
 

 

 
 

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

gehouden op donderdagmiddag 29 november 2018, locatie Gemeentehuis te Barneveld 

 

Aanwezig: Tineke Both, Jan Bouw (tot 15.15 uur), Adrie ten Brinke (voorzitter), Trudie Cornelissen, 

Esther van Es, Wim Oostenbrink (penningmeester), Jan Prein, Cees van Veen, Andries de Vries, Ad 

van der Woude, Eunice van Zomeren (tot 15.15 uur) en Adriaan van’t Wout (notulist)  

Afwezig met kennisgeving: Ellen Alders, Greetje Brugman (secretaris), Elsa Rijssenbeek en  

Marjan Tuhusula 

Afwezig zonder kennisgeving: n.v.t. 

Gast: Gertjan Kraan (Gemeente Barneveld)  

 

1. Opening: 

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

Greetje Brugman en Elsa Rijssenbeek kunnen om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn.   

Gertjan Kraan is voor de komende periode ons aanspreekpunt bij de Gemeente Barneveld.  

 

2. Beleidsnota Sociaal Domein: 

Voor dit agendapunt is Gertjan Kraan uitgenodigd om het e.e.a. toe te lichten.  

 

De voorliggende concept Beleidsnota Sociaal Domein, getiteld ‘Mensen voorop’ moet gezien worden 

als een uitwerking van het coalitieakkoord 2018; (daarin is input van de manifesten van CU en 

ouderenbonden verwerkt) en is voor onbepaalde tijd geldend. De Beleidsnota moet nog goedgekeurd 

en vastgesteld worden door de Gemeenteraad en het College van B&W. Inmiddels is ook bekend dat 

opmerkingen vanuit de ASD-vergadering van 19 november jl. nog verwerkt moeten worden in het 

document. Input vanuit onze SSB-vergadering kan daarbij ook nog meegenomen worden. Het 

document kan gezien worden als een ‘hertaling’ van het eerdere motto ‘zelf, samen, gemeente’ en kent 

als 3-deling: heengroeien naar zelfstandigheid, meedoen naar vermogen en samen oud worden.   

 

Een impressie van de ter vergadering benoemde zaken vanuit de Beleidsnota: 

Eenzaamheid onder ouderen (komt het meest voor bij alleenstaande 75+)  

Overbelasting bij mantelzorgers is een aandachtspunt  

Mensen zoveel/zolang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen 

Cultuur meer bereikbaar maken voor kwetsbare ouderen, samen met thuiszorginstellingen en 

Welzijn Barneveld (incl. oprichting maatschappelijk cultuurfonds) 

Opzetten en stimuleren van ontmoetings- en bewegingsactiviteiten 

Aanpak laag-geletterdheid (o.a. rol voor Bibliotheek) 

Informatie- en adviespunt voor senioren start vanaf januari 2019 (locatie Bibliotheek) 

Steunpunt mantelzorg, mantelzorg waardering en respijtzorg 

Benoeming netwerk-regisseur voor coördinatie case-management dementie (vanaf februari 2019) 

Aandacht voor informele en kerkelijke activiteiten voor ouderen 

Maaltijdvoorziening aan huis blijft gesubsidieerd worden 

Voortzetting regeling huishoudelijke hulp  

Voor dagbesteding geldt vanaf januari 2019 een vaste eigen bijdrage van EUR 17,50 per maand 

 

Volledigheidshalve wordt verwezen naar de definitieve Beleidsnota die binnenkort beschikbaar komt. 

Voor uitvoering van diverse activiteiten komt op totaalniveau geld beschikbaar. 



Gertjan Kraan is/blijft beleidsregisseur voor ouderen. Hij zal de activiteiten inzichtelijk maken met 

regelmatige terugkoppeling/monitoring in onze vergaderingen.  

 

Nadrukkelijk wordt benoemd dat het in de Beleidsnota Sociaal Domein niet gaat over de component 

‘wonen’. Om zaken hierover inzichtelijk te maken is een ‘meting 1’ opgesteld (als vervolg op de 

eerdere nul-meting). Geopperd wordt om in een volgende vergadering hierover meer te vernemen van 

de hiervoor verantwoordelijke persoon t.w.  Mimi Stevens.   

Rond 15.10 uur verlaat Gertjan Kraan de vergadering.   

 

3. Notulen vergadering 13 september 2018: 

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

N.a.v. punt 7.d (rolstoel uitleenpunt) zal Trudie Cornelissen contact opnemen met Ellen Alders. 

 

4. Ingekomen stukken: 

Het verslag van de ASD-vergadering van 20 september 2018 is hedenmorgen nog ter informatie aan 

de leden van de SSB toegezonden. Van Bestuurlijk overleg WZW is geen verslag ontvangen.  

 

5. Prettig en Veilig Wonen (PVW): 

In de vergadering van 22 november jl. kwam ondermeer aan de orde dat de Provincie binnenkort geen 

subsidie meer verstrekt voor de website van Woonbewust. Momenteel worden er 6 nieuwe 

vrijwilligers opgeleid voor woonadviseur. Op dit moment zijn er weer redelijk veel aanvragen voor 

huisbezoeken. De groep ouderen die momenteel een huurwoning zoekt is kleiner geworden maar 

geïnteresseerden hiervoor staan wel langer ingeschreven (lagere slagingskans). 

De volgende vergadering staat gepland voor 17 januari 2019.  

