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VOORWOORD 

Het jaar 2016 was het elfde levensjaar van de Seniorenraad Winterswijk waarin wederom 
allerlei onderwerpen zijn besproken en waarin weer een aantal adviezen naar externe 
partijen is gegaan. De brieven die in 2015 waren verstuurd aan diverse nutsvoorzieningen 
inzake “handelwijze nutsvoorzieningen richting senioren” zijn in 2016 voornamelijk naar 
tevredenheid beantwoord. Alleen het Waterschap Rijn en IJssel antwoordde pas na tien 
maanden en na een vraag van mij of men de brief wel ontvangen had. Het ontvangen 
antwoord stelde ons nogal teleur, maar we hebben goede hoop dat onze vervolgbrief van 
december 2016 wel tot resultaten leidt. 

Om de communicatie met de Wmo-raad te bevorderen is besloten dat iedere vergadering van 
deze raad door tenminste één van onze bestuursleden  zal worden bijgewoond. Het 
betreffende bestuurslid informeert ons als Seniorenraad tijdens iedere vergadering bij het 
inmiddels vaste agendapunt “Wmo-raad”. Ook mevrouw Marianne Verwey, lid van de Wmo-
raad die senioren in haar portefeuille heeft, bezoekt onze vergaderingen regelmatig, hetgeen 
zeer wordt gewaardeerd. 

Het contact met de gemeente Winterswijk is sterk verbeterd. Het convenant is in 2016 door de 
gemeente Winterswijk weliswaar opgezegd, maar wethouder mevrouw Ilse Saris bezoekt onze 
bestuursvergadering drie à vier keer per jaar, samen met de beleidsambtenaar de heer Rudi 
Porskamp. Met enige regelmaat ontvangen we ook andere beleidsambtenaren, zoals de heer 
Verzijden die ons heeft geïnformeerd over de opvolger van de regiotaxi: Zoov! 

Nadat de gemeente Winterswijk bij de oprichting in 2005 een startbedrag van € 1850,00 had 
meegegeven, was de kas inmiddels geheel ledig! Na goed overleg hebben we in 2016 een 
eenmalige subsidie van € 750,00 ontvangen van de gemeente Winterswijk en is afgesproken 
dat met ingang van 2017 een structurele subsidie van € 600,00 zal worden toegekend. 
Hiermee kunnen we de echt noodzakelijke onkosten voor het functioneren van de 
Seniorenraad betalen. 

In dit jaarverslag treft u een aantal belangrijke activiteiten van de raad aan en is 
verantwoording afgelegd voor het financiële beleid. 

Rest mij om de heer Gerrit Peterink (KBO) en mevrouw Joke Lindeboom (STOA), die in 2016 
afscheid hebben genomen van ons, veel dank te zeggen voor hun hun niet aflatende inzet voor 
de Seniorenraad gedurende vele jaren. Hun opvolgers de heren Will de Graaff en Ton Albers 
hebben hun plaatsen ingenomen, zodat de werkzaamheden voortgang kunnen vinden! 

 

Hans van Lith, voorzitter Seniorenraad Winterswijk 

 



 

 
 

1.  DOELSTELLING 

De Stichting Seniorenraad Winterswijk (hierna genoemd Seniorenraad) is opgericht op 28 
oktober 2005 en is gevestigd in Winterswijk. In de statuten van de stichting is in artikel 2 het 
volgende doel opgenomen:  

1) Het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren in de gemeente Winterswijk 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Onder senioren worden hierbij 
verstaan inwoners van vijfenvijftig jaar en ouder. 

2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. Het gevraagd en ongevraagd, zowel schriftelijk als mondeling, uitbrengen van 

adviezen aan het gemeentebestuur (College en/of Raad) omtrent 
beleidsvoornemens van de gemeente Winterswijk, voor zover die geheel of 
gedeeltelijk betrekking hebben op, dan wel van belang zijn voor senioren. 

b. Het gevraagd en ongevraagd, zowel schriftelijk als mondeling, uitbrengen van 
adviezen aan verenigingen, organisaties, instellingen of personen, die (mede) 
belangen behartigen van senioren. 

c. Het geven van informatie en voorlichting. 
3) De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 
Met de gemeente is in 2005 een convenant afgesloten dat in 2016 is beëindigd.  
 
