Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),
gehouden op donderdagmiddag 13 september 2018, locatie Gemeentehuis te Barneveld
Aanwezig: Ellen Alders, Tineke Both, Jan Bouw, Adrie ten Brinke (voorzitter), Greetje Brugman
(secretaris), Trudie Cornelissen, Wim Oostenbrink (penningmeester), Jan Prein, Marjan Tuhusula,
Cees van Veen, Ad van der Woude, Eunice van Zomeren en Adriaan van’t Wout (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Esther van Es, Elsa Rijssenbeek en Andries de Vries
Afwezig zonder kennisgeving: n.v.t.
Gasten: Gertjan Kraan (Gemeente Barneveld) en Stephan Reusken (MEE Veluwe)
1. Opening:
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
Fijn dat Greetje Brugman na een lange ziekteperiode weer in ons midden is.
2. Informatie- en adviespunt voor senioren in Barneveld:
Voor dit agendapunt is Stephan Reusken uitgenodigd om het e.e.a. toe te lichten. Hij is regiomanager
bij MEE Veluwe, en organisatie die zich momenteel in 60 gemeenten bezig houdt met
cliëntondersteuning. Iedereen kan hier kosteloos en zonder indicatiestelling een beroep op doen; de
dienstverlening wordt gefinancierd door de lokale gemeenten. In Barneveld verzorgt MEE al langere
tijd een inloopspreekuur bij Welzijn Barneveld (Veluwehal).
Het met de agendastukken meegezonden plan van aanpak m.b.t. het opzetten van een informatie- en
adviespunt is recent goedgekeurd door de Gemeente Barneveld. De werving voor een
ouderenadviseur/cliëntondersteuner (28 uur per week) was vooruitlopend daarop al gestart en
meerdere sollicitanten hebben zich gemeld. Bij het informatie- en adviespunt gaat het om het geven
van informatie en advies, het verlenen van ondersteuning en het zonodig doorverwijzen van de
cliënten. De ouderenadviseur MEE zal nauwe contacten gaan onderhouden met de vrijwillige
ouderenadviseurs/woonadviseurs en hun kwaliteiten maximaal benutten. Vooralsnog gaat het om een
pilotfase van één jaar, start medio oktober/begin november 2018.
Naar aanleiding van de bespreking:
a. Enige aanwezigen spreken hun twijfels uit over de gekozen locatie voor het spreekuur (Bibliotheek
Barneveld); het is echter wel een heel centrale plaats. Ook wordt aangegeven dat cliënten desgewenst
ook thuis bezocht kunnen worden.
b. Gedacht wordt om het spreekuur te houden op de dinsdagen (openingstijden nog nader te bepalen).
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat ook de donderdag (marktdag) een geschikte dag is en qua
openingstijden wordt geopperd: van 10.00 – 11.00 en van 14.00 – 15.00 uur.
c. Huisartsenpraktijk De Burgt denkt actief mee in dit plan; de overige huisartsenpraktijken zijn
momenteel nog niet of minder betrokken (moet gaan groeien).
d. M.b.t. de rol van de SSB binnen dit gebeuren; wij worden meegenomen in de ontwikkelingen en
MEE kan desgewenst in de SSB vergaderingen de status met ons delen.
Samengevat: de leden van de SSB staan positief tegenover het gepresenteerde plan en zien de start
graag op korte termijn tegemoet.
Rond 14.40 uur verlaten Gertjan Kraan en Stephan Reusken de vergadering.
3. Notulen vergadering 17 mei 2018:

