NOTULEN
maandag 24 september 2018
Aanwezig

Afwezig
Publiek
Gast

: de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Wolter te Winkel (penningmeester), de heer Will de
Graaff (secretaris, KBO), de heer Ton Albers (STOA), de heer Durk Bouma (PCOB), de heer Ton
Hoogenraad, de heer Gerard Siebelink (Wenters Plus ), mevrouw Truus Sieders – Wassink en de
heer Anton Reuvekamp (KBO/ tevens als gast namens de Stichting i.o. “Het Gasthuus”).
: Mevrouw Geralda van Lenthe (ambtelijk secretaris).
: 9 personen
: -

Nr. Agenda en bespreekpunten
1. Welkom en opening
De voorzitter heet allen van harte welkom op de 5e openbare vergadering van de Seniorenraad
in 2018.
I.v.m. de afwezigheid van onze ambtelijke secretaris worden de notulen deze keer verzorgd
door de vicevoorzitter de heer Ton Hoogenraad.
2. Spreekrecht publiek.
 Door het aanwezige publiek wordt in deze bijeenkomst geen gebruik gemaakt van het
spreekrecht.
3. Mededelingen en vaststelling agenda
 De voorzitter deelt mede dat de heer Hans Soutendijk, voormalig vicevoorzitter van de
Seniorenraad, naar het westen van het land gaat verhuizen. Hierdoor komt hij wat dichter
bij zijn familie wonen.
 De voorzitter wil aan de agenda nog 2 punten toevoegen.
Het betreft agendapunt 5, de bespreekpunten Algemene Zaken.
Mevrouw Truus Sieders zit namens de Seniorenraad in de Regionale Cliëntenraad
Participatiewet. En dit termijn houdt per 1 januari a.s. op. De voorzitter stelt voor om haar
nog 4 jaar hieraan te laten deelnemen.
 Het betreft agendapunt 11, Onderwerpen te bespreken met de wethouder.
Hieraan toe te voegen: Het ontmoetingscentrum ‘Het Gasthuus’ i.o.
De heer Anton Reuvekamp zal dit onderwerp bij de wethouder nader toelichten.
4. Notulen vorige keer, d.d. 30 juli 2018 + afsprakenlijst
Tekst:
Bladzijde 2, agendapunt 5: Ingekomen en verzonden post.
 Dhr. W.de Graaff betreffende Stichting Ontmoetingsruimte ‘Het Gasthuus’ i.o.
In de laatste alinea in de 2e zin: Hij ( en de ouderenbonden ) betreurt het zeer etc. ontbreekt
het woord: coalitieakkoord 2018 - 2022
 Bladz. 4 PCOB. Betreft: duofiets. Dhr. Bouma merkt op dat gisteren bij deelname aan de
beurs voor zorg een prijs was te winnen voor o.m. ook een duofiets voor Winterswijk.
Landelijk gezien kwam van de 100 gegadigden Winterswijk echter als derde uit de bus.
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De notulen zijn bij dezen vastgesteld.
5. Ingekomen en verzonden post
Ingekomen:
 Ongehinderd testdag op 3 oktober 2018.
V.k.a.
 Spreekuur rijbewijskeuring.
V.k.a.
 Uitnodiging bloemencorso.
De heer de Graaff: Door een opeenstapeling van communicatiestoornissen is dit fout
gegaan. Pas 1 of 2 dagen van te voren hebben we de uitnodiging ontvangen. Voorstel is wel
de gemeente bedanken voor de uitnodiging. De voorzitter en mevrouw Sieders zijn wel
ingegaan op de uitnodiging. De laatste merkt op dat het ook aan een goede organisatie
ontbrak. De heer te Winkel merkt op dat de post op het secretariaatsadres wordt bezorgd
en dat hij maar eenmaal per maand de brievenbus naloopt. Meestal betreft het dan post
betreffende financiële zaken. Nu dan toevallig betreft het ook deze uitnodiging. Verstandig
zou het zijn om dit soort post rechtstreeks naar de secretaris te zenden. De heer de Graaff
gaat hiermee akkoord. De gemeente hierover berichten en tevens het adres wijzigen op de
website.
 Nieuw boek over Willem Sluiter.
V.k.a.
 Café doodgewoon op 19 september.
V.k.a.
 Mail van de heer G.Kronenburg van Exclusieve hout en chaletbouw (XHC) B.V.
Het onderwerp mantelzorgwoning komt hierdoor even niet meer aan de orde.
 Rijbewijskeuringen in Winterswijk op 12 oktober en 9 november 2018. V.k.a.
Verzonden:
 Uitnodiging aan mevrouw Kransen werkzaam bij De Woonplaats voor de vergadering van
november 2018. Is gebeurd, zie agenda vergadering seniorenraad, d.d. 26 november a.s.
Bespreekpunten Algemene Zaken:
 Website.
Moet hier en daar wat bijgesteld worden, maar deze heeft in ieder geval nu de vorm
gekregen die we willen hebben.
De heer te Winkel merkt op dat de totaalrekening van Esselink.nu betaald is.
Het jaarlijkse bedrag wat op de begroting opgevoerd moet worden komt in feite neer op ¼
van het totaalbedrag. De heer T.Hoogenraad zal aansluitend de heer M.Hollander, griffier
bij de gemeente, informeren dat de website van de Seniorenraad nu een feit is. En dat wij
graag aanspraak willen doen gelden op het bedrag van de ons toegekende burgercheque
van € 450,00
De Privacywetgeving moet ook op de website vermeld worden.
 Nieuwe ontwikkelingen.
Mevrouw Truus Sieders neemt namens de Seniorenraad deel in de Regionale Cliëntenraad
Participatiewet. Zij is destijds voor 4 jaar voorgedragen en deze termijn loopt af op 1
januari a.s. Zij heeft aan de voorzitter van deze raad te kennen gegeven dat zij graag nog
voor een termijn van 4 jaar aan deze raad wil deelnemen. Dit houdt in dat zij formeel door
de Seniorenraad moet worden voorgedragen. De leden van de Seniorenraad zijn uiterst
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positief over haar deelname aan de deze raad en prijzen ook haar deskundigheid op dit
gebied. De heer de Graaff maakt een conceptbrief voor deze raad en legt deze aan haar
voor.
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Bespreekpunten Terreinen en thema’s
Mobiliteit, Veiligheid en Educatie.


