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VOORWOORD 

 

Het jaar 2017 was het twaalfde levensjaar van de Seniorenraad Winterswijk waarin wederom 

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

partijen is gegaan. In het jaar 2017 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 instantie. 

De communicatie met de Wmo-raad is goed. De meeste vergaderingen van deze raad worden 

door een bestuurslid van de Seniorenraad bijgewoond. Het betreffende bestuurslid informeert 

ons als Seniorenraad tijdens iedere vergadering bij het vaste agendapunt “Wmo-raad”. 

Mevrouw Marianne Verwey, lid van de Wmo-raad die senioren in haar portefeuille heeft, 

bezoekt onze vergaderingen soms. 

Het contact met de gemeente Winterswijk is plezierig en effectief. Het convenant is in 2016 

door de gemeente Winterswijk weliswaar opgezegd, maar wethouder mevrouw Ilse Saris 

bezoekt onze bestuursvergadering drie keer per jaar, samen met de beleidsambtenaar de heer 

Rudi Porskamp. Met enige regelmaat ontvangen we ook andere beleidsambtenaren, waardoor 

de Seniorenraad goed op de hoogte is van wat er binnen de gemeente Winterswijk gebeurt op 

terreinen die voor ouderen van belang zijn. 

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 Zwier Kremer (PCOB) die in 2017 afscheid heeft genomen veel dank te 

zeggen voor zijn niet aflatende inzet voor de Seniorenraad gedurende vele jaren. Zijn 

opvolger de heer Ben Simmelink heeft zijn plaats 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. In april heeft een extra vergadering 

plaatsgevonden. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in lokale kranten. 

In de Seniorenraad Winterswijk zijn alle 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 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 2017 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. Ben Simmelink - 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. 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. 

Een onafhankelijke kascommissie heeft in april 2017 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 

In het jaar 2017 hebben wisselingen plaatsgevonden in het bestuur en bij de houders van de 

portefeuilles. In de vergadering van april is de heer Ben Simmelink voorgedragen namens de 

PCOB als nieuw lid van de Seniorenraad, hij vervangt de heer Zwier Kremer. 

De Seniorenraad als orgaan 

In februari heeft er een ‘benen op tafel’ overleg plaatsgevonden. Tijdens dit besloten overleg 

is er gebrainstormd over het heden en de toekomst van de Seniorenraad in Winterswijk. 

 

Communicatie naar Senioren in Winterswijk 

De website ’50plusser’ is in de loop van 2017 gestopt. De Seniorenraad heeft nagedacht over 

een alternatief en heeft geprobeerd fondsen te werven voor de opzet van een eigen website. 

Inmiddels is een burgercheque toegekend vanuit de gemeente Winterswijk. De opzet en 

ontwikkeling van een eigen website krijgt in het jaar 2018 verder een vervolg. 

 

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.  

Wanneer de wethouder en de contactambtenaar de vergadering van de Seniorenraad bezoekt 

mag de raad gebruik maken van vergaderruimte en catering in het gemeenkantoor. 

 

De wethouder en contactambtenaar hebben de vergaderingen in januari, mei en september 

bezocht. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

• Werking klachtenregeling bij De Post 

• Basismobiliteit/ZOOV 

• Overleg huisartsen en wethouder in het kader van ‘platform kwetsbare ouderen’ 

• Winterswijk ’dementievriendelijke gemeente’ 

• Situatie Vredensehof 

• Taken en werkwijze van het Sociaal Team 

• Inzet van vrijwillige ouderenadviseurs in Winterswijk 

• Plan van aanpak inzake tegengaan van eenzaamheid 

• Onafhankelijke cliëntondersteuning 

• ABRI bij bushalte SKB 

• Langer zelfstandig thuis wonen van ouderen in Winterswijk 

• Invalidenparkeerplaatsen bij Boogiewoogie, station en parkeerterreinen in het centrum 

• Fietspad langs de Wooldseweg  

• Inkoop huishoudelijke hulp 

• Visie op het sociaal domein 

• Blijverslening 

• Plasmogelijkheden in Winterswijk 

• Enkele (verkeers)situaties in Winterswijk, deze zijn besproken met de wethouder en/of de 

verkeersambtenaar zoals: 

• Bij FC Winterswijk bestaat een onoverzichtelijke situatie 

 

 



 

 
 

In juni heeft er in verband met de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een overleg met de fracties van de lokale politieke 

partijen plaatsgevonden in het gemeentekantoor. 

