 1 september 2016 neer. Wel blijft hij (algemeen) lid van de SSB
en werkgroeplid van Woonbewust. Het dagelijks bestuur neemt tijdelijk het penningmeesterschap
waar en zal zich nader (blijven) beraden over de invulling van deze nu ontstane vacature voor
penningmeester. Ook zullen de formaliteiten richting Kamer van Koophandel en de Rabobank ter hand
genomen worden. Cees zal zelf nog het omzetten van het bankpashoudersschap (Rabobank) van Gerrit
Schaap naar Greetje Brugman regelen. De voorzitter bedankt Cees voor zijn inzet vanaf het jaar 2008
binnen het dagelijks bestuur en de zorgvuldige wijze waarop ondermeer het penningmeesterschap
werd uitgevoerd. Als dank wordt hem een attentie overhandigd.

5. Nieuws uit de Adviesraad Sociaal Domein (ASD):
De ASD heeft in de tussenliggende periode niet vergaderd. De eerstvolgende vergadering staat
gepland voor 15 september 2016.
Aan het einde van 2016 stopt Adrie ten Brinke (na twee termijnen) als lid van de ASD, doelgroep
ouderen. Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden met Bram Roggeveen, als mogelijke opvolger
voor Adrie binnen de ASD.
6. Bestuurlijk overleg wonen, zorg en welzijn:
Dit brede overleg heeft in de vakantieperiode niet plaatsgevonden. Op 30 september 2016 staat er
weer een vergadering gepland.
7. Woonbewust (was Blijvend Thuis):
Adrie ten Brinke doet verslag van de vergadering van 29 augustus 2016. Margo de Lange wordt vanuit
de Gemeente Barneveld toegevoegd aan Woonbewust voor de PR activiteiten. Aangezien er van de
destijds 15 aangestelde woonadviseurs momenteel nog maar 3 actief bezig zijn gaat Welzijn Barneveld
in de komende periode 3 extra woonadviseurs werven. De vergadering wordt opgeroepen om met
suggesties te komen voor een te organiseren activiteit vanuit Woonbewust voor het voorjaar van 2017.
8. Woonvisie Barneveld:
De in de vorige vergadering geïnventariseerde aandachtspunten (inclusief de nagekomen opgave van
Bram Roggeveen) zijn op 15 juli 2016 per brief (zie als bijlage bij de vergaderstukken) toegezonden
aan de ASD, ter verdere verwerking c.q. doorzending vanuit de ASD als ongevraagd advies aan het
College van B&W van de Gemeente Barneveld. Helaas komt dit vanwege de zomervakantie pas
tijdens de ASD vergadering van 15 september 2016 aan de orde binnen dit orgaan. Of een dergelijk
schrijven nog tijdig zal arriveren bij de gemeente om verwerkt te kunnen worden in de Woonvisie
2017-2021 is bij ons momenteel niet bekend. Ad van der Woude benadrukt dat het in de Woonvisie
gaat om zowel koopwoningen als huurwoningen; de huurwoningen moeten in onze aandachtspunten
ook expliciet benoemd worden. Vanuit de vast te stellen Woonvisie worden voor diverse thema’s in
werkgroepen de zogenaamde prestatieafspraken opgesteld.
9. Werkgroep Senioren Samen:
Tijdens de nationale dag voor de ouderen (7 oktober 2016) organiseert deze werkgroep het één en
ander samen met (en in) de bibliotheek van Barneveld. Inmiddels zijn tot tevredenheid van beide
partijen de afspraken daarover gemaakt. Op twee tijdstippen wordt het speciaal voor deze dag door Jan
Siebeling geschreven verhaal voorgelezen. Daarnaast vindt deze dag de prijsuitreiking plaats van de
door de Barneveldse Krant georganiseerde geschiedenis quiz. Tussen de middag is er een lopend
buffet, waaraan ongeveer 100 personen kunnen deelnemen. Scholieren van de Meerwaarde helpen
mee bij de verzorging van dit buffet. Langs de randen van de zaal is er een kleinschalige
informatiemarkt. Binnenkort komt er over deze activiteiten een interview met iemand vanuit de
doelgroep in de Barneveldse Krant. Ook zal de dag op de pagina van Welzijn Barneveld onder de
aandacht gebracht worden. Het voorstel wordt gedaan om de bezoekers een naamsticker op te doen
tijdens het bezoek aan de bibliotheek.
Ellen Alders doet de suggestie om de bibliotheek Barneveld richting toekomst ook als deelnemer te
laten participeren binnen de SSB. Dit gezien de verbreding van het takenpakket van bibliotheken.
10. Rondvraag:
Trudie Cornelissen: Icare organiseert samen met Opella op 6 september 2016 de themaochtend Veilig
en zelfstandig thuis wonen in het Westhoffhuis, Dorpstraat 28 in Lunteren.
Greetje Brugman: Met de vergaderstukken is weer een bijgewerkte ledenlijst meegezonden.
Onvolkomenheden graag melden bij de secretaris. Via Jan Bouw heeft ze het verzoek gekregen of wij
recente ervaringen met het gebruik van de Regiotaxi bij hem willen melden. Tijdens de november
vergadering zal het onderwerp ontwikkelingen bij de Regiotaxi aan de orde komen.

Ellen Alders: Heeft een telefoontje gekregen van iemand die aangaf dat er in de aanleunwoningen van
Nebo Plus momenteel geen glasvezel aansluiting beschikbaar c.q. mogelijk is. Aangezien
achtergrondinformatie bij ons ontbreekt, zal Ellen over het e.e.a. navraag doen.
Gretha Kater: Norschoten organiseert op vrijdagmiddag 2 september 2016 bij de locatie Kweekweg
‘Norschoten ontmoet’.
11. Vergaderingen 2016:
Afgesproken datum: donderdagmiddag 24 november 2016.
12. Sluiting:
Om 15.35 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.
Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 24 november 2016:

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB

Greetje Brugman, secretaris SSB