Nieuwe ontwikkelingen.
De heer Siebelink heeft samen met de heer Albers de scootmobiel-training bezocht. Dit was
leerzaam. Vervolgens geeft hij een opsomming van een hoeveelheid knelpunten op het
gebied van verkeersveiligheid vooral wat scootmobiel – en rolstoelgebruikers. Het
voornaamste probleem vormt het trottoir bij de uitrit van woningen. Hij heeft dit inmiddels
ook doorgegeven aan V.V.N. Hij stelt voor om dit eens met de wethouder en een aantal
ambtenaren, w.o. de verkeersdeskundige ambtenaar ter plekke dit te gaan bekijken. Nu de
wethouder toch straks bij deze bijeenkomst aanwezig is kan dit punt ook even aangeroerd
worden. Andere knelpunten m.n. voor fietsers, die hij tegenkwam, waren de
voorrangsituatie/kruising fietspad Morgenzonweg/Rondweg West, de voorrangsituatie
ventweg/ uitrit bij Obelink, ( provinciale weg N318 ). De heer de Graaff merkt op dat de
ambtenaren zich strikt aan de wetgeving op dit gebied houden. Denk b.v. hierbij aan de
problematiek: voetgangersoversteekplaatsen/fietspaden. Een ander punt wat ook
aandacht verdiend is de besturing van een scootmobiel. De wijze van remmen/versnellen is
tegenover gesteld aan wat men ervaart bij het fietsen. Deze punten zijn onlangs besproken
in een bijeenkomst van de plaatselijke V.V.N. Deze worden in een verslag aan de gemeente
toegezonden. We kunnen nu in feite de gemeente al vragen of ze tot een andere aanpak
van uitritten bij nieuwbouw willen komen.

Zorg, dienstverlening & welzijn
 Vergadering WMO-raad d.d. 17 september 2018.
V.k.a.
 Iemand anders machtigen om medicijnen op te halen.
Heeft met de privacywetgeving te maken. De voorzitter stelt voor een brief aan alle
apothekers in onze gemeente te schrijven. De heer Siebelink stelt een conceptbrief op.
 Contacten met HZOA.
Zie afsprakenlijst.
 Nieuwe ontwikkelingen.
Mevrouw Sieders: het armoedebeleid van onze gemeente. Klinkt allemaal erg ambitieus.
De gemeente gaat hiervoor een werkgroep opstellen. Laten wij als seniorenraad hiervoor
wel ‘een vinger aan de pols’ houden. De heer de Graaff sluit hierop aan. De Stichting Sociaal
Steunpunt beraadt zich nu over het straks meedenken in dit proces. Worden hiervoor
uitgenodigd door de wethouder. Hij stelt voor dat de gemeente hiervoor een plan c.q.
tijdpad moet gaan opstellen. uitgaande van een nulmeting nu, en dan bv. na 4 jaar nagaan
wat het resultaat is t.o.v. het beoogd doel.
Wonen en woonomgeving.


