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VOORWOORD 

 

Het jaar 2021 was het zestiende levensjaar van de Seniorenraad Winterswijk dat helaas weer 

voornamelijk in het teken stond van de coronapandemie. In plaats van de normale zes 

vergaderingen zijn alleen de openbare bestuursvergaderingen in juli, september en november 

doorgegaan. De vergadering van mei werd zonder publiek gehouden. 

Toch hebben we ook in coronatijd niet helemaal stilgezeten. Elders leest u in dit jaarverslag 

dat we hebben ingesproken in een commissie van Provinciale Staten in verband met de 

plannen voor het invoeren van haltetaxiRRReis in de hele provincie Gelderland. 

Wethouder mevrouw Elvira Schepers-Janssen heeft de vergadering september bijgewoond. 

Ton Hoogenraad heeft tot ieders spijt besloten zijn lidmaatschap van de Seniorenraad in het 

najaar te beëindigen . Ton heeft enorm veel voor de Seniorenraad betekend en niet alleen 

voor zijn vele en gedegen werkzaamheden als portefeuillehouder PR en Zorg, Welzijn en 

Wonen. Achter de schermen was hij op velerlei gebied van het seniorenbeleid een gedreven en 

deskundig lid dat we enorm zullen missen. Tevens was hij vicevoorzitter. De Seniorenraad is 

hem véél dank verschuldigd! De portefeuille PR is inmiddels overgenomen door de Gerard 

Siebelink en Hans Willemsen. 

In de vergadering van september is mevrouw Thea Karis benoemd als onafhankelijk lid. Zij is 

voorzitter van de Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW). 

Mevrouw Greet Eelink is kort na haar start als onze notuliste gestopt. Gelukkig was mevrouw 

Willemien Nijman bereid deze vacature in te vullen met ingang van de juli-vergadering. 

In dit jaarverslag treft u de bescheiden activiteiten aan. Het project wonen voor ouderen, 

waarover u in dit verslag meer kunt lezen heeft onder leiding van Bert de Maar grote stappen 

gezet. 

 

Hans van Lith, voorzitter Seniorenraad Winterswijk 

  



 

 
3 

 

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. 

De statuten zijn herzien omdat een aantal bepalingen in de loop van de tijd niet meer actueel 

was. 

Met de gemeente is in 2005 een convenant afgesloten dat in 2016 is beëindigd.  

 

De Seniorenraad vergadert als regel tweemaandelijks. De vergaderingen zijn openbaar en 

worden aangekondigd in lokale kranten en de website 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 kent twee portefeuilles: 

• Zorg, welzijn & wonen (portefeuillehouders op 31 december zijn de heren Durk Bouma 

en Berend Muis); 

• Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving (portefeuillehouders op 31 december zijn 

mevrouw Truus Sieders en de heren Ton Albers en Gerard Siebelink). 

 

De contactgegevens van de Seniorenraad zijn: 

Stichting Seniorenraad Winterswijk 

Weeninkpad 37 

7101 MX  Winterswijk 

E-mail: seniorenraadwinterswijk@gmail.com 

  

http://www.seniorenraadwinterswijk.nl/
mailto:seniorenraadwinterswijk@gmail.com
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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 2021 is als volgt: 

Onafhankelijke leden: 

1. Dhr. Hans van Lith 

2. Mevr. Truus Sieders-Wassink 

3. Dhr. Berend Muis 

4. Mevr. Thea Karis 

 

Vertegenwoordigers van de lokale ouderenbonden:  

5. Dhr. Ton Albers  - STOA  

6. Dhr. Durk Bouma - PCOB  

7. Mevr. Gerda Osinga  - KBO  

8. Dhr. Gerard Siebelink - Wenters Plus  

 

 

 

VERDELING VAN FUNCTIES EN TAKEN 

Bestuur (conform opgave Kamer van Koophandel):  

• Voorzitter - dhr. Hans van Lith 

• Secretaris  - dhr. Gerard Siebelink 

• Penningmeester - dhr. Berend Muis 

 

Overige functies: 

• vicevoorzitter - vacature 

• 2e secretaris - vacature 

• 2e penningmeester - vacature 

 

Portefeuilles: 

• Zorg, welzijn & wonen - portefeuillehouders de heren Durk Bouma en Berend Muis; 

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

Truus Sieders en Gerard Siebelink. 