De Seniorenraad vergadert tweemaandelijks. De vergaderingen zijn openbaar en worden 
aangekondigd in lokale kranten. In de Seniorenraad Winterswijk zijn alle lokale 
ouderenbonden vertegenwoordigd. Tevens zijn er leden op persoonlijke titel 
vertegenwoordigd. De Seniorenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De 
Seniorenraad kent drie portefeuilles: 

 Mobiliteit, veiligheid en educatie 

 Zorg, dienstverlening en welzijn 

 Wonen en woonomgeving 

De contactgegevens van de Seniorenraad zijn: 
Stichting Seniorenraad Winterswijk 
p/a Haitsma Mulierweg 20 
7101 CA Winterswijk 
E-mail: seniorenraadwinterswijk@gmail.com 

 
 

  



 

 
 

2. SAMENSTELLING 

De Seniorenraad Winterswijk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden 
en leden op persoonlijke titel. Deze leden zijn woonachtig in Winterswijk en hebben de 
leeftijd van 55 jaar of ouder. 

De samenstelling van de Seniorenraad op 31 december 2016 is als volgt: 

Onafhankelijke leden: 
1. Dhr. Hans van Lith 
2. Mevr. Truus Sieders-Wassink 
3. Dhr. Wolter te Winkel 
4. Dhr. Ton Hoogenraad 

 
Vertegenwoordigers van de lokale ouderenbonden:  

5. Dhr. Ton Albers  - STOA  
6. Dhr. Zwier Kremer  - PCOB  
7. Dhr. Will de Graaff  - KBO  
8. Dhr. Hans Soutendijk  - Wenters Plus  

 
 
 
VERDELING VAN FUNCTIES EN TAKEN 

Bestuur (conform opgave Kamer van Koophandel):  
 Voorzitter - dhr. Hans van Lith 
 Secretaris  - dhr. Will de Graaff 
 Penningmeester - dhr. Wolter te Winkel 
 
Overige functies: 
 2e  voorzitter - dhr. Hans Soutendijk 
 2e secretaris - dhr. Wolter te Winkel 
 2e penningmeester - dhr. Ton Hoogenraad 
 
Portefeuilles: 
 Mobiliteit, Veiligheid en Educatie - dhr. Hans Soutendijk en dhr. Ton Albers  
 Zorg, Dienstverlening en Welzijn - mevr. Truus Sieders en dhr. Ton Hoogenraad 
 Wonen en Woonomgeving - dhr. Zwier Kremer en dhr. Wolter te Winkel 

 
Overige taken: 
 (Regionaal) Clientenraad WWB - mevr. Truus Sieders 
 Communicatie - dhr. Ton Hoogenraad 

 

De Seniorenraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris mevrouw Geralda van Lenthe. 

 

 

 



 

 
 

3. ALGEMENE ZAKEN 

Samenstelling bestuur 

In het jaar 2016 hebben wisselingen plaatsgevonden in het bestuur en bij de houders van de 
portefeuilles: 

 In de vergadering van januari wordt de heer Will de Graaff voorgedragen namens de KBO 
als nieuw lid van de Seniorenraad, hij vervangt de heer Gerrit Peterink. 

 In de vergadering van maart wordt de heer Will de Graaff benoemd als secretaris van de 
Seniorenraad. 

 In de vergadering van september wordt de heer Ton Albers voorgedragen namens de 
STOA als nieuw lid van de Seniorenraad, hij vervangt mevrouw Joke Lindeboom. 

 In de vergadering van september wordt de heer Ton Albers medeportefeuillehouder 
mobiliteit, veiligheid en educatie. 

 In de vergadering van september wordt de heer Wolter te Winkel medeportefeuillehouder 
wonen en woonomgeving. 

 
De Seniorenraad als orgaan 

Communicatie naar Senioren in Winterswijk 

De Seniorenraad kan gebruik maken van de website van de 50plus krant. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. De leden besluiten om van dit aanbod gebruik te maken. Er wordt 
besloten om de agenda, de samenstelling van de Seniorenraad en de statuten te plaatsen op de 
site. Later in het jaar is besloten om ook foto’s, een kop actueel, verzonden brieven, diversen 
en een archief toe te voegen. Er wordt afgesproken om per verzonden brief te beslissen of 
deze wordt geplaatst op de site. Iedere keer wordt per vergadering beslist bij meerderheid van 
stemmen. 
 