Nieuwe ontwikkelingen.
Mantelzorgwoning is nu even op een lager plan komen te staan.
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Wonen met 24uurs zorg. De heer te Winkel: In het beleidskader “Wonen met Zorg
gemeente Winterswijk 2017 -2019”is opgenomen dat een ambtelijke projectgroep in dit
jaar en in 2019 vanuit het vastgesteld kader gezamenlijk met betrokken partijen in gesprek
gaat over dit onderwerp om het huidig aanbod wonen met zorg in Winterswijk
toekomstbestendig te houden en aan welke criteria moet worden voldaan. Hiervoor is een
stappenplan ontwikkeld en deze is besproken op de bijeenkomst van 17 september jl. De
raad van Winterswijk heeft het college de opdracht gegeven om een beoordelingskader
voor nieuwe initiatieven uit te werken en dit voor 1 december a.s. ter vaststelling aan de
raad voor te leggen. Tijdens de thematafels van 9 juli jl. is met afvaardiging van
zorgpartijen, woningcorporatie en vertegenwoordigers van inwoners van Winterswijk, w.o.
ook een afvaardiging van de seniorenraad, gestart met de ontwikkeling van het
beoordelingskader welke ingezet kan worden als beoordelingskader voor nieuwe
initiatieven voor wonen met zorg. Deze partijen hebben toch wel heel wat vragen t.a.v.
deze beoordelingscriteria. De opmerkingen die gemaakt worden tijdens deze bijeenkomst
worden meegenomen in dit concept. Op 17 september jl. was er opnieuw een bijeenkomst
waarin de uitkomsten van 9 juli jl. hebben geleid tot een concept beoordelingskader
‘wonen met zorg gemeente Winterswijk’. De heer te Winkel heeft aan deze bijeenkomst
deelgenomen. Er zal weer een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden, waarbij ook de
Seniorenraad uitgenodigd wordt, waarin het geheel besproken wordt. Wat ook een heel
goed punt vormde was de beoordeling van een aanvraag voor wonen met 24uurs zorg. Dat
degene die het aanvraagt zich ook goed realiseert dat zijn aanvraag ook voor de toekomst
goed geborgd is. Dit vormt een belangrijk onderdeel in de aanvraag. De heer de Graaff stelt
de vraag in hoeverre de raad bereid is hiervoor om een bouwvergunning af te geven en hoe
het in het buitengebied met een bestemmingsplanwijziging geregeld is wanneer het gaat
om het aanpassen van woning met extra zorg voor ouderen. Denk hierbij in het verleden
aan de zgn. ‘opa en oma huuske’ bij de boerderijen. Het zou uiterst vervelend zijn wanneer
de mantelzorg voor dit soort gevallen beëindigd is dat het dan weer in de oude situatie
moet worden teruggebracht.

7. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties
Vergadering bondenoverleg. Geen nieuws te vermelden.
STOA: Geen bijzonderheden.
Wenters Plus:
De ontwikkelingen rond de ontmoetingsplek ‘ Het Gasthuus’ baart hun
zorgen. Steeds komt er een wijziging in de plannen. Hun leden willen nu wel eens eindelijk
duidelijkheid hebben. Wenters Plus is op eigen initiatief verder gaan zoeken en heeft contact
gezocht met de Evangelische Gemeente in hun nieuwe pand aan de Jeugdkerkstraat. Een
locatie die beantwoordt aan hun vraagstelling. Het bestuur van de Evangelische Gemeente
staat welwillend tegenover hun plannen. De heer de Graaff reageert hierop en deelt mede dat
in de laatste bijeenkomst van de ouderenbonden duidelijk was overeengekomen dat zij
gezamenlijk pas een standpunt in zouden gaan nemen wanneer er in de bijeenkomst van
morgen vanuit de stichting ontmoetingplek ‘Het Gasthuus’ geen duidelijkheid zou zijn t.a.v. de
verdere ontwikkelingen. En dat zij hun komend beleid daar dan zouden op afstemmen.
Besloten was dat we als ouderenbonden in deze gezamenlijk zouden blijven optrekken. Ook in
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de benadering naar de Evangelische Gemeente toe en dat zij in het komend bondenoverleg,
die de dag na deze bijeenkomst van de seniorenraad, zal plaatsvinden zich zullen gaan beraden
hoe hun toekomstig beleid in deze verdere vorm zal worden gegeven.
KBO: Geen zomerstop gehad. De normale activiteiten gaan gewoon door. Er is een werkgroep,
bestaande uit leden van de PCOB en KBO, opgericht die de fusie echt aan het voorbereiden is
en dit verder uitzoeken. Gelet op de verschillende structuren van deze beide bonden. In de
komende herfst verwachten wij dat zij met voorstellen komen. En hoe zij dan bestuurlijk verder
kunnen gaan.
PCOB: Wel een zomerstop gehad. Fietstochten zijn wel doorgegaan. Ook is er een digitale
rondleiding voor de leden door het centrum van Winterswijk gegeven. Dhr.Bouma wijst tevens
op de komende interessante PCOB-middagen.
8. Informatie voor de krant 50+ Jan Ruesink is ook op deze bijeenkomst aanwezig. De 50+ krant
wordt eenmaal in de twee maanden uitgegeven. En minimaal 3 weken van te voren dienen de
stukken aangeleverd worden. Hier houdt de Seniorenraad rekening mee. De notulen van de
bijeenkomsten van de Seniorenraad worden, nadat vastgesteld en goedgekeurd zijn, tevens bij
de 50+ aangeleverd.
9. Rondvraag: Mevrouw Sieders: de ontwikkelingen rond de ontmoetingsplek is haar nog
onduidelijk. Zie hiervoor ook de notulen van 30 juli jl., agendapunt 5. Na de bijeenkomst van
het bondenoverleg, die de dag na deze vergadering van de seniorenraad plaatsvindt,
verwachten de bonden op dit punt de komende tijd wat meer duidelijkheid te kunnen
verschaffen. En ook dat zij nu met hun informatie wat meer naar buiten willen gaan treden.
Ook komt op de bijeenkomst van de ouderenbonden en de stichting ontmoetingsplek voor
senioren de planning van verdere aanpak voor de komende tijd aan de orde.
Bevindingen en opmerkingen publiek:
De opmerkingen van de heer Siebelink over de verkeersveiligheidsproblematiek van o.m.
scootmobiel- en rolstoelgebruikers wordt uitermate gewaardeerd.
Wim Sikking merkt op dat tijdens zijn vele fietstoertochten in den lande zijn ervaring is dat
nagenoeg iedere gemeente zijn eigen regels hanteert v.w.b. de verkeersveiligheid.
 Het publiek vond het een prima vergadering. De voorzitter deelt mede dat in aansluiting
op de opmerking over het spreekrecht publiek dat het hem goed doet dat er voor deze
openbare bijeenkomsten toch ruime belangstelling van het publiek is en dat er op het punt
van spreekrecht enigszins wat ruimte wordt gegeven.
10. Bespreking met wethouder en contactambtenaar.
 De heer Reuvekamp: Ontmoetingsplek voor senioren. In het coalitieakkoord 2018 – 2022
met als titel: ‘Winterswijk maken we samen’ wordt met geen woord gerept over de
seniorenontmoetingsplek. De ouderenbonden in Winterswijk zijn inmiddels al vijf jaar bezig
om een ontmoetingsplek voor senioren van de grond te krijgen. In het lijsttrekkersdebat
van 2014 is deze wens voor het eerst in de openbaarheid gebracht. In het lijsttrekkersdebat
van 1 juni jl. werd toch duidelijk door verschillende politieke partijen gesteld dat een
dergelijk ontmoetingsplek voor senioren er moest komen. Wel worden in het huidig
coalitieakkoord uitgebreid Boogie Woogie, Park Achterhoek en museum Terra Temporalis
genoemd en beschreven, maar niets over ons onderwerp. Antwoord van de wethouder
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hierop is dat de politieke partijen zich hebben uitgesproken voor een beperkte bijdrage in
