NOTULEN
Maandag 25 juli 2022
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Hans van Lith (voorzitter), Gerard Siebelink (secretaris), Ton Albers (STOA), Wim Heijnen
( plv lid STOA), Thea Karis (SOSW), Gerda Osinga (KBO); Hans Jager (Wenters Plus);
Hans Willemsen (onafhankelijk lid), André Sletering (onafhankelijk lid na agendapunt 4)
Berend Muis (penningmeester), Willemien Nijman (notuliste)
8 personen
Wilma Elsinghorst (Hospice De Lelie); André Sletering
Wilma Dondergoor

Nr. Agenda en bespreekpunten
1. Welkom en opening
 De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de heer Morad, nieuw raadslid voor de VVD
welkom. Een bijzonder woord van welkom aan Hans Jager die Wenters Plus vertegenwoordigt in de Seniorenraad.
2. Spreekrecht publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
3 Mededelingen en vaststelling agenda
 Het bestuur van Wenters Plus heeft laten weten dat de heer Hans Jager in de Seniorenraad zal plaatsnemen.
Nieuwe leden die vanuit de ouderenbonden in de Seniorenraad worden afgevaardigd,
kunnen toetreden zonder dat hier over gestemd hoeft te worden. De ouderenbonden
kennen deze personen en weten wat hun kwaliteiten zijn.
 De agenda wordt vastgesteld.
4. Verkiezing tot onafhankelijk bestuurslid de heer A.Th.M. Sletering
De heer Sletering stelt zich voor. Hij heeft in de gezondheidszorg gewerkt; ook in ouderenzorg. De laatste jaren heeft hij zich beziggehouden met technologie in de zorg.
De heer Sletering vindt het belangrijk dat de doelgroep ouderen zelf mee kan spreken over
het beleid van de gemeente Winterswijk.
Na stemming wordt de heer Sletering benoemd tot onafhankelijk lid van de Seniorenraad. De
voorzitter feliciteert hem met deze benoeming en vraagt de heer Sletering aan de vergadertafel plaats te nemen en vanaf nu deel te nemen aan de vergadering.
5. Notulen, d.d. 30 mei 2022+ lijst van aandachtspunten
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.
Afsprakenlijst/lijst van aandachtspunten:
 Punt 9: A4 memo 50+ wonen. Gerard mist deze als bijlage. Hans van Lith meldt dat deze
memo al met de vorige vergadering was meegestuurd.
Met deze melding wordt het verslag vastgesteld.
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Afsprakenlijst:
Punt 1: Inzenden en overleg statuten: Hans Jager meldt dat Wenters Plus voorlopig nog
niet naar de notaris gaat. Er is momenteel een nieuwe situatie en er wordt even pas op
de plaats gemaakt.
Punt 2: Commissie St. Platform Armoedevrij bestaat niet meer. Dit punt wordt geschrapt.
Punt 4: Dhr. Wassink is de nieuwe wethouder met de portefeuille Verkeer en
Ouderenbeleid. Binnenkort volgt een kennismakingsgesprek met het dagelijks bestuur
van de Seniorenraad.
Punt 7: wordt geschrapt; staat vandaag op de agenda.
Punt 8: staat op de agenda; wordt geschrapt.

6. Ingekomen en verzonden post
Ingekomen:
 Email d.d.20 juni 2022 van Geralda van Lenthe; het gaat haar goed en ze laat u allen hartelijk groeten.
 Email d.d. 20 juni van Will de Graaff van Steunpunt Oost inzake een onderzoek van de
Nationale Ombudsman naar “het niet benutten van inkomensvoorzieningen door ouderen in een financieel kwetsbare positie” (u toegezonden op 21-6-2022).
Benader ouderen pro-actief en wacht niet af tot ze zelf komen. Het bezoeken van 75-jarigen is gestart. Gerard stelt voor dit punt neer te leggen bij de werkgroep Zorg en Welzijn.
Dit wordt afgesproken. De werkgroep schrijft een korte nota met aanbevelingen en deze
wordt besproken in de vergadering van september. Dit punt wordt toegevoegd aan de
afsprakenlijst. Hans informeert Will de Graaff hierover.
