
 

 
 

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

gehouden op donderdagmiddag 15 februari 2018, locatie Gemeentehuis te Barneveld 

 

Aanwezig: Ellen Alders, Tineke Both, Adrie ten Brinke (voorzitter), Trudie Cornelissen, Wim 

Oostenbrink (penningmeester), Marjan Tuhusula, Cees van Veen, Andries de Vries, Ad van der 

Woude en Adriaan van’t Wout (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Jan Bouw, Greetje Brugman (secretaris), Esther van Es, Elsa Rijssenbeek 

en Eunice van Zomeren  

Afwezig zonder kennisgeving: n.v.t. 

 

1. Opening: 

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

Greetje Brugman is vanaf dinsdag 6 februari jl. in zorgvolle toestand (coma) opgenomen op de IC 

afdeling van het GVZ te Ede. Namens de SSB wordt haar een kaart als teken van medeleven 

toegezonden.    

 

2. Notulen vergadering 23 november 2017: 

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

 

3. Ingekomen stukken: 

a. ASD: Het verslag van de vergadering van 7 december 2017  

b. Werkgroep ouderen: Handreiking i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen 2018  

c. Woonbewust: Het verslag van de vergadering van 5 december 2017 + overzicht huisbezoeken  

Een korte samenvatting van 5 december 2017 is destijds opgesteld door Adrie ten Brinke en door de 

notulist aan de leden van de SSB toegezonden op 19 december 2017. Het officiële verslag is op 24 

januari 2018 ontvangen van Gertjan Kraan (Gem. Barneveld) en wordt nu als bijlage meegezonden. 

Opgemerkt wordt dat Woonbewust nu anders heet: Prettig en Veilig wonen. Marjan Tuhusula geeft 

een toelichting op het verslag van de afgelegde huisbezoeken in de achterliggende periode. 

Geconcludeerd kan worden dat momenteel ongeveer driekwart van de bezochte woningen voldoen. De 

bezoeken hebben echter ook nadrukkelijk ten doel om de bewoners bewust te maken van mogelijke 

toekomstige onvolkomenheden b.v. vanwege achteruitgang van hun gezondheidssituatie. 

 

4. Jaaroverzicht 2017 en plannen 2018: 

In het verslag moet nog iets meer informatie opgenomen worden m.b.t. onze medewerking aan de 

Seniorendag d.d. 6 oktober 2017, o.a. onze financiële bijdrage hieraan ad. EUR 500. Wim Oostenbrink 

levert deze info aan bij Adrie ten Brinke. Vervolgens kan het verslag toegezonden worden aan de ASD 

en aan Elsa Rijssenbeek. 

 

Andries de Vries vraagt wat er gedaan is met zijn suggestie in een eerdere vergadering om aan 

installateurs te vragen om bij het periodiek onderhoud van de cv-ketel tegelijk de batterijen van de 

rookmelders te controleren en zonodig te vervangen. Adrie ten Brinke geeft aan dat dit binnen 

Woonbewust met de woonadviseurs ter sprake is gebracht, maar dat installateurs hier 

niet/onvoldoende gemotiveerd voor bleken te zijn. Trudie Cornelissen doet melding van een partij die 

in ieder geval (met vrijwilligers) gratis rookmelders wil komen ophangen in woningen 

(contactgegevens hierover volgen nog). 

 

 

 



5. Financiën: 

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

2017 ontvangen. Het kalenderjaar 2017 van de SSB is afgesloten met een resultaat van EUR 0  

(2016: negatief EUR 654). Per 31 december 2017 bedroeg het banksaldo EUR 4.114 (31 december 

2016: EUR 4.114). De kascontrole over het jaar 2017 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 is al 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 2017. De kascontrole over het jaar 2018 zal 

uitgevoerd worden door Trudie Cornelissen en Andries de Vries.     

 

De penningmeester merkt nog op dat vanwege de hoge bankkosten inmiddels is overgegaan naar het 

standaardpakket met 1 bankpas (daarmede is de bankpas van de secretaris komen te vervallen). Vanaf 

maart 2018 zullen ons aanzienlijk lagere bankkosten in rekening gebracht gaan worden.  

 

6. Vindbaarheid van zorg en breed overleg Senioren: 

Op 15 januari 2018 is er (op initiatief van Elsa Rijssenbeek) een brainstormsessie ’Vindbaarheid van 

zorg’ georganiseerd. Het verslag daarvan is de leden van de SSB met de agendastukken toegezonden. 