de opzet voor een ontmoetingsplek voor senioren. Er kan hierbij een beroep worden
gedaan op het innovatiefonds. Het aanbod ligt nog steeds. Het is niet zo dat de gemeente
dit project gaat financieren of exploiteren. De initiatieven, die vanuit de gemeente komen,
ondersteunt de gemeente in het kader van ‘Winterswijk maken we samen’ waarbij in zijn
algemeenheid geen onderscheid wordt gemaakt tussen bv. jongeren of ouderen. Zijn het
initiatieven van onderaf uit de samenleving en waar een toekomstbestendig lijn in zit dan
wordt daar op een positieve manier naar gekeken. En voor het ‘Gasthuus’ wil de gemeente
via het innovatiefonds wel een bijdrage daaraan leveren. In het coalitieakkoord wordt in
hoofdlijnen aangegeven waar nog extra punten naar voren komen waar de huidige coalitie
zich de komende 4 jaren nog wil voor inzetten. De heer de Graaff: De seniorenraad had
graag teruggelezen dat het gemeentebestuur de intentie ondersteunt dat de
ouderenbonden op zoek gaan naar een eigen ontmoetingsruimte. Dit had zeker ook
gebracht kunnen worden in het kader van de eenzaamheid. Dit in aansluiting op het feit dat
de gemeente m.n. zich wil inzetten voor de eenzaamheid voor o.m. de ouderen. Het had de
ouderenbonden een gevoel van erkenning gegeven. Dit wordt als een gemis gevoeld. De
wethouder antwoord hierop en deelt mede dat zij zich kan vinden in het feit dat in het
coalitieakkoord met geen woord gerept wordt over het ‘Gasthuus’. Zij meldt wel dat in de
coalitie wel een aantal kernpunten zijn opgenomen waar o.m. het bezoeken van 75-jarigen
betreft.
Het bezoeken van 75-jarigen. En het aspect van het bezoeken van de 75-jarigen in onze
gemeente is nog wel duidelijk een accentverschil met wat in de afgelopen jaren op dit
gebied gedaan is. Dit is duidelijk opgenomen in het programma van het coalitieakkoord. Dit
in aansluiting op wat de seniorenraad heeft voorgesteld en waarover de politieke partijen
zijn benaderd. De wethouder geeft aan dat in 2019 verdere vorm gaat krijgen. Het voorstel
is om degenen, die in 75 jaar zijn geworden in die maand of in dat kwartaal een kaartje
vergezeld van een presentje te sturen. Met daarbij ook een uitnodiging voor een
huisbezoek. Vanuit Meddo’s Belang kwam ook het verzoek voor preventieve huisbezoeken.
Daar zijn 200 70+sers aangeschreven. 60 daarvan hebben hun kaartje teruggestuurd en
waarvan 14 hebben aangegeven een huisbezoek te willen hebben. De ervaring in zijn
algemeenheid leert dat wanneer er een huisbezoek heeft plaatsgevonden dat men dit zeer
waardeert. Ook stelt de wethouder voor om de 75-jarigen zo eenmaal per jaar uit te
nodigen op het gemeentehuis. De heer de Graaff geeft aan dat hij het een goed begin vindt
en hoopt dat het resultaat samen met de seniorenraad geëvalueerd wordt. De heer
Porskamp stelt voor Claudia Bosscher voor een komende bijeenkomst van de seniorenraad
uit te nodigen en dat het resultaat van het onderzoek van het bezoek aan de 70+sers in
Meddo toe te lichten. Dit komt echter al in de oktobervergadering van de ouderenbonden
aan de orde.
Ouderenteams bij huisarts. Ter informatie aan de wethouder. De seniorenraad heeft in de
afgelopen periode echt moeite gedaan om de HZOA c.q. de huisartsen te kunnen
uitnodigen voor de bijeenkomst van de seniorenraad. Dit is echter nimmer gelukt. Op 23
juli jl. zijn de voorzitter en de heer Hoogenraad bij hun in het SKB op bezoek geweest.
Daarbij waren aanwezig de heer W.van Walsem ( huisarts ), de heer J. Frequin, directeur
van de HZOA en mevrouw M. van Driel-Buist ( manager ) Daar is o.m. afgesproken dat de
heer Frequin een lijst zou samenstellen van zaken waarvan huisartsen tegenaan lopen
wanneer het ouderenteams betreft. Zodat we een beeld krijgen waarover het gaat. Tot op
heden hebben we daar nog niets van gehoord. De seniorenraad zal de heer Frequin
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herinneren aan zijn afspraak. Mevrouw van Driel is onlangs wel op een bijeenkomst van de
seniorenraad geweest en heeft toegezegd dat indien er behoefte aan is nog eens terug te
willen komen. Het voorstel is om via mevrouw van Driel haar e-mailadres nog eens wijzen
op de afspraak van de heer Frequin. Van de wethouder ontvangen we haar e-mailadres.
Ouderenwoonakkoord. De heer te Winkel: Dit onderwerp is al uitvoerig aan de orde
geweest in een van de voorgaande bijeenkomsten van de seniorenraad. Bovendien heeft
de heer Beunk van de gemeente ons op 7 mei jl. n.a.v. onze vraag over dit onderwerp
