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Betreft: Openbare Bestuursvergadering 
Bijlagen: Conceptnotulen bestuursvergadering 26 september 2022 
 
 
Aan:  de  bestuursleden en vervangende bestuursleden van de Seniorenraad 

 

Geachte bestuursleden, 

 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Openbare Bestuurvergadering van de Seniorenraad op  

maandag 31 oktober 2022 van 09.30 – 12.00 uur 
in de MuseumFabriek, Laan van Hilbelink 6.10 te Winterswijk 

!! let op de gewijzigde locatie !! 
 
 
AGENDA 

 

1. Opening 

2. Spreekrecht Publiek 
Bezoekers van de openbare bestuursvergadering van de Seniorenraad krijgen de 
gelegenheid het woord te voeren over een onderwerp m.b.t. de senioren in Winterswijk. 

3. Mededelingen en vaststelling agenda 

4. Notulen vorige bestuursvergadering, d.d. 26 september 2022 + afsprakenlijst 

5. Ingekomen /  Verzonden Post 
Ingekomen 
 Email dd 12 oktober 2022 van WMO-raad inzake uitnodiging vergadering op 

17 oktober (u toegestuurd op 13-10-2022) 
 Email dd  

6. 10.00 uur Kort bezoek van mevrouw Natasja te Linde inzake de planning van 
werkzaamheden voor de stichting Present 

7. Bespreekpunten Algemene Zaken: 
 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 
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 Website – toelichting Gerard Siebelink met het verzoek aan eenieder de website voor de 
vergadering te bezoeken; zie https://seniorenraadwinterswijk.nl 
Zie ook https://hulpmiddelenwijzer.nl 

 Verkiezing voorzitter van de Seniorenraad; voorgesteld wordt om de heer A.Th.M. Sletering 
als voorzitter te kiezen; hij neemt dan het voorzitterschap over tijdens de 
bestuursvergadering van januari 2023 

 Nieuwe ontwikkelingen 

8. Bespreekpunten portefeuilles 
Zorg en Welzijn (portefeuillehouders mevrouw Gerda Osinga en de heer Berend Muis) 
 Notitie van de portefeuillehouders inzake het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar 

“het niet benutten van inkomensvoorzieningen door ouderen in een financieel kwetsbare 
positie” 

 Nieuwe ontwikkelingen 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid (portefeuillehouders mevrouw Thea Karis en de heren 
Ton Albers en Wim Heijnen) 
 Bericht … 
 Nieuwe ontwikkelingen 

Wonen en Woonomgeving (portefeuillehouders de heren Hans Willemsen en Gerard 
Siebelink) 
 Stand van zaken “50+ Wonen in Wenters” 
 Nieuwe ontwikkelingen 

9. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties  
 Vergadering bondenoverleg 
 ’t Gasthuus – Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW) 
 STOA 
 Wenters Plus 
 KBO   
 PCOB 

10. Informatie voor de krant “Winterswijk buiten en binnen” 

11. Rondvraag 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans van Lith 
voorzitter Seniorenraad Winterswijk 
 
 


