
 

 

 
 

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

gehouden op donderdagmiddag 14 februari 2019, locatie Gemeentehuis te Barneveld 

 

Aanwezig: Tineke Both, Jan Bouw, Adrie ten Brinke (voorzitter), Greetje Brugman (secretaris), Alie 

Kaptein (namens PCOB Barneveld), Thomas Kool, Gertjan Kraan, Wim Oostenbrink 

(penningmeester), Bram Roggeveen, Cees van Veen, Ad van der Woude en Adriaan van’t Wout 

(notulist)  

Afwezig met kennisgeving: Ellen Alders, Trudie Cornelissen, Gertjan Everhardus, Arjan Kiers, Jan 

Prein, Marjan Tuhusula en Andries de Vries 

Afwezig zonder kennisgeving: Esther van Es 

Gasten: Judith Hoogeveen (MEE Veluwe) en Mimi Stevens (Gemeente Barneveld)  

 

Opening: 

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

 

1. Presentatie ouderen en wonen: 

Mimi Stevens geeft een presentatie over de gehouden ‘meting-één’ (2018) die gehouden is als vervolg 

op de ‘nulmeting’ van een aantal jaren geleden. Hierin wordt voor de component wonen de vraag- en 

aanbodzijde inzichtelijk gemaakt. Uit de presentatie blijkt ondermeer een verwachte groei van het 

aantal 75+-ers (zowel personen als huishoudens); een groei van het aantal mensen met een 

mobiliteitsbeperking; behoefte aan meer zwaardere verpleeghuisplaatsen (ZZP 5-8); vanuit de 

woonvisie 2016 blijkt onverminderd veel vraag naar levensloop bestendige woningen.  

Voor de volledigheid verwijzen wij naar deze presentatie die nog aan de leden van de SSB 

toegezonden zal worden. Mimi Stevens verlaat om 14.40 uur de vergadering.  

 

Aanstelling ouderenadviseur via MEE Veluwe: 

Judith Hoogeveen heeft een aanstelling voor 28 uur per week (pilot fase van één jaar). 

Ze heeft eerder gewerkt als ouderenadviseur in Den Haag; thans woonachtig in Apeldoorn. 

Ze is gestart met haar werkzaamheden op 1 januari 2019 en sinds een paar weken is het informatie- en 

adviespunt, gevestigd in de Bibliotheek van Barneveld, geopend op dinsdagen van 10.00 – 13.00 uur. 

Ze legt momenteel contacten met diverse organisaties; communicatie heeft haar prioriteit. 

Netwerken/samenwerken met o.a. de vrijwillige ouderenadviseurs. 

 

Opmerkingen vanuit de vergadering: 

De communicatie over het informatie- en adviespunt is tot nu toe minimaal geweest. 

Judith stuurt persbericht naar Gertjan Kraan (plaatsing op gemeentepagina) en aan de ouderenbonden 

(informatie aan hun leden). 

Suggestie: interview regelen met de Barneveldse Krant en openstelling wekelijks laten opnemen in de 

‘agenda’ van genoemde krant. 

Suggestie: b.v. eens per maand ook zitting houden in Voorthuizen (en/of andere kernen). 

Judith bezoekt desgewenst de ouderen (in alle woonkernen) ook thuis. 

 

2. Notulen vergadering 29 november 2018: 

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

N.a.v. punt 2 (Benoeming netwerk-regisseur voor coördinatie case-management dementie) wordt 

aangegeven dat Ingrid Helmig deze taak gaat uitvoeren.  



N.a.v. punt 7.b (persoonlijke benadering van ouderen) geeft Alie Kaptein aan dat sinds de ziekte van 

Elsa Rijssenbeek de huisbezoeken aan 75+-ers stil liggen (adresgegevens werden niet meer verstrekt). 

Deze huisbezoeken leverden altijd nuttige informatie op. 

Afgesproken wordt dat Gertjan Kraan zal zorgen voor herstart van toezending van adresgegevens. 

Roelie Willems is de nieuwe coördinator senioren bij Welzijn Barneveld en is ook betrokken bij het 

afleggen van deze huisbezoeken.  

Ad van der Woude maakt melding van het feit dat in Voorthuizen bezoeken afgelegd worden door 

praktijkondersteuners (vanuit huisartsenpraktijk) waarbij ook informatie van senioren gevraagd wordt. 

Is afstemming tussen diverse soorten bezoeken niet nuttig c.q. wenselijk? 

N.a.v. punt 11.b (vertegenwoordiging ouderen in ASD) is inmiddels afgesproken dat Bram Roggeveen 

vanaf heden  ook de SSB vergaderingen zal bijwonen. Zijn gegevens worden toegevoegd op de 

ledenlijst. 