bericht dat er vanuit den Haag / de landelijke regering nog geen duidelijkheid of informatie
is hoe dit ouderenwoonakkoord er uit kan komen te zien en hoe dit akkoord gepositioneerd
is ten opzichte van regelgeving in bijvoorbeeld de Woningwet, waaraan de gemeente
Winterswijk onder andere uitvoering geeft door de prestatieafspraken met de
Huurdersvereniging Winterswijk en de woningcorporatie De Woonplaats.
Energietransitie. In deze bijeenkomst komt dit onderwerp verder niet aan de orde.
Openbaar toilet. Dit is al meerdere keren in de seniorenraad aan de orde geweest. De
seniorenraad heeft de wethouder al verscheidene malen gevraagd bij het VVV-kantoor het
bordje: Geen openbaar toilet’ weg te laten halen. In ons land zijn een aantal gemeenten,
w.o. gemeente Den Bosch en de gemeente Doetinchem, die afspraken met
horecabedrijven hebben gemaakt om hun sanitaire voorzieningen gratis ter beschikking te
stellen aan het publiek. Het is voor de gemeente een vorm van gastvrijheid. Het verzoek
aan de wethouder is tevens in gesprek te gaan met de lokale horecabedrijven over dit
aspect. De wethouder reageert hierop en stelt aan het gebruik van de sanitaire
voorzieningen schoonmaakkosten verbonden zijn. De heer de Graaff merkt op dat het punt
openbaar toilet in een verkiezingsprogramma van één van de politieke partijen heeft
gestaan. Hij vraagt zich af of dit onderwerp ook in het coalitieakkoord is opgenomen. De
wethouder geeft aan dat zij eind dit jaar een gesprek heeft met een vereniging die ook deze
wens naar voren heeft gebracht. Er zijn volgens haar verschillende opties. Bv. dat de
gemeente een vergoeding aan de horeca geeft wanneer zij hun toiletten openstellen voor
het publiek. In het komend jaar wil de gemeente dit verder gaan ontwikkelen. Ook met het
kerkbestuur van de Jakobskerk is er overleg geweest. Doch deze heeft hierop negatief
gereageerd. De wethouder hoopt dat dit onderwerp in 2019 wat meer duidelijker is dan nu.
Wonen met 24-uurs zorg. De heer te Winkel: Hier is het nodige in deze bijeenkomst al over
gezegd. Hij heeft al een aantal bijeenkomsten over dit onderwerp bijgewoond. Zie
agendapunt 6. Wonen en Woonomgeving. Hij merkt op dat hij lovenswaardig vindt dat de
gemeente organisaties, w.o. de seniorenraad, er bij betrekt. Te bekijken valt wat de criteria
moet zijn om te beoordelen wie wel of niet in aanmerking komt voor wonen met 24-uurs
zorg. Het gaat er natuurlijk om dat er heel veel aanbod is. Er komt veel vraag vanuit de
praktijk dat we daar wel iets over willen gaan beginnen maar wat zijn dan de criteria. En
dan is het vaak heel moeilijk een keuze te maken wanneer je bv. 10 aanbieders hebt en je
hebt maar ruimte voor 2 nieuwe initiatieven. Hij merkt tevens op dat het voor een
buitenstaander absoluut niet altijd eenvoudig is om daar de juiste criteria voor vast te
stellen. De wethouder stelt dat het aanbod t.o.v. de vraag nu redelijk in evenwicht is. Op
termijn zien we wel een tekort. Daarvan is het goed daar een afwegingskader voor vast te
stellen. Ook komt er een opmerking vanuit het publiek over het feit dat de wachtlijst voor
de Buurtzorg steeds groter wordt. Alsmede ook de problematiek van zorgverleners v.w.b.
de ondersteuning van mantelzorgers, die overbelast zijn. Marga Klompé doet heel veel
moeite om dit op te lossen. Zij hoopt dat hier een verandering in komt. Hierop reageert de
wethouder met de opmerking dat Marga Klompé bezig is met een strategische visie. Marga
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Klompé gaat nu onderzoeken dat hun huidige invulling van dit soort zaken niet meer
beantwoordt aan de huidige tijd. De gemeente is nu ook bezig met een strategische visie en
gaat na hoe deze inpasbaar is met wat Marga Klompé opstelt.
Mantelzorgwoning. Is al aan de orde geweest. Zie agendapunt 5 en 6.
Electrokar. De heer Reuvekamp: In de vorige seniorenraadsvergadering is dit al aan de orde
geweest. In Winterswijk is er 1 electrokar. En deze rijdt alleen voor Marga Klompé. En is
continu bezet. In de ons omliggende gemeenten, zoals o.m. Aalten, Oost-Gelre, zijn er
meerdere in gebruik waarvan iedereen gebruik kan maken. Deze zijn zowel gefinancierd
door Marga Klompé als door de gemeente. Het voorstel van de heer Reuvekamp is om aan
Marga Klompé te vragen voor een aanschaf van een tweede electrokar en de vraag aan de
wethouder is nu of de gemeente financieel daarin wil bijdragen. De wethouder reageert
hier als volgt op: Dat zij begrepen heeft dat de aanschaf van een electrokar redelijk prijzig
is. Daarvoor kunnen wij in het kader van ZOOV mensen veel meer en goedkoper mensen
