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NOTULEN 
Maandag 30 november 2020 

 

Aanwezig   : de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Berend Muis (penningmeester), de heer Ton 
Hoogenraad (vicevoorzitter), de heer Hans Willemsen (Wenters Plus), de heer Anton Reuvekamp 
(KBO), mevrouw Gerda Osinga (KBO), de heer Ton Albers (STOA), W.Sikking (PCOB) 

 
Afwezig   : de heer Gerard Siebelink (Wenters Plus), de heer Durk Bouma (PCOB), de heer Wim Heijnen 

(STOA), mevrouw Truus Sieders-Wassink, mevrouw Greet Eelink-Hiddink (notulist) 
 
Publiek   : 4 personen 
Gasten   : n.v.t. 
 

Nr. Agenda en bespreekpunten 

1. Opening. 

 De voorzitter heet op deze 2e openbare vergadering van het jaar 2020 van de Stichting  

       Seniorenraad allen van harte welkom. Voor deze keer plaatsvindend in de Museumfabriek.  

       Ook een extra woord  van welkom voor mevrouw Gerda Osinga, die namens de KBO,  

       als bestuurslid tot de  Seniorenraad is toegetreden. En hiermede vanaf heden  

de bijeenkomsten van de Seniorenraad in deze functie zal gaan bijwonen. 

2. Spreekrecht publiek 

Het publiek wordt van harte welkom geheten. De heer Clemens Bielen maakt van het  

spreekrecht publiek gebruik. Dit naar aanleiding van een situatie die zich in onze gemeente heeft  

voorgedaan waarbij mogelijk een aantal personen een uiterst dubieuze rol hebben gespeeld. 

Via de gebruikelijke kanalen is hiervoor bij de daarvoor bevoegde instanties aandacht gevraagd.  

Doch dit heeft niet het resultaat mogen leiden wat men ervan zou mogen verwachten.  

Om een herhaling van dergelijke praktijken te voorkomen heeft Clemens Bielen nu een aantal  

personen, die goed van deze zaak op de hoogte zijn, weten te verenigen om nogmaals  

brieven, waarin dit feit aan de orde wordt gesteld, voor de tweede maal aan de  

bevoegde instanties toe te sturen.  

Hij vraagt daarbij of de Seniorenraad deze brieven ook zou willen ondertekenen. 

Ton Hoogenraad plaatst naar aanleiding hiervan de opmerking dat 4% van de ouderen in  

Nederland boven de 65 jaar met psychisch geweld in een thuissituatie te maken heeft.  

Dat komt neer op ruim 125.000 ouderen. 

Berend Muis merkt op dat hij eerst inzage in de ( weliswaar geanonimiseerde ) stukken wil  

hebben. Vervolgens deze eerst rustig eens te kunnen bestuderen en hierover zijn gedachten te 

 kunnen laten gaan alvorens hij tot een uitspraak komt.  

De voorzitter zal daarom de stukken, waarover het gaat, aan de leden van de Seniorenraad 



2 

 

 toesturen. Met daarbij de toevoeging dat de leden twee weken de tijd krijgen om dit te  

kunnen bestuderen. In die twee weken kunnen de leden wel of niet melden dat de Seniorenraad  

dit zou moeten ondertekenen. Met als uitgangspunt dat hierbij een meerderheid van stemmen  

geldt. 

3. Mededelingen en vaststelling agenda  

 Gerard Siebelink is benoemd tot secretaris c.q.  formeel bestuurslid. En Hans Willemsen als 

 plv. bestuurslid. Het betreft hier dus een interne wissel binnen WentersPlus. 

 Het gebak dat bij de koffie gepresenteerd wordt is i.v.m. ons 3e lustrum.  

Dit namens wethouder mevrouw Elvira Schepers – Janssen. 

 Vaststelling agenda: Berend Muis wil bij agendapunt 7 nog een tweetal punten aan toevoegen. 

 De agenda is verder akkoord en bij deze vastgesteld. 

4. 1. Notulen vorige bestuursvergadering, d.d. 28 september 2020 + afsprakenlijst 

 

Tekstueel:  

 Geen opmerkingen; 

 

Inhoudelijk: 

 Punt 1 en punt 3: Will de Graaff met 2 ff-en. 

 

Afsprakenlijst/lijst van aandachtspunten:  

Claudia Bosscher, ambtenaar gemeente Winterswijk. Haar functie moet luiden: Sociaal werker van  

het Sociaal Team de Post. 

Nr.1. Cijfers wachtlijsten dagopvang en dagbesteding wordt in het college besproken. 

Cijfers en aantallen zijn terug te vinden op de website van de Gemeente. Doch voor de  

bijeenkomst van 25 januari a.s. is voor nadere informatie over dit onderwerp tevens  

Gea Rauwerdink uitgenodigd. 

Nr. 2 In de bijeenkomst ‘Benen op tafel’ zullen ook de voorstellen voor wijzigingen van de  

statuten worden meegenomen. Inmiddels hebben alle leden van het bestuur dit pakket  

ontvangen. 

Nr. 3. Met Marcel Duvigneau zullen ook zijn plannen met de Vredensehof worden besproken.  

