NOTULEN
maandag 30 september 2019
Aanwezig

Afwezig
Publiek
Gast

: de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Berend Muis (penningmeester), de heer Ton Albers
(STOA), de heer Ton Hoogenraad (vicevoorzitter), de heer Gerard Siebelink (Wenters Plus), de
heer Hans Willemsen (Wenters Plus), de heer Anton Reuvekamp (KBO/ tevens als gast namens de
Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk), mevrouw Truus-Sieders-Wassink, de heer
Durk Bouma (PCOB), de heer Will de Graaff (secretaris, KBO), mevrouw Priscilla Esselink (notulist)
: de heer Wim Heijnen (STSW)
: 8 personen
: mevrouw Elvira Schepers (wethouder gemeente Winterswijk), mevrouw Claudia Bosscher
(beroeps-ouderenadviseur gemeente Winterswijk)

Nr. Agenda en bespreekpunten
1. Welkom en opening
 De voorzitter heet allen van harte welkom op deze vijfde openbare vergadering van de
Stichting Seniorenraad van dit jaar.
2. Spreekrecht publiek
Het publiek wordt van harte welkom geheten. Geen van de aanwezigen maakt gebruik van
het spreekrecht.
3 Mededelingen en vaststelling agenda
 De agenda. Is verder akkoord en bij deze vastgesteld.
4. Notulen vorige keer, d.d. 29 juli 2019 + afsprakenlijst
Tekstueel:
 Overal waar ‘Investeringsfonds’ staat moet ‘Innovatiefonds’ staan;
 Blz. 1, bolletje 4: ‘opgegeven’ moet ‘opgeheven’ zijn;
 Blz. 2, punt 4, bolletje 5: ‘...nog niet volledig afgerond zijn.’;
 Blz. 5, bolletje 1: ‘...uitwisseling met ouderen uit de gemeente Vreden.’;
 Blz. 5, bolletje 1: het Noordbrabants museum;
Inhoudelijk:
 De heer Berend Muis: bij de vorige vergadering is de heer Ter Welle van de
speeltuinvereniging geweest, maar hoe nu verder? Antwoord van de heer De Graaff: er is
door verwezen naar de ouderenbonden, die pakken dit nu verder op. Er zou een
uitnodiging voor een bijeenkomst volgen, maar deze is nog niet ontvangen. De
Seniorenraad onderneemt nu verder geen actie op dit onderwerp.
Afsprakenlijst:
 Punt 1 over de varkensruggen kan eraf, want het ligt nu bij de VVN en de gemeente;
 Punt 2 kan eraf, rondgang is geweest;
 Punt 3: per abuis is Claudia Bosscher niet officieel uitgenodigd. Zij is toch aanwezig en zal
bij agendapunt 5 haar verhaal doen. Heeft zij in november nieuws, dan zal zij dan
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aanwezig zijn. Anders wordt zij in ieder geval voor de vergadering in januari uitgenodigd.
Zie lijst van punten van aandacht.
 Punt 5 kan eraf, is bedoeld voor ouderenbonden;
 Punt 6 kan eraf, staat vandaag op de agenda (punt 5);
 Punt 7: de heer Wim Ruessink van de Pronsweide heeft gemeld dat er containers
geplaatst zouden worden, wat het probleem op zou lossen. Daar worden vraagtekens
bijgesteld. Want het zou gaan om obversatieplekken, dat is iets anders. Dit wordt
voorgelegd aan de wethouder, bij agendapunt 5.
De notulen zijn bij deze vastgesteld.
5. Gast mevrouw Elvira Schepers (wethouder gemeente Winterswijk) en mevrouw Claudia
Bosscher (medewerker gemeente Winterswijk en De Post).
 Bezoeken van 75-jarigen.
Mevrouw Claudia Bosscher: druk met de laatste voorbereidingen, waaronder de
informatiemap. Met de afrondende fase bezig, er zijn 11 ouderenadviseurs. Iedere
75-jarige krijgt een kaart met het aanbod en kan zelf aangeven waar behoefte aan is.
De ouderenadviseur neemt telefonisch contact op om te peilen waar iemand
behoefte aan heeft: een huisbezoek of alleen de informatiemap?
 Contact met de huisartsen (HZOA). Het contact verloopt moeizaam, zowel voor de
Seniorenraad als de gemeente.
Vraag de heer Will de Graaff: werken er al meer huisartsen met ouderenteams?
Wethouder: Boer Balink is begonnen met een MDO (multidisciplinair overleg)
Kwetsbare Ouderen. De Doktershof zit in een verkennende fase. Het is moeilijk om de
zelfstandige huisartsen meer te betrekken, omdat die vaak te weinig capaciteit
hebben. De huisarts is het centrale punt omdat mensen met een probleem allereerst