De positie van de Seniorenraad richting de gemeente Winterswijk 

In de vergadering van maart wordt een brief behandeld waarin de gemeente het convenant 
opzegt en een eenmalige subsidie toezegt. Met het opzeggen van het convenant ontstaat een 
situatie waarbij de Seniorenraad een onafhankelijke stichting is die adviseert aan wie hij maar 
wenst en volledig losstaat van de gemeente.   
 
De Seniorenraad heeft een begroting ingediend bij de gemeente voor een subsidie van € 
750,00 per jaar. Per 1 januari 2017 zal er een jaarlijkse toekenning van subsidie aan de 
Seniorenraad voor een bedrag van € 600,00 plaatsvinden. Dit bedrag is door de gemeente 
vastgesteld op basis van vergelijking met andere organisaties die subsidie ontvangen en naar 
wat redelijk en billijk is. De Seniorenraad geeft aan dat € 750,00 nodig is om de kosten te 
dekken maar is wel blij dat de subsidieverstrekking nu structureel wordt geregeld. 
 
De wethouder en contactambtenaar hebben de vergaderingen in januari, mei, september en 
november bezocht. 
 



 

 
 

WMO-raad 
In januari wordt afgesproken dat elke vergadering van de WMO-raad zal worden bezocht 
door een afgevaardigde van de Seniorenraad. Met de WMO-raad wordt afgesproken dat de 
Seniorenraad de notulen ontvangt van de vergaderingen van de WMO-raad. De WMO-raad 
op haar beurt ontvangt de notulen van de vergadering van de Seniorenraad. De vergaderingen 
van de WMO-raad krijgen een vaste plaats op de agenda van de vergaderingen van de 
Seniorenraad. 
 

ANBO 

De voorzitter van de Seniorenraad heeft contact gezocht met het hoofdkantoor van de ANBO. 
Ook heeft ANBO-lid, mevrouw M. Haan, een brief gestuurd naar het hoofdkantoor. In de 
vergadering van juli geeft mevrouw Haan aan een brief van de landelijke ANBO ontvangen te 
hebben. De ANBO kiest ervoor zich niet in de Seniorenraad te laten vertegenwoordigen. Er 
wordt besloten om de ANBO van de agenda af te halen en te verwijderen uit de verzendlijst. 
Mochten er wijzigingen komen in het beleid van de ANBO waardoor deze weer 
vertegenwoordigd zou kunnen worden in de Seniorenraad dan ‘wordt deze afvaardiging met 
open armen weer ontvangen’. 

 
Overleg ouderenbonden 
In de vergadering van maart wordt besloten om de verslagen van de vergaderingen van de 
ouderenbonden te sturen naar de Seniorenraad. 
 

De Seniorenraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het nieuw op te 
richten Noaberhuus. 

 

Overig  

In de vergadering in juli 2015 wordt door iemand uit het publiek aandacht gevraagd voor het 
feit dat een aantal instanties en bedrijven meteen een incassoprocedure opstarten bij senioren 
als rekeningen niet tijdig worden betaald.  De Seniorenraad heeft dit punt in 2016 verder 
opgepakt en brieven verstuurd naar het waterschap/GBLT. 
 
De Seniorenraad heeft een brief gestuurd naar de Directeur van de gemeente Winterswijk met 
aandachtspunten voor de profielschets voor een nieuwe burgemeester.  



 

 
 

 
 
4. MOBILITEIT, VEILIGHEID EN EDUCATIE 

De volgende onderwerpen zijn behandeld: 

 

 Sommige straten in het dorp Winterswijk lopen schuin omdat er een putje in de straat zit. 
Dit is soms belemmerend voor (minder mobiele) ouderen. De heer Hans Soutendijk is als 
portefeuillehouder mobiliteit nagegaan of de ‘schuine straten’ in het dorp een probleem 
opleveren voor ouderen. Als ervaringsdeskundige heeft hij bekeken of hij problemen 
ondervindt. Ook heeft hij bij de leden van de ouderenbond van Wenters plus dit 
persoonlijk getoetst. Conclusie is dat er enkele ouderen overlast ondervinden maar dat er 
geen actie ondernomen hoeft te worden. 

 Een verkeersambtenaar van de Provincie heeft op uitnodiging van de Seniorenraad een 
bezoek gebracht aan Winterswijk. Samen met de beleidsmedewerker verkeer van de 
gemeente Winterswijk, mevrouw M. de Jong en leden van de Seniorenraad is een bezoek 
gebracht aan drie rotondes in Winterswijk. Twee van deze rotondes worden als onveilig 
ervaren voor fietsers omdat automobilisten voorrang hebben op fietsers. De 
verkeersambtenaar heeft geluisterd naar de Seniorenraad maar kan geen toezeggingen 
doen. De Seniorenraad is gehoord door de provincie. Wellicht dat de landelijke politiek 
uitkomst kan bieden. De huidige minister vindt dat alle rotondes hetzelfde zouden moeten 
zijn. 