 Email d.d. 20 juni 2022 van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek inzake het verplaatsen van de netwerkbijeenkomst naar 12 oktober 2022 om 10.00 uur.
De laatste keer is afgezegd vanwege te weinig deelname. Dit punt lijkt niet echt te leven
in de Oost-Achterhoek. Hans en Thea gaan hier op 12 oktober naartoe.
 Email d.d. 21 juni 2022 van bestuur Wenters Plus inzake lidmaatschap van de Seniorenraad van de heer Hans Jager.
 Email d.d. 28 juni 2022 van Claudia Bosscher (De Post) inzake een uitnodiging voor de
Parkinsondag Oost Achterhoek op 17 september 2022 – u toegezonden op 04-07-2022.
Als hier iemand naartoe gaat, dan graag terugkoppeling in een korte nota naar de Seniorenraad.
 Email d.d. 28 juni 2022 van Claudia Bosscher (De Post) inzake Cursus 'Omgaan met mensen met dementie' – u toegezonden op 04-07-2022.
Hans Jager meldt dat hij deze cursus heeft gedaan vanwege zijn werk als bewindvoerder
voor diverse mensen met dementie. Het was een zinvolle en interessante cursus.
 Email d.d. 12 juli 2022 inzake Iedereen doet mee, inclusief een uitnodiging voor een seminar op dinsdagavond 6 september van 19.30 tot 20.30 uur – u toegezonden op 22-072022. Gerda Osinga gaat hier naar toe en schrijft een korte nota voor de Seniorenraad.
 Email d.d. 25 juli 2022 van Jacqueline Kremer (Humanitas) m.b.t. een bijeenkomst op
1 september over deelname aan de masterclass ‘Goed oud worden in je buurt, wijk of
dorp’. Hans stuurt deze mail door. Gaat hier iemand naartoe, dan graag een korte nota.
Verzonden:
Er zijn geen verzonden berichten te melden.
2

7. Korte presentatie over de Hospicegroep De Lelie door mevrouw Wilma Elsinghorst
Hospice de Lelie heet officieel Hospicegroep De Lelie. Er zijn vier kamers op de Hospice. Er is
een bestuur, er zijn twee betaalde coördinatoren en er is een grote groep vrijwilligers. Vijftien
van deze vrijwilligers werken bij mensen thuis als iemand terminaal is. Dit is gratis (twee dagen of twee nachten per week). Vrijwilligers doen geen medische handelingen.
Opname in de Hospice loopt meestal via de huisarts. Eén van de coördinatoren gaat op bezoek bij de toekomstige cliënt voor een intakegesprek, waarna een opnamedatum wordt
afgesproken. De vrijwilligers werken in blokken van vier uur; ook ’s avonds. ’s Nachts wordt
zorg geleverd door Marga Klompé; zij doen ook de ADL ’s morgens.
Cliënten die niet uit Winterswijk komen, krijgen een huisarts uit Winterswijk toegewezen.
Er zijn geen bezoekuren; de Hospice is 24 uur toegankelijk.
Vrijwilligers krijgen een verplichte opleiding van acht avonden. Hier leren zij hoe je iemand
tilt, draait, op toilet helpt etc.. Ook leren zij hoe ze om moeten gaan met de cliënten en hoe je
professioneel blijft en niet teveel betrokken raakt bij de diverse cliënten.
Wat ook belangrijk is als vrijwilliger is betrokkenheid tonen, ondersteunen van de mantelzorger, signaleren en rapporteren, koken, wassen. Bij alle taken worden zij begeleid door de coordinatoren bij wie ze hun verhaal ook kwijt kunnen.
Je hoeft niet in de zorg te werken of gewerkt te hebben om vrijwilliger te worden bij de Hospice. Qua financiën moet de Hospice het voornamelijk hebben van fondsenwerving en donaties. Ze krijgen wel subsidie (o.a. van de gemeente). In veel gevallen betaalt de verzekering; zo
niet, dan wordt een bedrag per dag als bijdrage gevraagd. Iedereen heeft recht op opname in
de Hospice, ook als de eigen bijdrage niet betaald kan worden.
Er is een logeerkamer en op de kamer van een cliënt kan de mantelzorger of ander familielid
slapen.