Nr.4  Op de Misterstraat afslag Landbouwstraat is op een straat een verkeersbord geschilderd  

waarop duidelijk wordt aangegeven dat linksaf slaan niet toegestaan is. 

Nr.5. De komende Januaribijeenkomst van de Seniorenraad kan in ’t Gasthuus plaatsvinden. 

Gebruik ruimte ’t Gasthuus kost per keer vergaderen € 50.00 all-in. 

Nr.6. Presentatie Armoedevrij. Berend Muis regelt dit met hun voor de bijeenkomst in  

maart 2021 ( Wim Sikking wijst in verband hiermee op het bestaan van het boek ‘Gratis geld’ van  

Rutger Bregman. Hij zal deze aan Ton Hoogenraad toesturen.) 

 Nr.7. Presentatie Stichting Present. Berend Muis regelt dit voor de bijeenkomst in mei 2021. 

 

 



3 

 

 

De notulen zijn verder akkoord bevonden en bij dezen vastgesteld. 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingekomen en verzonden post  
Ingekomen: 

 Email d.d. 1 oktober 2020 van “Iedereen doet mee”met nieuwsbrief september van  
Armoedevrij Winterswijk 2040 ( deze d.d. 2 oktober jl. doorgestuurd) 

 Email d.d. 5 november 2020 van RABO Club Support betreffende de toekenning  
van € 100,00  

 
Verzonden: 

 Geen. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bespreekpunten Algemene Zaken: 
    > Statuten Seniorenraad. 
N.a.v. van een aantal opmerkingen van Gerard Siebelink, in zijn nieuwe functie van secretaris, 
over de statuten van de Seniorenraad hebben Hans van Lith, Gerard Siebelink, Berend Muis  
en Ton Hoogenraad in deze kleine setting op 9 november jl. de statuten eens goed bekeken. 
Gevolg daarvan is dat het hun het goed lijkt om de statuten aan onze huidige werkwijze aan  
te passen. Vervolgens is van hun het voorstel om de bestuursleden en plaatsvervangende 
bestuursleden de gelegenheid te geven op deze voorstellen te reageren. 
De voorstellen kunnen dan in de komende ‘Benen op tafel’ bijeenkomst verder besproken 
worden. 
Daarna kunnen deze dan na een officiële besluitvorming deze notarieel te laten beschrijven. 
( De nodige stukken over de mogelijke wijzigingen en aanpassingen in de statuten zullen  
aansluitend aan deze bijeenkomst aan de bestuursleden worden toegezonden.) 
 

7.      Bespreekpunten portefeuilles. 
          Zorg, Welzijn en Wonen ( portefeuillehouder: de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en  
          Berend Muis. 

 De eerste bijeenkomst van de initiatiefgroep vond afgelopen donderdag, d.d. 26 november 
jl. plaats. 
Afgesproken is dat Hans van Lith de notulen van deze bijeenkomsten toegestuurd zal 
krijgen. 
Berend Muis heeft aangegeven dat hij graag deze bijeenkomsten zou willen bijwonen. 
De kosten van de eerste 3 bijeenkomsten komen voor rekening van de Seniorenraad. 
Geschatte kosten per keer bedragen plm. € 20,00. 
Er volgt even kort een discussie over welke rechtsvorm deze initiatiefgroep moet invullen. 
Dit is echter een zaak van de initiatiefgroep zelf. En bovendien moet dit verder aan de 
projectbegeleider worden overgelaten. Deze onafhankelijke kracht is vereist om in 
aanmerking van zowel de provinciale subsidies als de landelijke subsidies te kunnen komen. 

  Gesprek met Roy Barthen van ’t Bonte Paard Advies in Didam. De reden van dit gesprek zou 
zijn om te weten te komen hoe het met zijn plannen voor zowel het project de Bumerhof als 
het project Dingstraat t.o. de supermarkt Albert Heijn staat. 
De initiatiefgroep neemt dit onderwerp verder voor zijn rekening. En zal de Seniorenraad 
over het verloop van dit gesprek nader informeren. 
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  Berend Muis heeft twee stukken ontvangen. Het 1e gaat uit van de werkgroep “Armoedevrij 
Winterswijk”. Deze werkgroep wil de Seniorenraad graag inlichten over de huidige stand van 
zaken en hun verdere plannen. 
Berend Muis regelt hiervoor de uitnodiging voor de bijeenkomst van 29 maart a.s. om 10.00 
uur. 
De 2e is afkomstig van de Stichting Present. ( Stichting Present slaat een brug tussen mensen 
die vrijwillig hulp willen geven en zij die hulp kunnen gebruiken. Present bouwt zo aan een 
samenleving die naar elkaar omziet.) 
Zij willen graag in een bijeenkomst van de Seniorenraad hun werk wat nader toelichten. 
Berend Muis regelt hiervoor de uitnodiging met hun voor de bijeenkomst van 31 mei a.s. om 
10.00 uur. 
Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving ( de portefeuillehouders: Mevrouw Truus Sieders, 
de herenTon Albers en Gerard Siebelink) 
Geen nieuwe ontwikkelingen. In de lijst van aandachtspunten nr. 4 staan 2 onderwerpen 
waarop nog antwoorden verwacht worden. 
 