vervoeren. De gemeente geeft aan dat gelet op het kostenaspect hun voorkeur meer
uitgaat naar een busje wat door ZOOV gebruikt gaat worden, welke eveneens geschikt is
voor rolstoelgebruikers, dan de aanschaf van een electrokar. De gemeente geeft hiermee
aan dat zij een investering in een electrokar niet ziet zitten. De heer Reuvekamp krijgt
vanuit het publiek het advies om eens te kijken hoe de gemeente Doetinchem de aanschaf
van twee electrokarren financieel voor elkaar heeft gekregen. Hetzelfde geldt voor de
gemeente Doesburg, die een bedrag van € 70.000,00 uit het Europees fonds voor
Plattelandsontwikkeling hebben ontvangen voor de aanschaf van twee electrokarren. De
heer de Graaff raadt aan eerst eens bij Marga Klompé te informeren of zij werkelijk denken
over de aanschaf van een tweede electrokar. En hoe zij denken dit te financieren. Er komt
bij de exploitatie van een tweede elektrokar iets wat meer bij kijken. Denk bv. aan de
vrijwilligers die hiervoor nodig zijn.
De wethouder raadt aan ook eens te kijken naar het Europees subsidieprogramma Leader
die gericht is om de leefbaarheid op het platteland te versterken en verder te ontwikkelen.
Armoedebeleid. Mevrouw Sieders: In het coalitieakkoord staat dat in 2040 Winterswijk
armoedevrij moet zijn. In een beleidskader voor het sociaal domein zijn uitgangspunten
geformuleerd dat alle inwoners van Winterswijk naar vermogen mee kunnen doen in de
samenleving. Om het mee te kunnen voor alle inwoners mogelijk te maken zijn een achttal
speerpunten geformuleerd waar de komende jaren extra op wordt ingezet. Dit is o.m. ook
armoedebestrijding. In het voorjaar moet daarvoor een werkgroep zijn aangesteld.
Mevrouw T.Sieders vindt het allemaal weinig concreet. Zij wijst hierbij op de zgn. Klijnsmagelden, die bedoeld zijn als extraatje voor de minderbedeelde kinderen. Dit in aansluiting
op de al bestaande armoederegelingen van de gemeenten. De heer de Graaff geeft aan dat
wil je in 2040 een 100% armoedevrij Winterswijk hebben dat nu al in de huidige coalitie van
4 jaar al een reductie van 20% zou moeten hebben. ( Zie ook zijn opmerking in agendapunt
6, Zorg, Dienstverlening en Welzijn. ) De wethouder reageert als volgt hierop: Dit is van ons
een nieuwe manier van werken. Dat is een vorm van gericht werken. We gaan met alle
stakeholders rond de tafel zitten om een juiste definitie helder te krijgen van wat armoede
is. ( C.B.S. heeft daar overigens een juiste definitie van: ‘Een huishouden beschikt over
onvoldoende middelen om een bepaald minimaal consumptieniveau te kunnen bereiken.
Het concept armoede is afhankelijk van iemands sociale omstandigheid.’) De gemeente
stelt dat je in de samenleving moet kunnen meedoen. Vooral voor kinderen die uit wat
minderbedeelde gezinnen komen. Die wel te kunnen laten meedoen aan bv. sport etc. De
wethouder wil het beeld helder hebben hoe armoede in Winterswijk gedefinieerd moet
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worden en daarbij ook de voedsel- en kledingbank in betrekken. Maar ook werkgevers die
vaak het inzichtelijk hebben over hun werknemers, die de eindjes aan elkaar moeten
knopen. Daar gaat de gemeente zich de komende periode op richten en komt in april
volgend jaar met een visie hoe zij deze verder vorm gaat geven. De wethouder wil ons de
B.en W. nota toesturen waardoor we een wat duidelijker beeld krijgen hoe de gemeente
dit verder gaat aanpakken. Het gaat de gemeente erom hoe zij de generaties, waarbij
armoede continu aan de orde is, kan doorbreken. De gemeente heeft wel een duidelijk
beeld t.a.v. de armoede. Maar zij willen met de diverse instanties nagaan of dit beeld wel
klopt en wat echt nodig is om die structuur te doorbreken. De heer T. Alberts, in het
bestuur van Stichting Leergeld, en heer W.de Graaff, in het bestuur van de Voedselbank,
merken beiden op dat zij ieder afzonderlijk een andere definitie hanteren t.a.v. armoede.
Ook wordt opgemerkt dat we absoluut niet moeten voorbijgaan aan de stille armoede, die
vooral bij ouderen voorkomt. De voorzitter sluit met de woorden dat de Seniorenraad blij is
dat dit onderwerp opgepakt wordt en zich duidelijk realiseert dat er nog een lange weg te
gaan is. De voorzitter bedankt de wethouder en de heer Rudi Porskamp voor hun bijdrage
in deze bijeenkomst van de Seniorenraad.
Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en ook het publiek voor hun aanwezigheid en
inbrengen. Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter deze vergadering. De
voorzitter verzoekt de leden ( in beslotenheid ) even na te blijven i.v.m. interne zaken.