naar de huisarts gaan. De wijkteams zijn wel betrokken. Vraag van de heer Will de
Graaff: wil de wethouder bij haar gesprekken met de huisartsen de ideeën van de
Seniorenraad doorgeven? Wethouder: Ja.
 Sanitaire voorzieningen in de gemeente. Er is recent een enqûete geweest onder
Nederlandse gemeenten. Heeft de gemeente Winterswijk erop gereageerd?
Wethouder: wethouder Aalderink gaat hierover. Er wordt een openbaar toilet
gerealiseerd in het centrum. De precieze locatie is mij onbekend, maar deze zal eind
2019, begin 2020 gerealiseerd zijn. Reactie de heer Ton Hoogenraad: dat blijft
onvoldoende. Wethouder: ja, de horeca moet ook meedoen, ik zal dit aan wethouder
Aalderink doorgeven.
 Wonen met zorg om de hoek. Er is een prettig gesprek met De Woonplaats en
wethouder Klein Gunnewiek geweest. In januari organiseert de Seniorenraad een
openbare informatieavond over dit onderwerp. Dank voor de bereidwilligheid van de
gemeente. Wethouder: vorige week is gedeputeerde Kers geweest, waarmee dit
onderwerp ook is besproken.
De heer Ton Hoogenraad zal wethouders Schepers en Klein Gunnewiek en Rudi
Porskamp het artikel over de taskforce sturen. Dit artikel kent de wethouder niet.
 Zelfstandig voortbestaan van het SKB. Er zijn wat zorgen over. Lid van raad van
toezicht, de heer Catau, heeft per mail aangegeven dat er geen plannen zijn voor
fusie van de ziekenhuizen. Wethouder: de huidige visie is tot 2035, dus tot dan blijven
Winterswijk en Doetinchem zelfstandig bestaan. Reactie publiek: het lijkt of er geen
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aparte cliëntenraad meer in Winterswijk is, alleen in Doetinchem. De heer Hans van
Lith, stuurt de heer Meijerink nog de reactie van de heer Catau.
 Bijeenkomst toegankelijk Winterswijk voor Ouderen 3 oktober 2019. Uitnodiging van
wethouder ontvangen. Wethouder: het gaat over inclusie, toegankelijkheid is een
onderdeel. Hoe doen ouderen mee aan de maatschappij, op alle vlakken? Het is een
soort inventarisatie. De aanpak is hetzelfde als bij het armoedeproject: iedereen mag
meedenken, ontwikkelen en praten.
 Wachtlijsten. Mevrouw Claudia Bosscher: de wachtlijsten bij de dagbestedingen
blijken niet heel erg lang. Wethouder: wachtlijsten zijn er vooral bij 24-uurs zorg. Wil
men in aanmerking komen, dan moet er al sprake zijn van een crisissituatie. Dat is
geen wenselijke situatie. Daarom wordt er binnenkort geëvalueerd. De
observatieplekken bij De Pronsweide zijn geen opstap naar verblijf. Ze zijn er voor de
hele regio, niet alleen voor Winterswijk. Men verblijft er maximaal 9 dagen. Dan gaat
men naar huis of naar een crisisplek, dit kan ook buiten de regio zijn. Het gaat om
maatwerk. Ziekenhuis krijgt ook een aantal observatieplekken. Vraag: hoe vaak
worden mensen buiten de regio geplaatst die geen crisis zijn? Wethouder: gebeurt
helaas regelmatig. Crisis is voor hen die acuut niet meer thuis kunnen wonen.
Vraag: de wachtlijsten worden langer, wachttijd loopt op. Opnametijd verpleeghuis
loopt op. Dit loopt spaak. Wat kan eraan gedaan worden? Wethouder: acute
oplossingen zijn er niet, er moeten zorgvuldig keuzes gemaakt worden.
Observatieplekken? Is er extra capaciteit nodig? Er is geregeld contact met Marga
Klompé en andere zorginstanties. Het probleem is ook het personeelstekort, er kan
niet zomaar een nieuwe locatie geopend worden.
Conclusie voorzitter: het heeft de volle aandacht van de gemeente. Wethouder wil
graag dat dit onderwerp op de agenda van de Seniorenraad blijft staan. Zie lijst van
punten van aandacht.
 Vraag de heer Ton Hoogenraad: de gemeenten rondom Winterswijk hebben wel een
dementievriendelijk beleid, waarom Winterswijk niet? Wethouder: neemt het mee
op de inclusieagenda. Mevrouw Claudia Bosscher: sinds januari is er een werkgroep
dementie. Dus er wordt aan gewerkt. De eerste stap was het Alzheimer Café on tour.