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
N.a.v. de punten 7 en 8 (manifesten) vraagt Eunice van Zomeren of de effecten daarvan gevolgd
kunnen worden. Er wordt afgesproken dat dit meegenomen zal worden tijdens het te plannen gesprek
met de wethouder (zie hieronder bij agendapunt 8).
4. Ingekomen stukken:
ASD: De met de agendastukken meegezonden verslagen van de vergaderingen van 19 april en 15 juni
2018 geven geen aanleiding tot het stellen van vragen.
5. Prettig en Veilig Wonen (PVW):
Naar aanleiding van het met de agendastukken meegezonden verslag van de vergadering van 17 april
2018 wordt verslag gedaan van de gehouden ‘bewustwordingsbijeenkomst’ voor de Dichtersbuurt van
Barneveld. Deze in de Veluwehal gehouden bijeenkomst werd bezocht door circa 10 wijkbewoners,
een matige opkomst. Vervolgens is een vrijwilliger in de buurt langs de deuren gegaan; van de 34
geïnterviewden wisten slechts 2 personen af van heb bestaan van PVW c.q. Woonbewust. Naar
aanleiding van deze gesprekjes aan de deur hebben wel 7 personen aangegeven een bezoek van de
woonadviseur op prijs te stellen. Marian Tuhusula geeft aan dat er nagedacht wordt over een mogelijk
vervolg van deze bewustwordingsbijeenkomst via de wijkplatforms in Voorthuizen.
6. Breed overleg senioren:
Adrie ten Brinke en Greetje Brugman hebben op woensdag 12 september jl. een prettig gesprek
gevoerd met vertegenwoordigers van de Alzheimersalon. Ze gaan nadenken over hun structurele of
incidentele aansluiting bij de SSB.
Vrijdag 14 september 2018 zal een soortgelijk gesprek gevoerd worden met Stichting Present
Barneveld over hun mogelijke bijdrage.
Naar aanleiding van dit agendapunt merkt Ellen Alders op dat de Gemeente Barneveld momenteel
bezig is met het opstellen van een nota Beleidsvisie Sociaal Domein, welke in de eerstvolgende ASD
vergadering besproken zal worden. Naar de mening van meerdere SSB leden moet in die nota extra
aandacht komen voor het thema dementie.
Ook wordt er even gesproken over het functioneren van de Alzheimersalon, het Parkinson Café en de
Toon Hermans Salon. Deze initiatieven voldoen, elk op zijn eigen wijze, in een behoefte.
7. Praktische zaken m.b.t. ouderenbonden en Welzijn Barneveld:
a. Er wordt melding gemaakt van het initiatief van ondermeer Henk van den Brink, om op 26
september 2018 een bijeenkomst voor senioren in Kootwijkerbroek te organiseren.
b. Vanuit de Diaconie van de Hervormde Gemeente van Barneveld is het initiatief ontstaan om
inloopochtenden (vooralsnog op dinsdag) te gaan houden In de Bibliotheek van Barneveld.
c. Marianne van den Engel is bezig met de organisatie van de seniorendag op vrijdag 5 oktober 2018.
(richting toekomst zal er herschikking van takenpakketten gaan plaatsvinden bij Welzijn Barneveld)
d. Welzijn Barneveld heeft EUR 2.500 ontvangen van de ANWB voor het realiseren van een rolstoel
uitleenpunt in Barneveld.
e. Er loopt momenteel een onderzoek bij Welzijn Barneveld naar de inzet van zogenaamde respijtzorg
(ter ontlasting van mantelzorgers).
f. Bij Welzijn Barneveld is voor EUR 5 de zogenaamde dienstenbon te verkrijgen. Met als bedoeling
om hiermee de mantelzorgers te ontlasten. Met deze bon (die een waarde heeft van EUR 25) kan bij de
thuiszorgorganisaties één uur hulp afgenomen worden voor extra uit te voeren werkzaamheden. De
bon is echter ook breder inzetbaar; dit dient wel vooraf afgestemd te worden met Welzijn Barneveld
en/of de Gemeente Barneveld.
8. Overleg SSB met de wethouder:
Het is inmiddels geruime tijd geleden dat een dergelijk overleg heeft plaatsgevonden, nl. 1 december
2016. Vandaar dat het nuttig lijkt wederom een overleg te laten plaatsvinden.

Als agendapunten worden genoemd:
a. Waardig/waardevol ouder worden
b. Monitoring ingediende manifesten rond de gemeenteraadsverkiezingen
c. Nota Beleidsvisie Sociaal Domein
d. Cultuur en bewegen (sport) voor ouderen
9. Rondvraag:
Eunice van Zomeren maakt melding van de plannen van Neboplus en de Woningstichting Barneveld
voor het realiseren van een kleinschalig woonzorggebouw in de nieuwe woonwijk Holzenbosch in
Voorthuizen.
Voor meer informatie: zie bijgaand artikel uit de Barneveldse Krant van 20 juni 2018.
Volgende vergadering (aanvang om 14.00 uur):
Donderdag 29 november 2018.
10. Sluiting:
Om 15.55 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 29 november 2018:

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB

Bijlage: Artikel Barneveldse Krant (zie agendapunt 9)

Greetje Brugman, secretaris SSB

