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

gehouden op donderdagmiddag 3 maart 2016, locatie Gemeentehuis te Barneveld 

 

Aanwezig: Bert Boelens, Adrie ten Brinke (voorzitter), Greetje Brugman, Trudie Cornelissen, Ingrid 

Helmich (vervanger namens Buurtzorg), Bram Roggeveen (tot 15.00 uur), Gerrit Schaap (secretaris), 

Frieda Tahamata (tot 15.30 uur), Cees van Veen (penningmeester), Klaas Vroegindeweij, Ad van der 

Woude en Adriaan van’t Wout (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Ellen Alders, Tineke Both, Jan Bouw, Liane ’t Hart en Elsa Rijssenbeek 

 

1. Opening: 

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

 

2. Notulen vergadering 26 november 2015: 

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

N.a.v. punt 2: De door Buurtzorg aangekondigde bijeenkomsten voor mantelzorgers door Welzijn 

Barneveld i.c.m. de thuiszorgorganisaties worden naar verwachting in de komende maanden alsnog 

georganiseerd, waarbij ook de Icare Ledenvereniging betrokken zal worden.   

 

3. VOA’s (vrijwillige ouderen adviseurs): 

Klaas Vroegindeweij geeft aan dat de PCOB Voorthuizen een paar keer per jaar in hun nieuwsbrief 

aandacht geeft aan de beschikbaarheid van de VOA; er wordt slechts beperkt gebruik van gemaakt, dit 

komt waarschijnlijk mede door een hoge mate van zelfredzaamheid in onze regio. Ook Gerrit Schaap 

namens de PCOB Barneveld geeft aan dat de inzet van de VOA’s gering is. Bij de ANBO kan een 

beroep gedaan worden op iemand vanuit de regio (raad en daad), aldus Bert Boelens. De voorzitter 

geeft aan dat de taken van VOA’s , woonadviseurs en de personen die de 75- jarigen thuis bezoeken 

wel wat op elkaar afgestemd zouden moeten worden. Afrondend wordt geconcludeerd dat een nadere 

inventarisatie van het e.e.a. wenselijk is, waarbij ook input van de Icare Ledenvereniging ingebracht 

zal worden. 

 

4. Nieuws uit de Adviesraad Sociaal Domein (ASD): 

De ASD heeft in de tussenliggende periode vergaderd op 2 december 2015 en 18 februari 2016. 

Greetje Brugman geeft in hooflijnen weer wat in deze beide vergaderingen aan de orde is geweest en 

meldt ook dat Addie Lassche de nieuwe secretaris van de ASD is. Er wordt een meldpunt pesten en 

discriminatie opgestart en daarin zal Greetje Brugman ook participeren.  

NB (naschrift notulist, informatie  ontvangen van Elsa Rijssenbeek op 10 maart 2016): Het meldpunt 

bestaat al in Barneveld sinds 2010, maar we vragen ons af of dit wel voldoende bekend is. Daarom 

wordt dit nu meer en duidelijker gecommuniceerd (zie ook onze website). In dit kader hebben wij ook 

een bijeenkomst georganiseerd voor gemeenteambtenaren en sociale partners, waarin mensen van het 

Meldpunt een presentatie komen geven over hun activiteiten, toegespitst op Barneveld. Namens de 

ASD zal Greetje Brugman deze bijeenkomst bijwonen. 

 

Op de website van de ASD t.w. www.asdbarneveld.nl is het mogelijk om voor de desbetreffende 

doelgroepen, zoals de SSB, informatie op te laten nemen; het dagelijks bestuur van de SSB zal zich 

nader beraden over het nut, de noodzaak en de wenselijkheid hiervan. 

 

5. Convenant bestuurlijk overleg wonen, zorg en welzijn d.d. 15 februari 2016: 

Separaat van de vergaderstukken is het desbetreffende convenant alsmede het verslag van de 

vergadering waarin het convenant is ondertekend, aan de leden van de SSB toegezonden. Adrie ten 

Brinke geeft hierop nog een korte toelichting. 

