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VOORWOORD 

 

Het jaar 2019 was het veertiende levensjaar van de Seniorenraad Winterswijk waarin 

wederom allerlei onderwerpen zijn besproken en waarin weer een aantal adviezen naar 

externe partijen is gegaan. Ook in het jaar 2019 hebben we de meest uiteenlopende 

aangelegenheden in de Seniorenraad besproken. Soms leidde dit tot het uitnodigen van 

instanties, soms tot het schrijven van adviesbrieven aan verschillende instanties. 

Toenmalig wethouder mevrouw Ilse Saris heeft – samen met de heer Rudi Porskamp – de 

bestuursvergadering van januari bijgewoond. In verband met haar aftreden en opvolging 

door mevrouw Elvira Schepers-Janssen zijn de vergaderingen van mei en september door de 

nieuwe wethouder bijgewoond. 

Per 1 januari is de functie van penningmeester van Wolter te Winkel overgenomen door 

Berend Muis. 

In dit jaarverslag treft u een aantal belangrijke activiteiten van de raad aan en is 

verantwoording afgelegd voor het financiële beleid. 

Zo heeft de Seniorenraad zich beziggehouden met verkeersonveilige situaties in Winterswijk. 

Via de 50+-krant hebben ongeveer tien inwoners gereageerd op onze oproep om knelpunten 

te melden. Deze zijn geïnventariseerd en een aantal is tijdens een rondgang met de 

wethouders mevrouw Elvira Schepers en mevrouw Tineke Zomer ter plaatse bekeken. 

Tenslotte is er tijdens een openbaar politiek forum in het gemeentekantoor een 

gedachtewisseling over deze knelpunten geweest, waarbij is afgesproken dat in 2020 zal 

worden besproken wat er met onze inbreng concreet is gedaan. Wat mij betreft een mooi 

voorbeeld van goed overleg met het gemeentebestuur, gevoed door betrokken inwoners van 

Winterswijk. 

Op de valreep is in 2019 een brief geschreven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Santiz met het zeer dringende verzoek het Streekziekenhuis Koningin Beatrix als volwaardig 

ziekenhuis te behouden en dus geen afdelingen te verplaatsen naar het Slingeland-Ziekenhuis 

in Doetinchem. 

 

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. Eind 2018 is de website de lucht ingegaan, en wel onder 

naam www.seniorenraadwinterswijk.nl. De website functioneert en zal in de nabije toekomst 

verder worden ontwikkeld. 

In de Seniorenraad Winterswijk zijn de volgende lokale ouderenorganisaties 

vertegenwoordigd: KBO, PCOB, Wenters Plus alsmede de STOA. Tevens zijn er leden op 

persoonlijke titel vertegenwoordigd. De Seniorenraad wordt ondersteund door een notuliste in 

de persoon van Priscilla Esselink. De Seniorenraad kent sinds maart van het verslagjaar twee 

portefeuilles: 

 Zorg, welzijn & wonen (portefeuillehouders de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en 

Berend Muis); 

 Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving (portefeuillehouders de heren Ton Albers, Will 

de Graaff en Gerard Siebelink). 

 

De contactgegevens van de Seniorenraad zijn: 

Stichting Seniorenraad Winterswijk 

p/a Leliestraat 43 

7101 CH Winterswijk 

E-mail: seniorenraadwinterswijk@gmail.com 

 

  

http://www.seniorenraadwinterswijk.nl/
mailto: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 de gemeente Winterswijk en 

hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder. 

De samenstelling van de Seniorenraad op 31 december 2019 is als volgt: 

Onafhankelijke leden: 

1. Dhr. Hans van Lith 

2. Mevr. Truus Sieders-Wassink 

3. Dhr. Berend Muis 

4. Dhr. Ton Hoogenraad 

 

Vertegenwoordigers van de lokale ouderenbonden:  

5. Dhr. Ton Albers  - STOA  

6. Dhr. Durk Bouma - PCOB  

7. Dhr. Will de Graaff  - KBO  

8. Dhr. Hans Willemsen - 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. Berend Muis 

 

Overige functies: 

 vicevoorzitter - dhr. Ton Hoogenraad 

 2
e
 secretaris - vacature 

 2
e
 penningmeester - dhr. Ton Hoogenraad 

 

Portefeuilles: 

 Zorg, welzijn & wonen - portefeuillehouders de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en 

Berend Muis; 

 Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving - portefeuillehouders de heren Ton Albers, Will 

de Graaff en Gerard Siebelink. 

Overige taken: 

 (Regionaal) Cliëntenraad WWB - mevr. Truus Sieders 

 Communicatie - dhr. Ton Hoogenraad 

 

De Seniorenraad wordt ondersteund door notuliste mevrouw Priscilla Esselink. 