 

WMO-raad 

Vrijwel alle vergaderingen van de WMO-raad zijn in 2017 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. 

 

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 Noaberhuus. 

 

Overig  

• In de vergadering in juli 2015 werd door een bezoeker op de publieke tribune aandacht 

gevraagd voor het feit dat een aantal instanties en bedrijven meteen een incassoprocedure 

opstarten als rekeningen niet tijdig worden betaald. Dit wordt als niet wenselijk ervaren. 

Dit geldt onder ander voor het waterschap. Er is in 2016 een brief verstuurd naar het 

Waterschap. Aangezien er geen bevredigend antwoord werd ontvangen is hier in 2017 

wederom verdere actie op ondernomen. Er is een gesprek geweest met de heer T. 

Wormgoor en de heer J. Tiggeloven van de fractie ‘Vrienden van de Berkel’. Er zijn weer 

brieven gestuurd waarop een antwoord van de dijkgraaf is ontvangen. Ook heeft er een 

gesprek plaatsgevonden welke positief is verlopen. Het waterschap heeft toegezegd actie 

op dit punt te gaan ondernemen. 

• Op de zaterdagmarkt zouden er volgens een bezoeker op de publieke tribune onveilige en 

onwenselijke situaties zijn omdat marktkooplieden de weg blokkeren met waar en 

marktkramen. Dit punt is ter plaatse onderzocht en bleek dat er inmiddels geen sprake 

meer is van onveilige situaties. 

• Bij het vrijwilligerspunt in Winterswijk wordt aanbod en vraag op het gebied van 

vrijwilligerswerk in Winterswijk gekoppeld. Wat opvalt is dat er veel ouderen zijn die 

zich aanmelden als vrijwilliger maar dat vanuit de ouderenorganisaties het aanbod aan 

vrijwilligerswerk minder is.  

• Voornemen tot sluiten van brievenbussen door PostNL. De Seniorenraad heeft een brief 

verstuurd naar PostNL en is daarop uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Deze 

bijeenkomst vindt plaats in het jaar 2018. 

 

Gasten in 2017 

• Leden van de cliëntenraad Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé: toelichting op 

werkwijze en structuur van cliëntenraad en organisatie Stichting Zorgcombinatie Marga 

Klompe. 

• De heer Verzijden, beleidsmedewerker gemeente Winterswijk inzake 

basismobiliteit/ZOOV   

• De heer J. Esendam inzake HARTveilig maken van Winterswijk 

• Mevrouw Bruin, team coördinator Sociaal Team en mevrouw Bosscher, lid van Sociaal 

Team Winterswijk inzake inzet van vrijwillige ouderenadviseurs en aanpak tegengaan van 

eenzaamheid 



 

 
 

• De heer Beunk, beleidsmedewerker gemeente 

Winterswijk inzake de woonvisie en nota wonen en zorg 

• De heer M. Janszen en de heer A. Reuvekamp inzake het naoberhuus 

 

 

4. MOBILITEIT, VEILIGHEID EN EDUCATIE 

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

hoofdstuk 3 bij de bespreking met wethouder en contactambtenaar: 

• vervoersdienst in Winterswijk   

• sleutelkastjes aan de muur t.b.v. thuiszorgorganisaties: de kwaliteit moet verbeteren zodat 

het kastje niet voor kwaadwilligen gemakkelijk te slopen valt 

• het budget inzake gebruik maken van Valys. Valys regelt het sociaal-recreatief 

bovenregionaal vervoer voor mensen met een beperking, Voorheen was er voor 

gebruikers sprake van een gesubsidieerd budget van 750 kilometer per jaar, dit budget is 

nu teruggebracht naar 600 kilometer. Voor mensen die bijvoorbeeld kinderen verder weg 

hebben wonen is dit een laag budget. Bij overschrijding van het budget is de prijs 1,20 per 

kilometer i.p.v. 0,19 cent. Er is een brief verstuurd naar de minister.  