 

http://www.asdbarneveld.nl/


6. Blijvend Thuis wordt/heet vanaf heden:Woonbewust: 

Na aanvankelijke aarzelingen is recent besloten om als Blijvend Thuis aansluiting te zoeken bij 

Woonbewust, in FoodValley verband. Op de Woonbewust vergadering van 21 maart 2016 zal een 

vertegenwoordiger namens dit regionaal verband zaken nader toelichten aan de werkgroep leden.  

De pijlers van Woonbewust zijn: comfortabel, veilig en energie zuinig.  

 

De op stapel staande Blijvers-lening (zie notulen van 26 november 2015), een initiatief van de 

Gemeente Barneveld, zal bij nader inzien (vooralsnog) niet in werking gaan treden. Afgesproken 

wordt dat Adrie ten Brinke vanaf heden de verslagen van de Woonbewust vergaderingen ter 

informatie zal doorsturen naar de leden van de SSB.  

 

7. Financieel verslag 2015: 

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

jaar 2015 ontvangen. Het kalenderjaar 2015 van de SSB is afgesloten met een negatief resultaat van 

EUR 470 (2014: negatief EUR 218). Per 31 december 2015 bedroeg het banksaldo EUR 4.749 (31 

december 2014: EUR 5.219). De kascontrole over het jaar 2015 is uitgevoerd door Ellen Alders en 

Bram Roggeveen op 19 februari 2016. 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 is al aan het  

dagelijks bestuur overhandigd.  

 

Als aanbeveling wordt meegegeven om bij de Gemeente Barneveld en/of Welzijn Barneveld navraag 

te doen of en in hoeverre de inzet van vrijwilligers voor/door de SSB vallen onder de door hen 

afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Cees van Veen onderneemt die actie en zal daarbij ook het 

fenomeen bestuurders aansprakelijkheid betrekken.   

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

voor het gevoerde financieel beleid binnen de SSB in het jaar 2015. De kascontrole over het jaar 2016 

zal  uitgevoerd worden door Bram Roggeveen (t.z.t. nog nader bezien i.v.m. zijn aanstaande 

pensionering) en Trudie Cornelissen. 

 

8. Bestuurssamenstelling SSB, opvolging secretaris en penningmeester: 

Greetje Brugman volgt Gerrit Schaap op als secretaris van de SSB per 3 maart 2016; een afspraak 

voor de overdracht wordt na de vergadering tussen hen beiden direct geregeld. Zodra de PCOB 

Barneveld zijn opvolger heeft aangewezen zal Gerrit Schaap in de loop van dit jaar afscheid nemen als 

lid van de SSB. 

NB (naschrift notulist): De wijziging van de secretaris moet ook middels een daartoe bestemd 

formulier doorgegeven worden aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

 

In de opvolging van de penningmeester is momenteel nog niet voorzien; Cees van Veen blijft daarom 

vooralsnog in functie. 

 

9. Afscheid van Klaas Vroegindeweij: 

Zoals eerder aangegeven neemt Klaas Vroegindeweij in deze vergadering afscheid. De voorzitter 

memoreert zijn functioneren binnen de SSB in de afgelopen periode en bedankt hem hartelijk voor 

zijn inzet en bijdragen. Als blijk van waardering wordt hem een attentie overhandigd. 

De PCOB Voorthuizen heeft nog niet in zijn opvolging kunnen voorzien. Teuna Oostenbrink blijft 

waarnemend lid en in die hoedanigheid hoopt zij tijdens de vergadering van 9 juni 2016 in ons midden 

te zijn. 

