
 

 

 
 

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

gehouden op donderdagmiddag 17 mei 2018, locatie Gemeentehuis te Barneveld 

 

Aanwezig: Tineke Both, Jan Bouw, Adrie ten Brinke (voorzitter), Trudie Cornelissen, Wim 

Oostenbrink (penningmeester), Jan Prein, Marjan Tuhusula, Cees van Veen en Adriaan van’t Wout 

(notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Ellen Alders, Greetje Brugman (secretaris), Esther van Es, Elsa 

Rijssenbeek, Andries de Vries, Ad van der Woude en Eunice van Zomeren  

Afwezig zonder kennisgeving: n.v.t. 

Gasten: Els van Beurden en Gertjan Kraan (beiden van Gemeente Barneveld) 

 

1. Opening: 

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

Esther van Es is recent bevallen van een dochter, Sofie. 

 

2. Notulen vergadering 15 februari 2018: 

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

 

3. Ingekomen stukken: 

ASD: Het verslag van de afgelopen vergadering is (nog) niet ontvangen. De volgende vergadering 

staat gepland voor 15 juni 2018.  

 

4. Bijdrage Els van Beurden en Gertjan Kraan: 

Citaat uit notulen van 15 februari 2018 onder agendapunt 6: 

“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. 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.” (einde citaat) 

 

Naar aanleiding van het bovengenoemde zijn Els van Beurden en Gertjan Kraan het eerste gedeelte 

van onze vergadering (t/m agendapunt 4) aanwezig en worden bovengenoemde punten besproken. 

 

M.b.t. de diverse loketten wordt genoemd: 

Loket overschrijdend (b.v. van Sociaal Domein naar Ruimtelijke Ordening) mag er geen informatie 

binnen de Gemeente Barneveld uitgewisseld worden; 

De vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal 

uitwisseling van gegevens zeker niet gaan vereenvoudigen;   

Binnen één Loket (zoals b.v. Sociaal Domein) wordt vooraf (en per geval opnieuw) toestemming 

gevraagd of er gekeken mag worden naar eventueel al beschikbare gegevens; 

Momenteel is de uitwisseling van gegevens tussen de Gemeente Barneveld en Woningstichting 

Barneveld minimaal; wellicht komen er in de toekomst meer mogelijkheden om zaken hiervoor te 

regelen in de huurovereenkomst. 

 

M.b.t. de tijdelijke opvang na b.v. ziekenhuisopname wordt genoemd:  

De Gemeente Barneveld draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid; 

Het type polis zorgverzekering (restitutie of natura) speelt hierin geen rol;  



Voorafgaande aan een ziekenhuisopname ontbreekt veelal informatie over (on)mogelijkheden voor 

tijdelijke opvang (en dat liefst binnen de eigen gemeente);   

Bij ontslag vanuit het ziekenhuis regelt de transfer verpleegkundige de benodigde intramurale opvang 

en bekijkt daarvoor de mogelijkheden binnen de van toepassing zijnde regio;  

Inzet en input vanuit het eigen netwerk kan daarbij zeker behulpzaam zijn; 

Vooral voor kwetsbare ouderen zonder eigen netwerk is dit een lastig terrein!;  

Gemeente Barneveld zal voor deze thematiek aandacht vragen binnen het Bestuurlijk overleg Wonen, 

Zorg en Welzijn;  

Via de SSB deze problematiek ook melden bij de ASD. 

 

Afsluitend wordt nog opgemerkt dat mogelijke gesignaleerde ‘hokjesmentaliteit’ ook veroorzaakt kan 

worden door verschil in wetgeving. Met concrete praktijkvoorbeelden kunnen de leden van de SSB 

zich altijd in verbinding stellen met Els van Beurden en Gertjan Kraan. 

 

5. Informatie en adviespunt senioren Barneveld: 

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

zorg’ georganiseerd (zie notulen 15 februari 2018,agendapunt 6). 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. 

 

Inmiddels heeft er onder de toen aanwezigen (incl. het dagelijks bestuur SSB) een eerste concept 

document gecirculeerd m.b.t. het opzetten van een Informatie en adviespunt senioren (in de 

Bibliotheek te Barneveld). Het is de bedoeling dat MEE (organisatie voor individuele 

cliëntondersteuning) dit adviespunt gaat bemensen. In de komende periode zal hieraan verder gewerkt 

worden. Een vervolgversie van het desbetreffende document zal de leden van de SSB t.z.t. 

toegezonden worden.  