Doel van deze bijeenkomst was om te bepalen of zorg en ondersteuning voldoende vindbaar zijn voor 

kwetsbare ouderen en of de gemeente extra actie zou moeten ondernemen. Ellen Alders, één van de 

aanwezigen bij deze bijeenkomst, geeft een nadere toelichting. De leden van de SSB worden verzocht 

hun eigen ervaringen met de vindbaarheid en toegankelijkheid van de ‘sociale kaart van Barneveld’ 

aan haar te melden.  

Ad van der Woude schetst de problematiek binnen het gemeentehuis waar ieder loket zijn eigen 

afgebakend terrein heeft zonder beschikbaarstelling van (persoonlijke) gegevens aan andere loketten; 

privacy voorschriften zullen daarbij ook een rol spelen. Momenteel is Mimi Stevens dit probleem 

binnen het gemeentehuis aan het onderzoeken. Ad zal bij haar navragen of ze in een volgende SSB 

vergadering haar bevindingen hierover met ons wil delen inclusief mogelijke oplossingen.  

Cees van Veen vraagt aandacht voor de ongemakken die kunnen ontstaan als mensen ontslagen 

worden uit een ziekenhuis en men niet weet waar men terecht moet voor b.v. tijdelijke opname in een 

zorginstelling of verpleeghuis. Meerdere ervaringen, meningen en mogelijke oplossingen hierover 

worden daarna met elkaar gedeeld.   

 

Vervolgens doet Adrie ten Brinke verslag van de bijeenkomst op 19 januari 2018 van de werkgroep 

Breed overleg Senioren (zie notulen 23 november 2017, agendapunt 3). De gedachte was/is om  een 

brede bijeenkomst te gaan beleggen om de wensen m.b.t. belangenbehartiging van de doelgroep 

ouderen te vernemen c.q. in kaart te brengen. De met de agendastukken meegezonden concept 

uitnodigingsbrief om de belangstelling voor een dergelijke brede bijeenkomst te peilen, zal door de 

voorzitter nog wat concreter (qua doel van een dergelijke bijeenkomst) geformuleerd worden. Ook zal 

Adrie een aanzet voor de lijst van uit te nodigen instellingen/organisaties rondsturen aan de leden van 

de SSB, met het verzoek aanvullingen en/of opmerkingen haar te doen toekomen. Afhankelijk van de 

response op de uitnodiging zal bepaald worden of er voldoende belangstelling is om iets dergelijks 

daadwerkelijk te gaan organiseren, hetgeen dan door de werkgroep ter hand genomen zal worden. 

Afrondend moet geconcludeerd worden dat er wel concensus bestaat over het hierboven beslotene, 

maar dat er zeker ook verschil van inzicht bestaat over nut, noodzaak en aanpak van het één en ander. 

 

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

Citaat notulen SSB d.d. 23 november 2017: In de SSB vergadering van 15 februari 2018 zal besloten 

worden of wij gelieerd willen blijven aan de dag voor de ouderen begin oktober van enig jaar, of dat er 

op een ander moment een eigen bijeenkomst georganiseerd moet gaan worden, waarin de eigenlijke 

onderwerpen voor senioren aan bod komen. Inmiddels heeft er al een eerste overleg plaatsgevonden 

tussen de Bibliotheek en Welzijn Barneveld over de organisatie van deze dag op vrijdag 5 oktober 



2018. Na inventarisatie spreekt de SSB uit wel gelieerd te willen blijven aan deze dag. Wim 

Oostenbrink (PCOB Voorthuizen) en Ad van der Woude (KBO) zeggen hun medewerking toe. Bij 

monde van Andries de Vries wordt echter aangegeven dat de PCOB Barneveld geen medewerking zal 

verlenen. Welzijn Barneveld zal zich over dit standpunt nader beraden.    

 

De Kasteellunch zal weer gehouden worden op maandag 9 april 2018. Namen van kwetsbare ouderen 

die hiervoor in aanmerking komen kunnen doorgegeven worden aan Welzijn Barneveld.    

 

8. Rondvraag: 

Hiervan wordt door geen van de aanwezigen gebruik gemaakt. 

 

Volgende vergaderingen (aanvang steeds om 14.00 uur): 

Donderdag 17 mei, 13 september en 29 november 2018. 

 

9. Sluiting: 

Om 16.00 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.  

 

 

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 17 mei 2018: 

 

 

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB     Greetje Brugman, secretaris SSB  

 

 

 

 

Bijlage: Verslag vergadering Woonbewust 5 december 2017 (zie agendapunt 3c) 

 

 

 