Voorstel om een lid van de Seniorenraad uit te nodigen voor de werkgroep.
De wethouder en mevrouw Claudia Bosscher worden bedankt door de voorzitter en
uitgenodigd voor de vergadering op 27 januari 2020.
6. Ingekomen en verzonden post
Ingekomen:
 Telefonische informatie van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Marga Klompé. De
voorzitter heeft telefonisch contact gehad met de heer Duvigneau. Zie agendapunt 8;
 Uitnodiging van wethouder Schepers voor Bijeenkomst Toegankelijk Winterswijk voor
Ouderen 3 oktober 2019. De voorzitter en de ouderenbonden zijn aanwezig;
 E-mail d.d. 23 september 2019 van de raadsgriffier inzake politiek forum over onveilige
verkeerssituaties; het politiek forum is door het Presidium vastgesteld op donderdag 31
oktober 2019 van 21.00 tot 22.00 uur in het gemeentekantoor. De heren Hoogenraad en
Van Lith zijn daarbij aanwezig. Het is een openbare bijeenkomst;
 Rabobankactie Hart voor de Achterhoek. Uitreiking cheques is op maandag 7 oktober om
20.00 uur voor de Jacobskerk. De heren Hoogenraad en Van Lith gaan er heen;
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Verzonden:
 Geen
7. Bespreekpunten Algemene Zaken:
 Stand van zaken ‘t Gasthuus. De heer Anton Reuvekamp: op 8 oktober a.s. is er een
gesprek met wethouder Schepers over de financiën. Eerder wilde de gemeente bijdragen
vanuit het Innovatiefonds, daarover dan gesproken. Op 28 oktober a.s. komt het in de
WMO-raad. Die raad moet het college adviseren over de bijdragen vanuit het
Innovatiefonds. De heer Van Lith zal dan een positief pleidooi houden voor het
ontmoetingscentrum. Er wordt vanuit gegaan dat de 18 appartementen gerealiseerd
worden, gebeurt dat niet dan valt het hele plan in duigen. De heer Anton Reuvekamp
geeft aan dat er ook over een plan B en wordt nagedacht. De heer Hans Willemsen legt
een en ander uit over hoe de financiering via het Innovatiefonds werkt, dit is ingewikkeld.
 Nieuwe ontwikkelingen.
8. Bespreekpunten portefeuilles
Zorg, welzijn & wonen (portefeuillehouders de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en
Berend Muis)
 Huisvesting zoals De Knarrenhof – zie gespreksnotitie dd. 5 september 2019. De heer Van
Lith zal deze alsnog doorsturen.
Er is een gesprek geweest met De Woonplaats en wethouder Klein Gunnewiek. De
wethouder stelt voor dat de Seniorenraad samen met de ouderenbonden een
themabijeenkomst over wonen organiseert, waarbij belangstellenden, initiatiefnemers,
belangstellenden, De Woonplaats en de gemeente aanwezig zijn. De leden van de
Seniorenraad gaan hiermee akkoord.
De heer Ton Hoogenraad stuurt een artikel over wonen met zorg door.
Een voorbereidingsgroepje, bestaande uit de drie portefeuillehouders, de heer Bob
Mulder en de heer Hans van Lith, gaan aan de slag met een plan voor de openbare
bijeenkomst. De bijeenkomst zal in januari plaats vinden. Tip publiek: wissel ervaringen uit
met de Molukse gemeenschap, want zij zijn ook met dit onderwerp bezig. Zie lijst van
punten van aandacht.
 De voorzitter van de Raad van Bestuur van Marga Klompé heeft de volgende informatie
telefonisch verstrekt:
o De Seniorenraad is geplaatst op de lijst van belanghebbenden inzake eventuele
nieuwbouw aan de Wooldseweg;
o Bij eventuele nieuwbouw aan de Wooldseweg zal er in Winterswijk geen capaciteit
verloren gaan. De heer Hans Willemsen heeft bij een lezing op de Vredensehof
andere informatie ontvangen (op de Vredenseweg meer plekken dan op de
Wooldseweg). De heer Willemsen gaat achterhalen wie die getallen heeft
genoemd, dan gaat de heer Van Lith dit navragen bij de heer Duvigneau. Zie lijst
van punten van aandacht.
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Vergadering WMO-raad. Besproken.
Mevrouw Truus Sieders: project Armoedevrij 2040 wordt erg goed opgepakt, wordt
positief en actief aan gewerkt. De heer Will de Graaff onderstreept dit.
Nieuwe ontwikkelingen.

Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving (portefeuillehouders de heren Ton Albers, Will de
Graaff en Gerard Siebelink)
 Rondgang verkeersonveilige situaties op 12 september 2019 en politiek forum 31 oktober
2019. Op 31 oktober komt er een vervolg. Was een positieve middag. De heer Ton
Hoogenraad zal de pers inlichten over 31 oktober;


Nieuwe ontwikkelingen.

9. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties


Vergaderingen bondenoverleg.



STOA. Klein aantal leden bijgekomen. Alles verloopt voorspoedig. Behoefte aan informatie
over valpreventie wordt nog gepeild. Bespreken bij het overleg ouderenbonden, tip uit
publiek is om de buurtsportcoach (Monique Wieskamp) erbij te betrekken;



Wenters Plus. Geringe ledengroei. Blad afgelopen week uitgekomen, 6 oktober is het
jubileum. 12 november is er samen met de politie een informatiemiddag over babbeltrucs



KBO/PCOB. 1 oktober internationale ouderendag, 4 oktober wensen ouderendag, 12
november algemene ledenvergadering, 14 november stamppottentocht, 18 november
museum plusbus, 19 december kerstviering samen met PCOB.

10. Informatie voor de krant 50+.
De redacteur ontvangt van de heer Ton Hoogenraad informatie, de redactie bepaalt zelf wat
er uiteindelijk in de krant komt. Er is ook een account geopend bij Achterhoek Agenda.
11.  Rondvraag:
 De heer Hans Willemsen is aanwezig geweest bij het Alzheimer Café bij FC Wenters. Ging
over beweegactiviteiten bij de Pronsweide, het kost 32,50 euro per maand om er te
sporten. Groot bedrag voor senioren;
 De heer Gerard Siebelink: mist geluidsinstallatie bij de vergaderingen zowel bij het
Gemeentekantoor als bij Boogie Woogie;
 De heer Berend Muis: prettig dat we driemaal per jaar gratis gebruik mogen maken van
het gemeentekantoor. Teveel gevraagd misschien om om een geluidsinstallatie te vragen;
 De heer Ton Hoogenraad: wil graag na afloop een foto maken van het huidige bestuur;
 Publiek: zijn er nog nieuwe ontwikkeling wat betreft de website van de Seniorenraad?
Reactie: de website wordt continu bijgewerkt en geactualiseerd.
12. 

Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en ook het publiek voor hun aanwezigheid en
inbreng. Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter deze vergadering.

Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag, d.d. 25 november 2019 van 09.30 – 12.00 uur
in Boogie Woogie Winterswijk.
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Lijst van aandachtspunten
Behandeling:

Datum:
Nr.: Bijeenkomst
Seniorenraad

Aandachtspunten:

Wie?

Wanneer
?

Sept. 2019

Mevrouw Claudia Bosscher/de Post uitnodigen
voor de vergadering van 27 januari 2020

Hans van L.

Dec.2019

Sept. 2019

Met de heer Duvigneau van Marga Klompé
contact opnemen. Dit i.v.m. de bouwplannen
Wooldseweg en het al dan niet verloren gaan
van capaciteit

Hans.van L.

Okt.2019

3.

Sept. 2019

Organiseren openbare bijeenkomst wonen met
zorg

Hans van L.,
Durk B., Ton
H., Berend M.

Jan.2019

4.

Juli 2019

Contact opnemen met de heer Rudi Porskamp
over de cijfers wachtlijsten dagopvang en
dagbesteding

Hans van L.

z.s.m.

1.

2.

5.
6.

Datum WMO-vergadering
28 oktober 2019
9 december 2019
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