• Wat betreft educatie: Mensen met een visuele beperking hebben ook een leesbeperking. Er 

is een instantie ‘passend lezen’. Zij hebben een website en geven toegang tot 70.000 

boektitels.  

 

5. ZORG, DIENSTVERLENING EN WELZIJN 

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

hoofdstuk 3 bij de bespreking met wethouder en contactambtenaar: 

• Een evaluatie van het gemeentelijk armoedebeleid en de komst van nieuw beleid, 

zorgmijders vooral waar het gaat om mondzorg en de besteding van de ‘Klijnsma-gelden 

in Winterswijk. Hierbij wordt opgemerkt dat het moeilijk is om ouderen waar deze 

problematiek speelt in beeld te krijgen omdat deze niet bij SDOA aankloppen. Het zou 

goed zijn als hier iets voor ontwikkeld wordt om bij deze mensen achter de voordeur te 

komen. Vanuit de Seniorenraad wordt gepleit om in dit kader vanuit de gemeente alle 75 

jarigen te bezoeken en te feliciteren.  

• Bij de collectieve zorgverzekering wordt de eigen bijdrage meeverzekert. Het eigen risico 

meeverzekeren is ook mogelijk en wordt toegepast in andere gemeentes. De gemeente 

Winterswijk heeft niet voor deze vorm gekozen. 

• Bezoek aan het Prins Hendrikhuis. 

 

 

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: 

• Woonprestatie: de huurdersvereniging heeft nu meer invloed gekregen vanuit de 

prestatieafspraken. In het kader van het woonabonnement kunnen huizen naar energielabel 

B worden gebracht om zodoende energiebesparing te realiseren. De vaste lasten mogen 

niet omhoog gaan. Minister Blok heeft aangegeven dat de huizen niet meer verkocht 

mogen worden. Er wordt gesproken over levensloopbestendig wonen en de wens dat er 

zodanig wordt gebouwd dat de bewoner met minimale ingrepen en geringe investeringen 



 

 
 

de woning aan kan passen. Er wordt afgesproken om 

de brief te versturen naar het college van B&W. 

• Werkbezoek aan Zlim Thuis: dit was een interactief bezoek met als onderwerp 

aanpassingen van woningen in het kader van levensloopbestendig wonen.    

• Verduurzamen van woningen: enkele leden van de Seniorenraad hebben een gesprek 

gehad met de heer Aan het Rot, projectcoördinator bij VerduurSaam energieloket.  

• Bezoek aan bijeenkomst in het kader van het Achterhoeks woon en leefonderzoek   

  



 

 
 

7. FINANCIEEL VERSLAG 

 

FINANCIEEL VERSLAG SENIORENRAAD VANAF 01-01-2017 T/M 31-12-2017) 

INKOMSTEN 

Banksaldo per 01-01-2017  €   481,80 

Kas per 01-01-2017   €       0,00 

Gemeentelijke activiteitensubsidie €   600,00 

Rabobank prijs deelname ‘H v/d A’ €   190,00 

Totaal     € 1.271,80 

 

UITGAVEN 

Vergaderkosten   €  342,55 

Reiskosten    €    62,91 

Kosten secretariaat   €  100,00 

Bankkosten    €  102,35 

Lief en leed    €    25,00 

Totaal     €  632,81 

 

RESULTAAT 

Banksaldo per 31-12-2017                 € 638,99 

Kas     €      0,00 

 