Iedere eerste zaterdag van de maand is er inloopochtend bij de Hospice.
Hans van Lith bedankt Wilma voor haar professionele uitleg en geeft de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen.
 André Sletering: komt er nog uitbreiding?
Wilma Elsinghorst: nee op dit moment niet
 Hans Willemsen: waar worden de betaalde krachten door betaald?
Wilma Elsinghorst: door subsidies van onder andere gemeente en VTBZ (overkoepelende
organisatie). Er is veel contact met Hospices in de directe omgeving van Winterswijk.
Winterswijk is één van de weinige hospices die ook thuisbegeleiding doet.
 Hans Jager: zit er een tijdslimiet aan opname in de Hospice?
Wilma Elsinghorst: drie maanden en dan wordt gekeken hoe verder.
 Vlok van Harten (publiek): kunnen er ook kinderen opgenomen worden?
Wilma Elsinghorst: dat kan, maar gebeurt niet vaak.
Hans van Lith richt zich tot Wilma Elsinghorst: als je dit werk als vrijwilliger moet je het met
overtuiging en met liefde doen en dan ben je zeker niet egoïstisch.
Wilma Elsinghorst merkt nog op dat zij ook respect heeft voor de mensen die de vrijwilligers
toelaten in hun leven. Er is moed voor nodig om zorg uit handen te geven.
8.
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Bespreekpunten Algemene Zaken:
 Rabo ClubSupport; bekendmaken binnen de doelgroep. De Seniorenraad heeft zich
hiervoor ingeschreven. Men moet een rekening bij de Rabobank hebben en lid zijn van
de Rabobank om te mogen stemmen. De oproep aan de ouderenbonden: breng ook één
stem uit op de Seniorenraad. Dit graag melden in de diverse social media en in de bladen





van de ouderenbonden..
Wim Heijnen vraagt of dit alleen kan met een particuliere rekening. Dat klopt, zakelijke
rekeningen kunnen hier niet aan meedoen.
Voorstel van Hans Willemsen en Gerard Siebelink inzake online seniorenpanel,
model Veldhoven (informatie toegestuurd op 15-5-2022; notitie toegestuurd op 7-6-2022)
Zie ook https://www.seniorenraadveldhoven.nl/nieuws-2/nieuws-van-seniorenraad
Hans Willemsen heeft een lijst gemaakt van mensen die hij hier bij wil betrekken, met
name mensen in het buitengebied. Aan deze mensen wordt dan gevraagd om vier keer
per jaar een vragenlijstje in te vullen. Dit zijn vragen over hoe mensen denken over en
wat zij weten van de Seniorenraad.
Hans vraagt of Vlok van Harten hier in mee wil doen. Zij denkt er nog even over na.
Dezelfde vraag voor Wilma Elsinghorst. Zij wil dit uitzetten bij iemand anders in Meddo.
Dit kan ook prima worden uitgezet bij de buurtschapsverenigingen/-belangen. Vlok van
Harten stelt voor dit uit te zetten bij Misters Belang.
Wilma Elsinghorst en Vlok van Harten zullen namen doorgeven aan Hans Willemsen.
Afgesproken wordt dat de website zal worden bijgewerkt op dit punt en dat mensen
direct benaderd worden zodra bekend is bij wie de vragen uitgezet kunnen worden.
Vlok van Harten vraagt om welke reden de Seniorenraad dit wil weten. Hans: meer
bekendheid voor Seniorenraad. Vlok van Harten: wat hebben de mensen er aan?
Hans: als er mensen zijn die bepaalde zaken hebben waar ze wat over kwijt willen, dan
kunnen zij terecht bij de Seniorenraad en het daar melden.
Hans van Lith vult aan: de ouderenbonden doen activiteiten; de Seniorenraad is voor het
beleid; deze adviseert aan B&W en aan andere belanghebbende organisaties.
Vlok van Harten geeft als voorbeeld een slecht fietspad: kan dit gemeld worden bij de
Seniorenraad. Gerard Siebelink geeft aan dat dit mogelijk is. De Seniorenraad gaat hier
dan mee aan de slag middels de portefeuille Mobiliteit en Veiligheid. Alle aangemelde
punten worden zeker behandeld. Hans van Lith geeft als aanvulling dat deze punten wel
specifiek over ouderen moeten gaan.
