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NOTULEN 
maandag 28 maart 2022 

 
Aanwezig   : de heer Hans van Lith (voorzitter), Truus Sieders, Thea Karis(onafhankelijke leden), Ton Albers 

(STOA), Wim Heijnen (plv lid STOA), Gerda Osinga (KBO), Durk Bouma(PCOB), Wilma Dondergoor 
(Wenters Plus) en Rikie Bussmann (plv lid Wenters Plus) 

Afwezig   : Berend Muis, Gerard Siebelink en Hans Willemsen 
Publiek   : 5 personen 
Gasten   : Claudia Bosscher(ouderenadviseur) en Gea Rauwerdink, beleidsmedewerker WMO 

gemeente Winterswijk 
 

Nr. Agenda en bespreekpunten 
1. Welkom en opening 

 De voorzitter opent de vergadering om precies 9.30 uur. 

2. Spreekrecht publiek 
 -- 

 3 Mededelingen en vaststelling agenda  
 Wilma Dondergoor is geen bestuurslid meer bij Wenters Plus. Wenters Plus zal dus een 

nieuwe afgevaardigde moeten aanwijzen. 

 Binnenkort zullen de mutaties Seniorenraad bij de Kamer van Koophandel aangemeld 
worden, zodat de gegevens weer actueel zijn. 

 Hans van Lith is naar de bijeenkomst Netwerk Ouderen en veerkracht geweest. Het 
verslag zal nog worden toegezonden. 

4. Notulen, d.d. 28 februari 2022 + lijst van aandachtspunten  
Tekstueel: -- 
Inhoudelijk: -- 
Afsprakenlijst/lijst van aandachtspunten: punt 3 (bezoek Claudia en Gea) en punt 5 (St. JOV 
een email sturen) kunnen van de lijst af. 
 

5. 
 
 

Ingekomen en verzonden post  
Ingekomen: -- 
Verzonden: -- 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

Presentatie over wachtlijsten, door de dames Gea Rauwerdink (beleidsambtenaar gemeente 
Winterswijk) en Claudia Bosscher (de Post): 
De dames hebben de presentatie wat breder opgetuigd omdat er meer vraag was naar:  

a) Wanneer signaleer ik iets in een gezin, partner enz. over  vergeetachtigheid en/of 
beginnende dementie. 

b) Wat moet ik dan doen om verder te komen. 
Claudia vertelt dat ze veel vragen krijgt op dit gebied. Het gaat over zorgen hebben om 
een ander, of zorg voor een ander. De andere persoon wil er vaak niet over praten. Het 
onbegrepen gedrag. En toch is er een -niet pluis gevoel-. Heb je zorgen maak het 
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bespreekbaar, met de persoon in kwestie, met de overige familie, met de huisarts en met 
de Post. Probeer zo dicht mogelijk bij de bestaande wereld van de desbetreffende 
persoon aan te sluiten. De post heeft 2 folders over dit thema uitgegeven: Ouder worden 
in Winterswijk en Zorgen over vergeetachtigheid. De Post kan ondersteuning bieden op 
gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën De huisarts is de professional en als de 
contacten goed zijn kan de huisarts ook het een en ander signaleren. De mensen leveren 
in en het is de kracht om dat om te zetten naar iets positiefs. Ook hulpmiddelen kunnen 
het leven weer wat aangenamer maken zodat de zelfstandigheid langer behouden blijft. 
Kom je met een vraag bij de Post wat gebeurt er dan? 
1.De post gaat eerst in kaart brengen hoe jouw leven er uit ziet, door welke netwerken en 
of clubs wordt je omgeven, waaraan neem je deel.  
2.Daarna kan er een maatwerk onderzoek komen met behulp van de ouderenconsulent 
3.Ook kan er een WMO onderzoek opgestart worden. (Dit onderzoek mag max. 8 weken 
duren). De WMO is trouwens niet voor acute zaken. 
Uiteindelijk kan het langdurige zorg worden en dan val je onder de Wet Langdurige Zorg. 
Winterswijk heeft nog wel 25 plekken extra nodig. Het CIZ is het orgaan die een indicatie 
moeten stellen voor het verkrijgen van langdurige zorg. 
 
