Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),
gehouden op donderdagmiddag 12 september 2019, locatie Gemeentehuis te Barneveld
Aanwezig: Ellen Alders, Tineke Both, Adrie ten Brinke (voorzitter), Esther van Es, Alie Kaptein
(namens PCOB Barneveld), Thomas Kool, Gertjan Kraan, Wim Oostenbrink (penningmeester, tot
15.00 uur), Bram Roggeveen, Marjan Tuhusula, Cees van Veen (tot 15.00 uur), Ad van der Woude en
Adriaan van’t Wout (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Jan Bouw, Greetje Brugman (secretaris), Trudie Cornelissen, Arjan Kiers
en Andries de Vries
Gasten: Ingrid Helmich (Buurtzorg Barneveld), Judith Hoogeveen (MEE Veluwe) en Margot de
Lange (Gemeente Barneveld)

Opening:
Om 14.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
1. Notulen vergadering 23 mei 2019:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en (op een later tijdstip)
door de secretaris.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
a. Verslag vergadering Bestuurlijk overleg WZW d.d. 14 juni 2019.
b. Uitnodiging om mee te denken over het transmuraal gezondheidscentrum:
Woensdag 16 oktober 2019 van 16.00 – 19.00 uur, locatie Norschoten, Klaverweide 1 te Barneveld.
Aanmelding is nodig via de link in de met de agendastukken meegezonden uitnodiging.
c. Uitnodiging themabijeenkomst ‘Van mantelzorgmonoloog naar dialoog’:
Dinsdag 8 oktober 2019 van 17.00 – 21.30 uur, locatie Schaffelaartheater Barneveld.
Aanmelding is nodig via de link in de met de agendastukken meegezonden uitnodiging.
3. Margot de Lange, programmaleider dienstverlening gemeente Barneveld (van 14.15 – 14.45 uur):
Het onderhanden programma is erop gericht om de dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de
verwachtingen van de inwoners van Barneveld c.q. de inwoner als klant centraal stellen.
Het programma wordt binnen de Gemeente Barneveld centraal uitgedacht, afgestemd en
geïmplementeerd.
Informatieverstrekking en het doen van allerlei aanvragen etc zoveel mogelijk online aanbieden.
Dit bespaart tijd voor medewerkers van de gemeente waardoor er meer tijd beschikbaar blijft/komt
voor persoonlijk contact aan de balie en per telefoon en email.
Vanuit de vergadering wordt dringend verzocht om blijvend mogelijkheden te bieden voor inwoners
die niet (voldoende) vaardig zijn met de computer. Ook wordt de suggestie gedaan om in genoemd
programma het huidige functioneren van het klantcontactcentrum (tel. 140342) te betrekken.
Margot zal ons op een later moment (wellicht over ongeveer een half jaar) nader informeren over de
voortgang, uitkomsten en verbeterpunten vanuit dit programma.
Ingrid Helmich, ketenregisseur dementie Barneveld (15.00 – 15.20 uur):
Langer geleden was er in Barneveld sprake van meer centraal geregelde regie m.b.t. het casemanagement dementie. Ongeveer 3 jaar geleden is dit overgeheveld naar de diverse
thuiszorgorganisaties. Iedere in Barneveld opererende thuiszorgorganisatie maar ook de intramurale