Dit punt blijft op de agenda staan en wordt toegevoegd aan de afsprakenlijst).
Nieuwe ontwikkelingen: zijn er niet.

9. Bespreekpunten portefeuille Zorg Welzijn en Wonen:
Zorg en Welzijn (portefeuillehouders mevrouw Gerda Osinga en de heer Berend Muis)
 Stand van zaken “50+ Wonen in Wenters”
Op dit moment is er geen nadere informatie. Gerard: een interview in Tubantia van
9 juli met Minister Conny Helder: Nu moeten we de fundamenten leggen, anders
loopt het echter nog meer vast. Dat betekent: meer woningen speciaal voor ouderen
die zorg nodig hebben, de komende jaren zeker 50.000. Er komen meer geclusterde
woningen in hofjes, gemixte complexen met ouderen en jongeren. meer woningen in
het algemeen speciaal voor ouderen die zorg nodig hebben. Wel mensen zelf laten
kiezen of ze dit willen. Hans Willemsen merkt op dat de Knarrenhof landelijk gezien
een beetje ter discussie staat. In Zutphen is een Knarrenhof gebouwd met woningen
rond de vier ton. André Sletering vult aan dat de reden hiervan is dat er in
buitengebied van Zutphen geen ruimte gevonden kon worden, vandaar de dure
woningen in het centrum.
Beide routes openhouden: woningen voor ouderen en woningen voor ouderen en
jongeren die samen in een wijk of hofje willen wonen.
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Ouderen in buitengebied: onderzoeken of er voorzieningen in de buurtschappen
kunnen komen waar bijvoorbeeld boeren die stoppen met hun boerenbedrijf kunnen
wonen, zodat ze in hun eigen buurtschap kunnen blijven wonen.
Vlok van Harten: er zijn boerenerven waar geen activiteiten meer zijn. Daar kunnen
schuren gesloopt en woningen gebouwd worden. Mensen moeten ook zelf initiatief
nemen; er is veel mogelijk.
André Sletering vraagt wie nu onze doelgroep is? Zijn dit naast ouderen en jongeren
ook mensen met GGZ-achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking? Er
zit ook een keerzijde aan het samen in de buurt wonen met jongeren (bijvoorbeeld
overlast). Dit wel meenemen in de discussie. De levenswijze en stijl van jongeren is
vaak anders dan van ouderen. Niet generaliseren, maar wel kijken naar
randvoorwaarden.
Opmerking uit publiek: veel jongere gezinnen met kinderen in de wijk geen, geen
probleem (omgeving Bargerslat/Bargerbos).
Afgesproken wordt dat beide opties open gehouden worden: doelgroep wonen voor
ouderen en gemixt wonen ouderen en jongeren.
 Nieuwe ontwikkelingen: geen
Mobiliteit en Veiligheid (portefeuillehouders mevrouw Thea Karis en de heren Ton Albers en
Wim Heijnen)
 Bericht d.d. 16 september 2021 van Gerard Siebelink inzake brandveiligheid (u
toegezonden op 29-9-2021) – info door Gerard Siebelink en Ton Albers alsmede
gespreksnotitie van 22 maart 2022
Onderzoek starten naar brandveiligheid in woningen in Winterswijk. Op dit moment
houdt de regio Veiligheid Noord- en Oost Gelderland zich hiermee bezit. De
contactpersoon is inmiddels gestopt. Gerard Siebelink heeft contact gehad met de
opvolger. Dit is de heer Van de Bovenkamp. Het project brandveiligheid gaat over 22
gemeentes in Noord-Oost Gelderland. Er is een pilot gestart met zes gemeentes, waarbij
de brandveiligheid in de woning van ouderen hoog in het vaandel staan. Winterswijk is
één van de gemeentes die aan de pilot meedoet. Een aantal partijen, waaronder De
Woonplaats en de huurdersvereniging komt begin augustus bij elkaar.
De heer Van de Bovenkamp zal uitgenodigd worden voor de septembervergadering om
10.00 uur om het project toe te komen lichten (afsprakenlijst).
 Nieuwe ontwikkelingen zijn er niet.