N.a.v. punt 11.c (efficiëntere wijze van het melden van onvolkomenheden) doet Gertjan Kraan de 

suggestie om hiervoor zijn collega Margo de Lange (programmaleider dienstverlening) uit te nodigen 

in een volgende SSB vergadering. 

 

3. Ingekomen stukken: 

Verslag vergadering Bestuurlijk overleg WZW d.d. 30 november 2018. 

Verslag vergadering ASD d.d. 12 december 2018. 

 

4. Financiën: 

De leden van de SSB hebben bij de vergaderstukken het financieel overzicht van de SSB over het jaar 

2018 ontvangen. Het kalenderjaar 2018 van de SSB is afgesloten met een resultaat van EUR 393 

(2017: EUR 0). Per 31 december 2018 bedroeg het banksaldo EUR 4.507 (31 december 2017: EUR 

4.114). De kascontrole over het jaar 2018 is uitgevoerd door Trudie Cornelissen en  Bram Roggeveen. 

Onder dankzegging aan de penningmeester kon geconcludeerd worden dat de financiën van de 

Stichting Seniorenraad Barneveld op een juiste wijze beheerd zijn en dat de cijfers een getrouw beeld 

geven. De schriftelijke verklaring van hun bevindingen wordt aan het  dagelijks bestuur overhandigd.  

 

De vergadering verleent décharge aan de penningmeester (en in hem aan het dagelijks bestuur) voor 

het gevoerde financieel beleid binnen de SSB in het jaar 2018. De kascontrole over het jaar 2019 zal 

uitgevoerd worden door Tineke Both en Bram Roggeveen.     

 

5. Jaarverslag 2018: 

Aan de leden van de SSB is het jaarverslag 2017 (nogmaals) toegezonden, inclusief de voornemens 

voor (toentertijd) het jaar 2018. De voorzitter zal de komende periode het jaarverslag 2018 inclusief de 

plannen voor 2019 gaan vervaardigen. Alle leden van de SSB worden uitgenodigd hun input daarvoor 

per email te zenden naar Adrie ten Brinke, zodat alles in het document verwerkt kan worden. 

 

6. Prettig en Veilig Wonen (PVW): 

Het jaarverslag 2018 van Woonbewust is aan de leden van de SSB met de vergaderstukken 

meegezonden. Separaat is op 14 februari 2019 het verslag van de Stuurgroep Prettig en Veilig Wonen 

voor senioren Barneveld d.d. 17 januari 2019 verzonden.  

 

Gertjan Kraan maakt melding van het feit dat vanuit de Gemeente Barneveld recent ruim 250 brieven 

zijn verzonden aan 80+-ers, waarin gewezen wordt op de mogelijkheid van een te ontvangen 

huisbezoek door één van de woonadviseurs.   

 

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

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

spelen?  

Wim Oostenbrink geeft aan dat in Voorthuizen nagedacht wordt om een onderzoek uit te gaan voeren 

volgens de werkwijze in Ede/Veenendaal. Hierover moet eerst nog meer informatie opgevraagd 

worden en de uitvoering graag als samenwerking tussen ouderenbonden en Welzijn Barneveld. 



Citaat uit notulen 29 november 2018: “ ter vergadering wordt 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.”      

 

b. Het onderzoek naar respijtzorg (ter ontlasting van mantelzorgers) door Welzijn Barneveld schijnt 

afgerond te zijn, echter de verslaglegging laat nog op zich wachten. 

 

c. Ellen Alders heeft schriftelijk gevraagd naar de status van de actualisering van de sociale kaart van 

Barneveld. Gertjan Kraan geeft aan dat dit de achterliggende periode geen aandacht heeft gehad, maar 

dat dit wel weer opgepakt moet worden. Naar verwachting zal in de vergadering van het Bestuurlijk 

overleg WZW op vrijdag 15 februari 2019 gevraagd worden of MEE Veluwe deze actualisering ter 

hand wil nemen. Vanuit de vergadering biedt Bram Roggeveen aan om Judith Hoogeveen hierbij 

desgewenst behulpzaam te zijn. 

 

8. Rondvraag: 

Gertjan Kraan geeft aan dat zijn collega Rosamarijn Jansen (afdeling verkeer) behoefte heeft aan meer 

informatie m.b.t. verkeersveiligheid voor ouderen. Afgesproken wordt dat Gertjan Rosamarijn in 

contact brengt met Greetje Brugman, zodat een gesprek over dit onderwerp kan plaatsvinden met het 

dagelijks bestuur. 

 

9. Sluiting: 

Om 15.35 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.  

 

Volgende vergaderingen (aanvang om 14.00 uur): 

Donderdag 23 mei, 12 september en 28 november 2019. 

 

 

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 23 mei 2019: 

 

 

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB     Greetje Brugman, secretaris SSB  