instellingen hebben een eigen case-manager dementie. Vanuit Buurtzorg Barneveld (team 1) vervult
Ingrid deze rol.
Inmiddels ontstond er behoefte aan (meer) contact en afstemming tussen de diverse case-managers
dementie. Vandaar dat Ingrid sinds een aantal maanden voor 8 uur per week is aangesteld als
ketenregisseur dementie Barneveld. Per kwartaal is er een overleg met alle case-managers en het
onderling contact is goed. Vanaf september is er een nieuwe overeenkomst van kracht tussen de bij de
‘keten’ betrokkenen bij de dementie problematiek. Nieuw is dat er nu ook een paar
huisartsenpraktijken deelnemen. Op www.dementiebarneveld.nl is alle contactinformatie m.b.t. de
case-managers te vinden en aan een update van deze website wordt gewerkt. Daarnaast wordt
momenteel een informatieboekje over dementie, toegespitst op de Barneveldse situatie, geactualiseerd.
4. Voortgang informatie- en adviespunt senioren:
Judith Hoogeveen geeft aan dat er vanaf medio augustus sprake is van een stijging van het aantal
aanmeldingen. Deze aanmeldingen komen vooral per telefoon, doorverwijzing via het Sociaal
Juridisch Steunpunt, sons via maatschappelijk werk (ziekenhuizen) en via de ouderenbonden. Het
spreekuur wordt zowel in de Bibliotheek van Barneveld als in Nieuw Avondrust in Voorthuizen nog
maar matig bezocht. In Voorthuizen wordt nagegaan of verplaatsing van het spreekuur naar Perron 16
(Smidsplein) een betere locatie zou zijn (dichter bij potentiële hulpvragers?).
Nogmaals wordt opgemerkt dat het nuttig is om bij de ingang van de Bibliotheek aan te geven in
welke ruimte het spreekuur gehouden wordt. Er wordt voorgesteld om, in afwachting van een
definitieve verwijzing, dat Judith zelf bij de ingang tijdens haar openingsuren een poster ophangt met
vermelding van de ruimte waar ze zitting houdt.
Wellicht kan de tussentijdse evaluatie van het informatie- en adviespunt senioren besproken worden in
de SSB vergadering van 28 november 2019.
5. Financiën:
Geen zaken ter bespreking.
6. Prettig en Veilig Wonen (PVW):
Met meerdere betrokkenen heeft Adrie ten Brinke op maandag 2 september 2019 een bezoek gebracht
aan Zlimthuis in Hoogeveen. De activiteiten van Zlimthuis zijn weergegeven in de notulen van 23 mei
2019 eveneens onder agendapunt 6. Tijdens dit bezoek werd ondermeer duidelijk dat de taken van de
75+ huisbezoekers en de woonadviseurs beter op elkaar afgestemd moeten worden, er bestaat
momenteel nl. overlap van werkzaamheden.
Zlimthuis in Hoogeveen heeft ook een z.g. beleefhuis, waar allerlei practische oplossingen inzichtelijk
gemaakt zijn voor problemen en/of tekortkomingen aan de woning. Opgemerkt wordt dat het mooi
zou zijn als ook in Barneveld een soort beleefhuis gerealiseerd zou kunnen worden. Deze suggestie
moet allereerst besproken worden in de stuurgroep van PVW. Zou de nieuwe Barneveldse Techniek
Opleiding misschien iets dergelijks in een bestaand leegstaand pand in Barneveld kunnen realiseren?
7. Praktische zaken m.b.t. ouderenbonden en Welzijn Barneveld:
Op verzoek van PCOB-KBO Voorthuizen zal wethouder Van Daalen op 26 september 2019 tijdens
een bijeenkomst in de Ichtuskerk in Voorthuizen uitleg geven over onze ‘senior vriendelijke
gemeente’ (aanvang om 10.00 uur). Iedereen is daar welkom, zowel leden als niet-leden van een
ouderenbond en uiteraard vanuit alle kernen van de Gemeente Barneveld.
Welzijn Barneveld wil graag vanuit de doelgroep weten aan welk soort activiteiten de inwoners van
Barneveld behoefte hebben. Daarvoor wordt binnenkort een enquete uitgezet.
Er wordt melding gemaakt van een nieuwe activiteit: fithockey op vrijdagmorgen (welkom vanaf
09.30 uur voor kopje koffie, start training om 10.00 uur) op het sportveld van Mixed Hockey Club
(tegenover het JFC) aan de Wethouder Rebellaan in Barneveld. Fithockey is bedoeld voor actieve 55plussers, die op hun eigen niveau kunnen trainen en bewegen.

Alie Kaptein geeft aan dat ze als (vrijwillige) ouderenadviseur overlap signaleert tussen haar taak en
die van ouderenadviseur Judith Hoogeveen en dat ze beëindiging van haar taak overweegt. Vanuit de
vergadring komt echter het verzoek om allereerst als vrijwillige ouderenadviseurs met Judith om tafel
te gaan zitten en mogelijk de taken beter op elkaar af te stemmen etc.
8. Rooster van aftreden:
Per 31 december 2019 zijn Jan Bouw, Adrie ten Brinke en Ad van der Woude aftredend en gezien het
bereiken van de maximale zittingsduur niet her-benoembaar.
Ad en Jan worden verzocht om in de komende periode een opvolger voor te dragen vanuit de
doelgroep die ze vertegenwoordigen binnen de SSB.
Daarnaast moet voorzien gaan worden in de aanstaande vacature voor Adrie als voorzitter. Eventuele
gegadigden hiervoor vanuit de SSB kunnen zich melden. Daarnaast lijkt het nuttig om extern te
werven en daarvoor moet dan een advertentie opgesteld en geplaatst gaan worden. Indien nodig wil
Adrie de vergadering van februari 2020 (als laatste daad) nog wel voorzitten.
9. Rondvraag:
Alie Kaptein heeft vernomen dat het invalidetoilet op het gemeentehuis slecht bereikbaar is.
10. Sluiting:
Om 15.50 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.
Volgende vergadering (aanvang om 14.00 uur):
Donderdag 28 november 2019.

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 28 november 2019:

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB

Greetje Brugman, secretaris SSB