We zien nog veel ouderen rijden in hun autootje, terwijl het eigenlijk niet meer kan. Het 
zou verstandig zijn dat het rijbewijs ingeleverd wordt. Ook dat is een kwestie van 
bespreekbaar maken. Er schijnt op de website van Veilig Verkeer Nederland een testje te 
staan over veilig rijden. 
De Voorzitter bedankt de dames voor hun uitleg. En gezien de hoeveelheid vragen die er 
zijn gesteld mag je concluderen dat het een nuttige bijeenkomst was.  
 



 

Bespreekpunten Algemene Zaken: 
Bespreking jaarverslag 2021: bij hoofdstuk 3 Algemene Zaken, 3e alinea: datum bezoek 
Wethouder Schepers toevoegen. Bij voorwoord: de laatste zin aanpassen in - 
 Het project wonen voor ouderen, waarover u in dit verslag meer kunt lezen heeft onder 
leiding van Bert de Maar een grote stap gezet. - 
Financieel Jaarverslag 2021: We zijn financieel gezond. 
Verslag Kascommissie: De dames Vlok van Harten en Martje Haan (publiek) hebben de 
boekhouding beoordeeld. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat de boekhouding klopt en 
stellen daarom ook voor de penningmeester en bestuur decharge te verlenen. 
Vaststelling jaarverslag inclusief financieel jaarverslag : vastgesteld 
Begroting 2022 en aanvraag subsidie 2022: De begroting wordt in de mei vergadering 
behandeld. Door omstandigheden heeft de penningmeester op dit moment geen tijd. De 
subsidieaanvraag wordt voor mei a.s. verzonden (voorzitter en penningmeester) 
Nieuwe ontwikkelingen: -- 

8. 
 

Bespreekpunten portefeuilles: 

Zorg, Welzijn en Wonen (de heren Durk Bouma en Berend Muis): 

 geen  vermeldingen 

Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving (Truus Sieders, Ton Albers en Gerard Siebelink): 

 Bericht van G. Siebelink d.d. 16-9-2021 inzake de brandveiligheid: de geplande 
afspraak is niet doorgegaan, er zal een nieuwe datum komen. 
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 Procedure afspraak verkeerszaken die nog niet in de februarivergadering aan de orde 
zijn gekomen:  We gaan de wethouder uitnodigen voor de juli vergadering. 

 Er wordt een opmerking gemaakt dat de digitale parkeerroute aanwijzing niet goed 
functioneert. Hans van Lith zal dit noteren voor de juli vergadering. 

       
9. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties: 

 Vergadering Bondenoverleg: -- 

 ’t Gasthuus: Zoals bekend zijn er problemen, er zijn gesprekken om tot oplossingen te 
komen. 

 STOA: het gaat voorspoedig , nog geen oplossing gevonden voor de locatie 
alleengaanden - middag 

 Wenters Plus: activiteiten zijn momenteel in de Zonnebrinkkerk. 

 KBO en PCOB vergaderen sinds kort samen. 

ANBO: De voorzitter zou ook graag een nieuwe vertegenwoordiger van de ANBO willen 
hebben. Er is geen plaatselijke afdeling meer. Er is contact geweest met de landelijke 
voorzitter. Wie weet wat er in het vat zit. 

10. Informatie voor de krant “Winterswijk buiten en binnen”:-- 
11. Rondvraag: 

 Gerda meldt dat zij nu namens de Seniorenraad zitting gaat nemen de cliëntenraad.  
 
Truus Sieders wordt bedankt voor haar inzet voor de Seniorenraad de afgelopen 10 jaar. Na 
afloop van de vergadering zitten we nog even bij mekaar voor een afscheid. 
 
Ook Wilma Dondergoor wordt bedankt. Het was helaas voor een korte periode . 
 

Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag, d.d. 30 mei 2022 om 9.30 uur. 
 
 
 