 De heer Wolter te Winkel en de heer Zwier Kremer hebben bij ouderen geïnventariseerd 
of er zitbankjes ongewenst zijn weggehaald en of er behoefte is aan zitbankjes op andere 
plaatsen in Winterswijk. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er nieuwe zitbankjes  
geplaatst, de pers heeft aandacht besteed aan dit onderwerp.  

 Per 1 januari 2017 draagt de provincie Gelderland de verantwoordelijkheid voor de 
Regiotaxi over aan de gemeenten. De gemeente is dan verantwoordelijk voor een goede 
basismobiliteit. Vervoersstromen worden samengebracht. Tijden moeten zo worden 
afgesproken dat verkeersstromen efficiënt worden. De Seniorenraad heeft projectleider de 
heer G.J. Verzijden uitgenodigd voor een vergadering. De gemeente Winterswijk werkt in 
een samenwerkingsverband van zeven Achterhoekse gemeenten aan de invulling van deze 
basismobiliteit. In de vergadering geeft de heer Verzijden een verdere toelichting op de 
plannen. 

 Meerdere verkeerssituaties worden als onveilig ervaren. Het gaat hierbij onder andere om 
de situatie bij de rotonde bij De Peperbus en fietspaden bij/richting de Bekkendelle en 
Beurzerbeek. Ook wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat er geen parkeerplaats is 
voor minder validen bij Boogiewoogie. De situaties worden besproken met de betreffende 
beleidsmedewerker van de gemeente. 

  



 

 
 

5. ZORG, DIENSTVERLENING EN WELZIJN 

De volgende onderwerpen zijn behandeld: 
 

 Mevrouw Truus Sieders heeft onderzoek gedaan naar de besteding van de voormalige 
WTCG/CER gelden. Er is onduidelijkheid over de besteding hiervan. Volgens de 
gemeente is een deel ervan naar SDOA gegaan en een ander deel naar huishoudelijke 
hulpgelden. Bij SDOA is het echter niet bekend dat deze gelden ontvangen zijn. Dit 
onderwerp wordt meerdere keren besproken met de wethouder. De Seniorenraad brengt 
een advies uit aan de gemeente en ontvangt hierop een antwoord. Door de Seniorenraad 
wordt aangegeven dat er weinig nieuws staat in het antwoord van de gemeente. 

 Het bedrag voor eigen risico in de zorg is erg hoog voor mensen die weinig te besteden 
hebben. In Doetinchem wordt dit eigen risico meeverzekerd in de collectieve 
zorgverzekering die de gemeente aanbiedt voor mensen onder een bepaald inkomen. Voor 
het duurste pakket is dit eigen risico meeverzekerd. De hogere premie hiervoor wordt door 
de gemeente gecompenseerd. De Cliëntenraad Participatiewet Sociale Dienst Oost 
Achterhoek is bezig met een advies richting gemeente Winterswijk over een dergelijke 
constructie in Winterswijk. De Seniorenraad heeft in 2016 ook een advies uitgebracht aan 
het college van B&W. De gemeente maakt de keuze om het eigen risico niet te 
compenseren. Vanuit de Seniorenraad wordt hier de teleurstelling over uitgesproken.  

 Het aantal zorgmijders neemt toe bij zowel hogere en lagere inkomens. De vraag is hoe 
deze groep in beeld gebracht kan worden. Er is een collectieve ziektekostenverzekering 
via de gemeente verkrijgbaar voor mensen tot 130% van de bijstandsnorm. De gemeente 
heeft gekozen voor ‘Garant Verzorgd’ van Menzis. 

 De subsidie voor de SBOG wordt beëindigd en daarom stopt vanaf 1 januari 2017 de 
opleiding tot vrijwillige ouderenadviseur. Er ontstaat een discussie of in Winterswijk alle 
ouderen van 75 jaar en ouder een bezoek moet ontvangen van een vrijwillige 
ouderenadviseur of dat er moet worden doorgegaan met de huidige opzet. De vraag is of 
de Seniorenraad hier een advies over uit moet brengen. In september en november wordt 
dit onderwerp met de wethouder besproken. In het jaar 2017 wordt hier een vervolg aan 
gegeven. 