  



 

 
 

 

Een onafhankelijke kascommissie, bestaande uit de dames Martje Haan en Vlok van Harten 

heeft in maart 2019 aangegeven dat de stukken gecontroleerd zijn en akkoord zijn bevonden. 

De penningmeester en daarmee het volledige bestuur werd decharge verleend. 

 

3. ALGEMENE ZAKEN 

Samenstelling bestuur 

Tijdens de pauze van het overleg "met de benen op tafel" op 1 februari hebben Geralda van 

Lenthe als ambtelijk secretaris en Ilse Saris als wethouder afscheid van de Seniorenraad 

genomen. 

 

De positie van de Seniorenraad richting de gemeente Winterswijk 

Per 1 januari 2017 ontvangt de Seniorenraad een jaarlijkse subsidie van de gemeente 

Winterswijk van € 600,00. 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 wethouder en contactambtenaar hebben de vergaderingen in januari (wethouder Saris), 

mei en september (wethouder Schepers) bezocht. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

 Openbare toiletten in Winterswijk 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Tegengaan van eenzaamheid; bezoeken van 75-jarigen 

 Aanbesteding en inkoop huishoudelijke hulp 

 Ontwikkelingen inzake ‘t Gasthuus 

 Ouderenteams bij huisartsen 

 Woonvormen voor ouderen 

 Wonen met 24-uur zorg 

 Armoedebeleid 

 Verkeersonveilige situaties 

 Wachtlijsten dagopvang en dagbesteding 

 Zelfstandig voortbestaan van het SKB 

 Dementievriendelijk beleid 

 

WMO-raad 

Sommige vergaderingen van de WMO-raad zijn in 2019 bezocht door een afgevaardigde van 

de Seniorenraad. Met de WMO-raad is afgesproken dat de Seniorenraad de notulen ontvangt 

van de vergaderingen van de WMO-raad. De WMO-raad op zijn beurt ontvangt de notulen 

van de vergadering van de Seniorenraad. De vergaderingen van de WMO-raad hebben een 

vaste plaats op de agenda van de vergaderingen van de Seniorenraad. Er is afgesproken dat de 

Seniorenraad alleen die vergadering van de WMO-raad bijwoont indien er voor senioren 

relevante zaken op de agenda staan. Tijdens de WMO-vergadering van maandag 28 oktober 

heeft de voorzitter van de Seniorenraad ingesproken bij het agendapunt ’t Gasthuus en gepleit 

de inrichting van het ontmoetingscentrum uit het gemeentelijk innovatiefonds te bekostigen. 

De WMO-raad heeft conform ons verzoek aan B&W geadviseerd. 

 



 

 
 

Overleg ouderenbonden 

De verslagen van de vergaderingen van de ouderenbonden worden gestuurd naar de 

Seniorenraad. Tevens wordt de Seniorenraad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 

rond het nieuw op te richten Gasthuus. 

 

Overig  

 Belangstellenden kunnen desgewenst op de verzendlijst worden geplaatst voor de agenda 

en de conceptnotulen. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt. 

 Vanuit het publiek (de heer Johan Esendam) is aandacht gevraagd voor de voortgang van 

het plaatsen van AED’s in Winterswijk. 

 Regelmatig heeft de heer Anton Reuvekamp de Seniorenraad op de hoogte gebracht van 

de ontwikkelingen van ’t Gasthuus. 

 

Gasten in 2019 

 In januari hebben mevrouw Suzan de Jong (beleidsambtenaar sportzaken gemeente 

Winterswijk) en haar collega mevrouw Marianne Pothof gesproken over het belang van 

sport en bewegen voor ouderen. 

 In dezelfde vergadering heeft mevrouw Noortje Schuddebeurs (beleidsambtenaar de Post) 

gesproken over Armoedevrij Winterswijk in 2040. 

 In de vergadering van mei waren mevrouw Jolanda Geurkink (beweegmakelaar) en de 

heer Guido de Vries (coördinator buurtsportcoaches gemeente Winterswijk) om de 

Seniorenraad te informeren over de mogelijkheden voor ouderen om meer te bewegen, 

bijvoorbeeld via de sportkaart. 

 In juli vond overleg plaats met de heer Jeroen ter Welle (voorzitter gezamenlijke 

speeltuinenverenigingen) over mogelijke samenwerking van de speeltuinen met de 

ouderenbonden. De ouderenbonden gaan met de speeltuinen in gesprek voor het maken 

van concrete afspraken. 

 

 

4. PRIVACY - AVG 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese 

Unie (EU). 

 

De stichting onderschrijft de uitgangspunten en streeft een nakoming van alle verplichtingen 

die hier uit voortvloeien om aan de AVG te voldoen. 

Gegevens van bestuurders zijn uitsluitend bedoeld voor administratieve doeleinden van de 

stichting en niet voor derden. 