 

6. Prettig en Veilig Wonen (PVW): 

Marjan Tuhusula geeft aan dat PVW gezien moet worden als een soort paraplu waaronder 

Woonbewust (eerder: Blijvend Thuis) opereert, maar PVW omvat meer als hetgeen waarvoor 

Woonbewust staat. De oorspronkelijke opzet van Woonbewust was bewustwording teweegbrengen 

over hetgeen nodig is om in de huidige woning te kunnen blijven wonen, ook als de 

gezondheidssituatie achteruitgaat. Momenteel lijkt het accent meer te liggen op het uitgebracht advies 

n.a.v. het bezoek van de woonadviseur (en met de adviezen wordt heel weinig gedaan). Vandaar dat 

nu middels te organiseren bijeenkomsten de bewustwording weer extra aandacht krijgt (als eerste in de 

Dichtersbuurt van Barneveld met afzonderlijke bijeenkomsten voor bewoners van huur- en 

koopwoningen). Daarbij is het ook van belang om te vernemen wat de bewoners zelf belangrijk vinden 

m.b.t. de levensloop bestendigheid van hun woning en buurt.  

 

7. Landelijk manifest Waardig ouder worden (initiatief CU): 

Vertaald naar de Barneveldse situatie is dit document toegezonden aan de gemeenteraad met het 

verzoek het te gebruiken bij de collegevorming. Uiteindelijk hebben alle plaatselijke politieke partijen 

alsmede diverse organisaties (waaronder KBO en PCOB Voorthuizen) dit document ondertekend.    

Dit document is ons ter informatie met de vergaderstukken toegezonden. 

 

Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd wanneer er weer een periodiek (jaarlijks) overleg tussen 

SSB/ouderenbonden en de verantwoordelijke wethouder gaat plaatsvinden. Opgemerkt wordt dat het 

daarvoor wel nuttig/nodig is om concrete bespreekpunten te formuleren. Wij zullen hiervoor een 

agendapunt opnemen voor de SSB vergadering van 13 september 2018.  

 

8. Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente: 

Dit document is opgesteld door de ouderenbonden (KBO en PCOB Barneveld & Voorthuizen) en aan 

de informateur toegezonden t.b.v. de collegevorming binnen de Gemeente Barneveld.  

Dit document is ons ter informatie met de vergaderstukken toegezonden. 

 



9. Breed overleg senioren: 

De gedachte was 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.  

Een uitnodigingsbrief om de belangstelling voor een dergelijke brede bijeenkomst te peilen, is 

inmiddels door de voorzitter (in eerste instantie) aan elf organisaties toegezonden.  

 

Vier organisaties hebben er op de brief gereageerd, daarvan blijken de Alzheimersalon en Stichting 

present Barneveld wel geïnteresseerd te zijn. De vergadering concludeert dat de response o.b.v. deze 

eerste toezending zeer gering is en besluit vooralsnog geen verdere stappen te zetten voor het 

organiseren van de beoogde brede bijeenkomst. Wel zal contact opgenomen worden met de 

Alzheimersalon en Stichting Present Barneveld over hun mogelijke bijdrage (incidenteel of 

structureel) binnen de SSB (actie voorzitter). Vervolgens kunnen er desgewenst meerdere organisaties 

gericht hiervoor door ons benaderd worden. 

 

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

Inmiddels is het overleg gaande tussen de Bibliotheek en Welzijn Barneveld (Marianne van den 

Engel) over de organisatie van de seniorendag op vrijdag 5 oktober 2018.  

 

De Kasteellunch is weer gehouden op maandag 9 april 2018. Deze keer waren er veel aanwezigen 

vanuit de Molukse gemeenschap en we kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.  

 

Wim Oostenbrink maakt melding van een te organiseren Vervoer & Mobiliteitsdag in Barneveld, 

welke gehouden zal worden op 6 juni 2018. 

 

11. Rondvraag: 

Cees van Veen vraagt of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog consequenties 

heeft voor de SSB. De vergadering stemt unaniem in (conform de huidige werkwijze) met het 

opnemen van de NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens en telefoon-/emailgegevens van de 

leden van de SSB in haar ledenlijst, welke periodiek aan alle leden van de SSB wordt toegezonden 

t.b.v. benodigd onderling overleg. In onderlinge email contacten mogen de namen en emailadressen 

van de leden zichtbaar getoond worden.   

 

Volgende vergaderingen (aanvang steeds om 14.00 uur): 

Donderdag 13 september en 29 november 2018. 

 

12. Sluiting: 

Om 15.45 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.  

 

 

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 13 september 2018: 

 

 

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB     Greetje Brugman, secretaris SSB  