Volgende vergadering maandag, d.d.26 november 2018 van 09.30 – 12.00 uur
in Boogie Woogie.
Afsprakenlijst vergaderingen
Voortgang
Nr

Datum

Afspraak

Wie?

Wanneer
?

Agenderen voor vergadering januari 2019: nadenken
over aanvraag startbijeenkomst ‘Hart voor de
Achterhoek’. Aktie Rabobank.

?

Jan.2019

2

30-072018

Wim Heijnen informeert bij gemeente over de
gevaarlijke situatie Waliënseweg nabij ‘De Molenaar’
m.b.t. de zgn. varkensrug midden op de weg.

Wim

Nov.verg.

3.

30-072018

Namens de STOA zal Wim Heijnen contact opnemen
met Buurtsportcoach

Wim

Nov.verg.

1

26-032018

9

4.

5.

6.

30-072018
30-072018

24.9.
2018

Afspraken en reglement AVG in jaarverslag 2018 en
op de website.

Hans v.L. en
Ton H.

t.z.t.

Gespreksnotitie van gesprek met HZOA en de heren
Hans van Lith en Ton Hoogenraad, d.d. 23 juli jl.
De heer Frequin van de HZOA opnieuw benaderen
v.w.b. zijn afspraak voor overige informatie.

Hans v.L.

Nov.verg.

Het organiseren van rondgang met de wethouder,
een aantal ambtenaren, w.o. de verkeersdeskundige,
ambtenaar technische zaken en de pers om de
knelpunten in onze gemeente op het gebied van
verkeersveiligheid door te nemen.

Ton A. en
Gerard S.

Nov.verg.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Datum WMO-vergadering

Afgevaardigde Seniorenraad

15 januari 2018

Truus

12 maart 2018

Vergadering is niet doorgegaan

16 april 2018

Wolter

28 mei 2018
25 juni 2018
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3 september 2018
8 oktober 2018

Wolter beoordeelt de agenda WMO op zaken
die op ouderen betrekking hebben.

19 november 2018

Th/d.d.18.10.’18

11