8. 
 

Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties.  
  Vergadering bondenoverleg. Ligt stil. 
 STOA.                                                 De nog lopende activiteiten worden in kleinere  

                                                            groepjes opgesplitst. 
  WentersPlus                                    Tot het eind van dit jaar geen activiteiten. 
 KBO                                                                       Idem dito 
 PCOB                                                  Voor haar leden een telefoondienst opgestart.  

                                                             

9. Informatie voor de krant “Winterswijk Buiten en Binnen” TeLooMedia heeft ons een podium 

voor publiciteit in hun krant gegeven. Ton Hoogenraad zal met Betty Wassink,  

redactrice van deze krant, afspreken wanneer kopij aangeleverd moet worden.  

10.       Rondvraag. 

      Hans Willemsen: hoe staat met het bezoek van de 75- jarige? De voorzitter zal dit met Claudia 

      Bosscher opnemen. ( zie ook opmerking punt 6 van de notulen van de vorige bijeenkomst van  

      de Seniorenraad. 

      Anton Reuvekamp: Verzoek tot het aankaarten bij de gemeente over de panoramaschilderij 

      Louis Nijhuis ( zesluik/ geschatte waarde: € 4.000 ) voor een mogelijke plaatsing in ’t Gasthuus. 

      Mobiliteit: De Tulpstraat is aangelegd zoals het behoort. 

      Gerda Osinga: Allereerst de vraag van de voorzitter hoe zij deze vergadering heeft ervaren? 

      Gerda vond de vergadering heel positief. Wel merkte zij op dat zij zich nog aardig in de 

       materie moet gaan verdiepen. 

      Zij deelt aansluitend mede dat het bestuur van het ’t Gasthuus een nieuwe  

      voorzitter heeft kunnen aanstellen. 

      Wim Sikking: Ook aan hem wordt de vraag gesteld hoe hij deze vergadering heeft ervaren. 

      Hij vond deze goed. Doch je krijgt behoorlijk wat informatie tijdens een dergelijk bijeenkomst te 

      verstouwen. 
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       Ton Albers: In het vorig overleg met wethouder Schepers zijn een aantal onderwerpen 

        besproken. ( zie hiervoor punt 6 van de notulen van de vorige bijeenkomst.) 

       In de bijeenkomst van 29 maart a.s. met Tineke Zomer komt dit opnieuw aan de orde. 

       Berend Muis: kerstkaartenactie van Claudia Bosscher vindt Berend een goed initiatief.  

       Zitten echter wel haken en ogen aan. Want dit handelt in strijd met het AVG.  

       Men mag niet zomaar adressen van derden zonder hun toestemming doorgeven.  

       Claudia Bosscher hierop wijzen. 

       Zijn vraag over de vergoeding van Greet Eelink. Dit gaat per 1 januari a.s. in.      

  

11.        Sluiting.  

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. En sluit deze bijeenkomst af. 

De overige leden van de Seniorenraad blijven hierna nog even voor een korte besloten  

bespreking bijeen. Dit in afwezigheid van de voorzitter. 

  

 

  

Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag, d.d. 25 januari 2021 van 09.30 – 12.00 uur  

In ’t Gasthuus. 
 
 

Lijst van aandachtspunten 

Nr.: 
Datum: 

Bijeenkomst 
Seniorenraad 

Aandachtspunten: 

Behandeling: 

Wie? 
Wanneer

? 

1. Juli 2019 

Contact opnemen met de heer Rudi Porskamp 
over de cijfers wachtlijsten dagopvang en 
dagbesteding. 
Over dit onderwerp tevens Gerda Rauwerdink 
uitnodigen. 

Hans van L.  

25 
Januari 
2021 

   10.00 u. 

2. 
September 

2020 

Te plannen bijeenkomst “Met de benen op 
tafel”. Tevens de aanpassingen in de statuten 
behandelen. 

Hans van L. open 

3. 
September 

2020 

Te plannen gesprek met de heer Duvigneau 
(Marga Klompé) o.m. over de plannen 
Vredensehof. 

Hans van L. 

25 
Januari 

     2021  
   10.00 u. 
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4. 
   September  
        2020 

Mail aan B. Stockmann (gemeente Winterswijk)  
met het verzoek om informatie over het aantal 
Gehandicapten Parkeer Plaatsen + 
fietsenstallingproblematiek bij ’t Gasthuus. 

Hans van L. 

      29          
  Maart  
    2021 
  11.00 u.       

5.  
September 

2020 

Definitieve locatiekeuze bijeenkomsten 
Seniorenraad 
Komende bijeenkomst is in ’t Gasthuus. 

Hans van L. 
25 

Januari 
2021 

6.  
November 

2020 
Uitnodiging presentatie “Armoedevrij”. Berend Muis  

29  
Maart 
2021 

10.00u. 

7. 
November  

2020 
Uitnodiging presentatie “Present”.  Berend Muis 

31  
     Mei 

2021 
10.00u.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
th/d.d.18.12.’20 