 De heer L. Ritzen en de heer C. Bongers geven als ambassadeurs van ‘roze 50 plus’ in de 
vergadering van maart een toelichting over de problematiek waarmee ouderen met diverse 
geaardheden kunnen worden geconfronteerd. Het gaat hierbij om LHBT-ouderen 
(lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender 50-plussers)  Met hulp van een 
powerpointpresentatie, een voordracht en een kennisquiz worden de leden van de 
Seniorenraad en het publiek voorgelicht en er wordt met de ambassadeurs van gedachten 
gewisseld. 

 Mevrouw Nijenhuis van Progrez-Caransscoop geeft een presentatie over het onderwerp 
“kwetsbare ouderen”. In de Oost Achterhoek wordt er samengewerkt door organisaties en 
gemeenten in het regelen van de zorg voor kwetsbare ouderen. 

 Met de wethouder worden tevens diverse andere onderwerpen besproken zoals: werking 
van de klachtenregeling van De Post, keukentafelgesprekken, bezwaarschriften en 
onafhankelijke cliëntondersteuning en het tegengaan van eenzaamheid 

 Door leden van de Seniorenraad en een betrokkene uit het publiek worden 
aandachtspunten geformuleerd om Winterswijk een dementievriendelijke gemeente te 
laten zijn.  



 

 
 

6. WONEN EN WOONOMGEVING 

De volgende onderwerpen zijn behandeld: 

 

 In de vergadering van januari zijn de heer E. Rouw van de gemeente Winterswijk en 
mevrouw E. Gosselink en mevrouw I. Kransen van De Woonplaats aanwezig in het kader 
van het thema verduurzamen, de leefbaarheid en het levensloopbestendig maken van 
woningen. Bij de actie ‘Dikke jas’ is niet elk huis dat ervoor in aanmerking kwam 
aangepast. Dit komt omdat mensen niet mee wilden doen aan de actie. De Seniorenraad en 
de ouderenbonden willen graag meedenken en een rol spelen om mensen te motiveren wel 
mee te doen. De heer E. Rouw geeft een toelichting op de ontwikkelingen in de 
woningmarkt. Mevrouw I. Kransen en mevrouw E. Gosselink geven namens de 
Woonplaats een toelichting. De Seniorenraad wil graag een rol spelen bij het vaststellen 
van de gemeentelijke woonvisie. De heer E. Rouw waardeert dit maar kan geen 
toezeggingen doen. De regionale woonagenda wordt eerst lokaal uitgewerkt. De 
procedure moet ook nog verder uit worden gewerkt. Stakeholders, waaronder misschien 
de Seniorenraad, worden hierbij wel betrokken. 

 In de gemeente Oost Gelre zijn tien woonconsulenten met een technische achtergrond op 
vrijwillige basis actief.  In samenwerking met De Woonplaats, de ouderenbonden en de 
gemeente Oost Gelre bezoeken zij mensen, inventariseren zij de woning op 
levensloopbestendigheid en geven adviezen. De gemeente Oost Gelre verstrekt een 
subsidie voor een derde deel van de kosten met een maximum van € 750,00 om de woning 
aan te passen. Het model van Oost Gelre is mooi en aansprekend voor Winterswijk. De 
vraag voor de gemeente Winterswijk is of in Winterswijk ook woonconsulenten ingezet 
kunnen worden en of er subsidie verstrekt kan worden. Indien nodig zal de Seniorenraad 
een ongevraagd advies aan de gemeente Winterswijk uitbrengen. 

 De Woonvisie wordt behandeld.  



 

 
 

7. FINANCIEEL VERSLAG 

 

FINANCIEEL VERSLAG SENIORENRAAD VANAF 01-01-2016 T/M 31-12-2016) 

INKOMSTEN 

Banksaldo per 01-01-2016  € 103,93 

Kas per 01-01-2016   €     5,00 

Bijdrage gemeente Winterswijk  € 750,00 

Totaal     € 858,93 

 

UITGAVEN 

Vergaderkosten   € 156,00 

Reiskosten    €   25,18 

Kosten secretariaat   €   50,00 

Bankkosten    €   99,00 

Lief en leed    €   46,95 

Totaal     € 377,13 

 

RESULTAAT 

Banksaldo per 31-12-2016                  € 481,80 

Kas     €     0,00 

 