 

10. Project Norschoten, op de drempel van thuis en net als thuis: 

Allereerst wordt ter informatie verwezen naar het aan ons toegezonden artikel in de Barneveldse Krant 

van 22 augustus 2015. Bram Roggeveen geeft een update van het project en de tot nu toe ondervonden 

knelpunten. Doelstelling is om zorgvragers zolang mogelijk thuis te laten wonen met daarna 

begeleiding naar intramurale (24 uurs) zorg. Formeel verloopt de indicatiestelling via het CIZ, maar 

hierbij speelt ook de input van mantelzorgers/thuiszorg een belangrijke rol. De gescheiden 



geldstromen voor/van WLZ (Wet langdurige zorg), zorgverzekering, WMO en de bekostiging van 

dagopvang / dagbehandeling zorgt soms voor onwenselijke situaties. Buurtzorg is al in overleg 

getreden met de Gemeente Barneveld over het op peil houden van de mate van dagbesteding in relatie 

tot benodigde thuiszorg bij zorgvragers. Soms knellen in het project de geldende regels voor 

huurwoningen (m.b.t. huurtoeslag) of zijn woningen niet geschikt voor intensieve zorg thuis; z.g. 

clusterwoningen zijn dan meer geschikt. Waar nodig kan de verpleeghuisarts van Norschoten ook 

optreden als huisarts van de zorgvrager. Positief is dat de projectleider vanuit het Ministerie continue 

betrokken is bij dit project en ook alle vergaderingen bijwoont. Het jaar 2016 staat vooral in het teken 

van de voorbereidingen en de uitvoering van de eerste pilots; ook moet nog meer aandacht gegeven 

worden aan de inzet van domotica. Vanaf 2017 volgt de verdere implementatie van het project. 

 

11. Ouderen in veilige handen: 

Op dinsdagmiddag 22 maart 2016 organiseren de ouderenbonden deze themabijeenkomst in de 

Veluwehal in Barneveld, waarbij de ANBO de hoofdorganisator is. Bert Boelens geeft aan dat het 

programma voor deze middag zaterdag 27 februari 2016 was opgenomen in de Barneveldse Krant (op 

de pagina van Welzijn Barneveld). 

 

12. Kasteellunch 4 april 2016: 

Dit jaar is ervoor gekozen om de deelnemers hiervoor te rekruteren vanuit de bewoners van de 

aanleunwoningen bij de zorgcentra in Barneveld, eventueel aangevuld met voordrachten vanuit de 

thuiszorgorganisaties. 

 

13. Senioren dag, omstreeks 1 oktober 2016: 

Rond deze datum zal er wederom iets in dit kader georganiseerd gaan worden; 1 oktober valt dit jaar 

op een zaterdag, wellicht is vrijdag 30 september 2016 meer geschikt. Aangezien in 2015 de 

Bibliotheek ook een programma had georganiseerd, zal de organisatie in overleg gaan met de 

Bibliotheek. 

 

14. Overleg wethouder met ouderenorganisaties op 8 februari 2016: 

Het desbetreffende verslag van deze vergadering is ook aan de leden van de SSB ter informatie 

toegezonden. De wethouder heeft voor dit jaar EUR 500 (extra) budget beschikbaar gesteld voor een 

door de SSB te organiseren activiteit. Een mogelijk thema hiervoor kan zijn: eenzaamheid onder 

ouderen; in een werkgroepje zal hierover nagedacht gaan worden. 

 

15. Vergaderingen 2016: 

Tijdens deze vergadering wordt besloten de eerstvolgende vergadering toch NIET te houden op 26 mei 

2016 (zoals afgesproken in onze vergadering van  26 november 2015), maar WEL op 

donderdagmiddag 9 juni 2016. Graag aller attentie hiervoor! De secretaris zal zo nodig de reservering 

in het gemeentehuis qua vergaderlocatie wijzigen. 

Verder was al afgesproken: 1 september en 24 november 2016.  

 

16. Secretaris ASD Addie Lassche: 

Zie hiervoor onder agendapunt 4.  

 

17. Rondvraag: 

Adrie ten Brinke: Ze attendeert de aanwezigen op het met de vergaderstukken meegezonden Overzicht 

organisaties en overleggroepen senioren (aanzet). Aanvullingen en/of wijzigingen graag aan haar 

doorgeven. 

 

Cees van Veen: Verzoekt t.z.t. om een bijgewerkte lijst van de leden van de SSB. Ook wijst hij nog op 

de beschikbaarheid van de WMO wijzer; daar staat veel nuttige informatie in.    

 

18. Sluiting: 

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

 



Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 9 juni 2016: 

 

 

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB     Greetje Brugman, secretaris SSB  

 