 

 De stichting Seniorenraad Winterswijk heeft in haar bestand de namen, de huisadressen, 

telefoonnummers en e-mailadressen van haar bestuursleden. 

 Deze informatie wordt gebruikt voor het toezenden van haar correspondentie. 

 Daarnaast heeft de stichting in haar bestand de namen, adressen en e-mailadressen van 

degene met wie zij correspondentie voert. 

 Deze gegevens worden opgeslagen en vermeld met wie deze gegevens zijn gedeeld. 

 De stichting mag alleen de gegevens van de bestuursleden verwerken met hun expliciete 

toestemming. En alleen voor bovengenoemd doel. 



 

 
 

 Indien de stichting geen geldige redenen heeft om de 

gegevens van haar bestuursleden te bewaren, en als de bestuursleden niet langer wensen 

dat hun persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen de bestuursleden de stichting vragen 

om deze te verwijderen. 

 De stichting is verplicht alle gegevens ‘machineleesbaar’, overzichtelijk, en in duidelijke 

en eenvoudige taal aan de bestuursleden te leveren als men daarom vraagt. 

 De stichting is verplicht indien de bestuursleden hierom vragen inzage in hun gegevens te 

geven. Dit kan ook digitaal, als men langs digitale weg om die gegevens heeft gevraagd. 

 De stichting is verplicht indien bestuursleden hun gegevens hebben opgevraagd, de 

bestuursleden het recht hebben hun gegevens te verbeteren of aan te vullen. De stichting 

is eveneens verplicht die veranderingen en aanvullingen zo mogelijk doorgeven aan 

anderen die deze gegevens ook verwerken. 

 

 

5. ZORG, WELZIJN EN WONEN 

 

De volgende onderwerpen zijn behandeld naast de onderwerpen die al zijn genoemd in 

hoofdstuk 3 bij de bespreking met wethouder en contactambtenaar: 

 Naar aanleiding van vragen uit het publiek heeft de Seniorenraad zich intensief 

beziggehouden met woonvormen voor ouderen. Woonvormen zoals de Knarrenhof 

(landelijk) en Den Pollewik (Winterswijk) zijn mogelijkheden die kunnen worden 

besproken. In het verslagjaar zijn er diverse besprekingen geweest met de gemeente 

Winterswijk en De Woonplaats ter voorbereiding van een avond over dit onderwerp op 

9 januari 2020. 

 

 

6. WONEN EN WOONOMGEVING 

 

De volgende onderwerpen zijn behandeld naast de onderwerpen die al zijn genoemd in 

hoofdstuk 3 bij de bespreking met wethouder en contactambtenaar: 

 Verkeersonveilige situaties zijn uitgebreid aan de orde geweest. Op 12 september vond 

een rondgang plaats langs diverse knelpunten. Deze rondgang is in een openbaar Politiek 

Forum besproken met de vakwethouder (mevrouw Tineke Zomer) en raadsleden op 31 

oktober in het gemeentekantoor. Afgesproken is dat de vakwethouder in 2020 (maart-

vergadering) zal deelnemen aan de vergadering van de Seniorenraad om informatie te 

verstrekken over concrete maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen. 

 

 

  



 

 
 

7. FINANCIEEL VERSLAG SENIORENRAAD VAN 

01-01-2019 T/M 31-12-2019 

 

SENIORENRAAD INKOMSTEN EN UITGAVEN 2019 

 

 INKOMSTEN   UITGAVEN  

           

1-jan Saldo € 663,10 1-jan Bankkosten dec.2018 € 8,60 

17-jan Gemeentelijke subsidie € 600,00 1-feb Bankkosten jan.2019 € 8,60 

16-okt Rabobank AktieHart voor € 237,55 1-mrt Bankkosten febr.2019 € 6,95 

   1-apr Bankkosten mrt.2019 € 6,95 

   3-apr DeclaratieTHoogenraad € 50,00 

   1-mei Bankkosten apr.2019 € 5,30 

   24-mei Onkosten secretariaat € 50,00 

   1-jun Bankkosten mei 2019 € 8,60 

   25-jun Nota Boogie Woogie € 188,50 

   1-jul Bankkosten juni 2019 € 6,95 

   1-aug Bankkosten juli 2019 € 6,95 

   1-sep Bankkosten aug.2019 € 6,95 

   1-okt Bankkosten sept.2019 € 6,95 

   3-okt Declaratie B.Muis € 12,00 

   1-nov Bankkosten okt.2019 € 6,95 

   15-nov Onkosten secretariaat € 50,00 

   1-dec Bankkosten nov.2019 € 6,95 

   3-dec Nota Boogie Woogie € 97,50 

   31-dec Saldo € 965,95 

      

      

      

      

      

      

      

      

 TOTAAL € 1.500,65   € 1.500,65 

 