Wonen en woonomgeving (portefeuillehouders de heren Hans Willemsen en Gerard
Siebelink)
 Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen
10. Actualiteiten en activiteiten van lokale ouderenorganisaties:
 Vergadering bondenoverleg: dit blijft nog staan tot er ontwikkelingen zijn.
 ‘t Gasthuus: er is voorlopig geen (definitieve) locatie voor de ouderen van Winterswijk.
Het pand is leeggehaald. De spullen zijn opgeslagen in een pand op het Weurden. De
betreffende wethouder is momenteel met vakantie. De nood is wel hoog; er is nog steeds
geen ruimte voor om voor de ouderen van Winterswijk leuke activiteiten te organiseren.
 STOA: voor de meeste activiteiten is er zomervakantie. Het project alleengaanden gaat
wel door. Na het Volksfeest worden de meeste activiteiten weer opgestart.
 Wenters Plus: het bestuur bestaat op dit moment nog maar uit één persoon. Eerst wordt
gekeken hoe de zaak opgelost kan worden. Er zal ook weer een nieuwe algemene
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ledenvergadering gehouden moeten worden waar nieuwe bestuursleden moeten worden
aangenomen.
De activiteiten zijn op dit moment in het Zonnebrinkcentrum. Dit is een noodoplossing;
hoge kosten.
 PCOB\KBO: begin deze maand gezamenlijke ALV. Voor de pauze heeft de KBO apart
vergaderd en na de pauze samen vergaderd, waarbij leden van de KBO en PCOB door
elkaar zaten. Na even de kat uit de boom kijken, werd het gezellig. Activiteiten zijn
voorlopig ook in het Zonnebrinkcentrum.
De structuur KBO en PCOB is nogal verschillend. Hier wordt naar gekeken.
 Hans van Lith heeft Durk Bouma uitgenodigd voor de vergadering van september om
afscheid te nemen. Hij zal Elvira Schepers ook voor die vergadering uitnodigen om van
haar ook afscheid te nemen.
11. Informatie voor de Krant ”Winterswijk buiten en binnen`:
Afgelopen keer heeft er een stukje in de krant gestaan over de Seniorenraad. Gerard heeft
een stukje naar het Achterhoek Nieuws gestuurd over de Seniorenraad.
12. Rondvraag:
 Ton Albers: wanneer gaat de nieuwe structuur van de Seniorenraad in? Hans van Lith
meldt dat dit na het passeren van de nieuwe statuten zal gaan gebeuren.
Hans van Lith vraagt aan André Sletering hoe hij de vergadering heeft ervaren.
vergadering. André geeft aan dat er veel speelt waar dan weer speerpunten uit gekozen
moeten worden. Hij vond het plezierig om aanwezig te zijn.
 Gerard Siebelink: door persoonlijk omstandigheden niet zoveel tijd besteed aan de
website. Hij vraagt om input van leden. Er zijn drie emailadressen ingericht:
voorzitter@seniorenraadwinterswijk.nl, secretaris@seniorenraadwinterswijk.nl en
penningmeester@seniorenraadwinterswijk.nl. Alleen het adres van de secretaris werkt
op dit moment. De reden voor het invoeren van deze mailadressen is dat de mail voor de
Seniorenraad gescheiden blijft van privémail.
 Gerard Siebelink vraagt Hans van Lith wat te vertellen over het de Vrijmetselarij. Dit
omdat vandaag vergaderd wordt in het gebouw van de Vrijmetselarij. Hans wil dit doen,
maar buiten de vergadering om.
 Hans van Lith vraagt het nieuwegemeenteraadslid, de heer Morad, wat zijn eerste indruk
is van de Seniorenraad. De heer Morad meldt dat hij waardevolle informatie heeft
gekregen om te weten wat er speelt. Hier kan hij wat mee doen als raadslid.
 De heer Klein Poelhuis merkt op dat hij de website heeft bekeken; ziet er goed uit. Hij
zegt ook veel respect te hebben voor iedereen die tijd en energie stopt in de
Seniorenraad en alles wat daaruit voortkomt.
13. Sluiting:
Om 11.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid.
Volgende bijeenkomst Seniorenraad:
Maandag 26 september 2022
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