 

6. Breed overleg senioren: 

Adrie ten Brinke en Greetje Brugman hebben op 14 september jl. een gesprek gevoerd met Mary 

Kuijpers van Stichting Present. Deze stichting koppelt vraag en aanbod (vaak groepsgewijs) aan elkaar 

voor klussen in of rondom de woning voor mensen die niet in staat zijn dit zelf te organiseren en de 

kosten hiervoor ook niet zelf kunnen betalen. De activiteiten van deze stichting voorzien zeker in een 

toenemende behoefte. Gezamenlijk is echter geconcludeerd dat er geen aanleiding bestaat voor 

Stichting Present om te gaan participeren in de SSB. 

 

7. Praktische zaken m.b.t. ouderenbonden en Welzijn Barneveld: 

a. De sfeer op de seniorendag op 5 oktober jl. is over het algemeen als positief ervaren. Ad van der 

Woude geeft aan dat er in Voorthuizen voor consumpties weinig beschikbaar was. In Garderen waren 

ongeveer 20 personen aanwezig, in Voorthuizen 30 – 35 personen en in Zwartebroek heeft de 

seniorendag jammer genoeg maar 8 bezoekers getrokken.  

 

b. Wat zijn de mogelijkheden om senioren persoonlijk te benaderen om te weten welke problemen er 

spelen? Adrie ten Brinke en Bram Roggeveen hebben over deze vraag gesproken met Henk van 

Diermen (secretaris PCOB Voorthuizen). Hij wil bezoeken brengen bij ouderen en aan de hand van 

een vragenlijst informatie over behoeften en knelpunten verzamelen. Wim Oostenbrink geeft aan dat 

gekeken wordt om zoiets als pilot in Voorthuizen uit te gaan voeren, in afstemming met Welzijn 

Barneveld. In een reactie hierop wordt ter vergadering ondermeer melding gemaakt van een 

soortgelijk project ‘Dien je stad’ in Ede, waar een jongere/student samen met een oudere vrijwilliger 

bij ouderen op bezoek gaan om over dergelijke zaken informatie te vergaren. Ook in Veenendaal zou 

iets dergelijks gedaan worden.      

 

Trudie Cornelissen maakt in dit verband melding van een voor senioren gehouden cursus vanuit het 

Rode Kruis en de Icare Ledenvereniging over vergroting van het eigen netwerk van de deelnemende 

ouderen. Hoe neem je ouderen, of nemen ouderen onderling, elkaar aan de hand om eenzaamheid te 

verminderen. Ad van der Woude benoemt dat ook het wegvallen van mensen om ouderen heen door 

de achterblijvenden als een gemis wordt ervaren, wat moeilijk oplosbaar is.  



Wim Oostenbrink geeft aan dat een peiling naar behoeften onder senioren duidelijk breder gezien 

moet worden dan alleen het item ‘eenzaamheid’. 

 

c. Het onderzoek naar respijtzorg (ter ontlasting van mantelzorgers) door Welzijn Barneveld is nog 

gaande (?) en hierover valt momenteel niets te melden, mede vanwege de afwezigheid van beide 

Welzijn Barneveld vertegenwoordigers. Overigens is respijtzorg ook een onderwerp in de Beleidsnota 

Sociaal Domein. 

 

8. Overleg SSB met de wethouder: 

In de vergadering van 13 september jl. zijn als agendapunten voor een dergelijk overleg 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 

Aangezien genoemde onderwerpen in de Beleidsnota Sociaal Domein opgenomen zijn/worden lijkt 

het minder relevant om nu op korte(re) termijn een overleg met de wethouder te gaan plannen. 

Afgesproken is (zie onder punt 2 in deze notulen), dat Gertjan Kraan de SSB periodiek zal bijpraten 

over de diverse activiteiten en de voortgang daarvan. 

 

9. Voorstel vergaderingen 2019: 

De voorgestelde data worden accoord bevonden en hierbij vastgesteld, te weten: 

Donderdag 14 februari, 23 mei, 12 september en 28 november 2019. 

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. 

 

10. Rooster van aftreden: 

Tineke Both (3e en laatste termijn) en Greetje Brugman (2e termijn) aanvaarden hun herbenoeming.  

Trudie Cornelissen gaat ook akkoord met haar herbenoeming voor de 2e termijn, maar geeft alvast aan 

dat per 31 december 2021 haar lidmaatschap zal stoppen (vanwege haar pensionering). 

 

Voor de vertegenwoordigers namens de extramurale instellingen geldt een roulatieschema om de 2 

jaar. Vandaar dat Eunice van Zomeren per 1 januari 2019 haar lidmaatschap overdraagt aan Arjan 

Kiers (Zorggroep Ena). De voorzitter bedankt Eunice voor haar inbreng in de achterliggende 2 jaar. 

 

11. Rondvraag: 

Andries de Vries vraagt: 

a. Mag het plaatsvervangend lid ook steeds de vergaderingen bijwonen? Antwoord: jazeker. 

b. Aangezien Bram Roggeveen binnen de ASD de ouderen vertegenwoordigd, lijkt het hem nuttig als 

Bram ook de SSB-vergaderingen bijwoont. De vergadering gaat akkoord (actie voorzitter). 

c. Vraagt na te denken over een efficiëntere wijze van het melden van allerlei onvolkomenheden 

binnen onze gemeente. Graag nadere bezinning. 

 

Volgende vergadering (aanvang om 14.00 uur): 

Donderdag 14 februari 2019. 

 

12. Sluiting: 

Om 16.05 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.  

 

 

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 14 februari 2019: 

 

 

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB     Greetje Brugman, secretaris SSB  