Overige taken: 

• Regionale Cliëntenraad Participatiewet - mevr. Truus Sieders 

• Communicatie  - dhr. Gerard Siebelink en Hans Willemsen 

 

De Seniorenraad wordt ondersteund door notuliste mevrouw Willemien Nijman. 
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Een onafhankelijke kascommissie, bestaande uit de dames Martje Haan en Vlok van Harten 

heeft in mei 2021 aangegeven dat de stukken gecontroleerd zijn en akkoord zijn bevonden. De 

penningmeester en daarmee het volledige bestuur werd decharge verleend tijdens de 

bestuursvergadering van mei. 

 

 

3. ALGEMENE ZAKEN 

Samenstelling bestuur 

Ton Hoogenraad heeft zijn lidmaatschap van de Seniorenraad in het najaar beëindigd. De 

portefeuille PR is inmiddels overgenomen door de Gerard Siebelink en Hans Willemsen. 

In de vergadering van september is mevrouw Thea Karis benoemd als onafhankelijk lid. Zij is 

voorzitter van de Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW). 

 

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.  

 

Wethouder mevrouw Elvira Schepers en contactambtenaar Rudi Porskamp hebben de 

vergadering van 28 september bezocht. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

• Bezoeken van 75-jarigen 

• Subsidiebeleid gemeente Winterswijk (toelichting Wenters Plus) 

• Fietsbeugels of gewone fietsstandaards bij ’t Gasthuus (toelichting Wenters Plus) 

• Wachtlijsten dagopvang en dagbesteding. 

• De verkeerssituatie ter plaatse van de afslag Misterstraat naar de Landbouwstraat. 

 

WMO-raad 

De vergaderingen van de WMO-raad zijn in 2021 – mede door corona – niet 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. 

 

Overleg ouderenbonden 

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

Seniorenraad. 

 

Overig  

• Belangstellenden kunnen desgewenst op de verzendlijst worden geplaatst voor de agenda 

en de conceptnotulen alsmede het jaarverslag. 
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Gasten in 2021 

In 2021 heeft de raad de volgende gasten ontvangen: Platform Armoedevrij Winterswijk, de 

heer Maikel Stolte, voorzitter en mevrouw Helma de Graaf. 

 

 

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 Seniorenraad heeft zich beziggehouden met woonvormen voor ouderen. Woonvormen 

zoals de Knarrenhof  (landelijk) en Den Pollewik (Winterswijk) zijn mogelijkheden die 

kunnen worden besproken. Onder leiding van de heer Bert de Maar is de werkgroep “50+ 

Wonen in Wenters” voortvarend te werk gegaan. Zo zijn locaties als Bumerhof en de 

omgeving van het oude politiebureau aan Kreilstraat de revue gepasseerd. 

Ook is de locatie Middelbare Agrarische School (MAS) aan de Haitsma Mulierweg 

besproken. Vanuit de Emmastraat, Haitsma Mulierweg en Julianastraat is daarvoor 

belangstelling. Bouwen in Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO) zou kunnen. De 

Werkgroep heeft in een gesprek met wethouder mevrouw Inge Klein Gunnewiek de 
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toezegging gekregen om zich te richten op deze locatie 

van zo'n 6000 m2 met daarop het markante gebouw van de voormalige MAS uit 1920 en een 

drietal aangebouwde lokalen. Helaas is De Woonplaats eigenaar geworden na een ruil met de 

gemeente. De Woonplaats vindt bouw in CPO te onzeker en te traag. 

De Knarrenhof onderzoekt de mogelijkheid van deze locatie. Samen met een architect wordt 

ook het gebouw van de MAS als Knarrenhof onderzocht. De werkgroep wacht op de 

resultaten van dit onderzoek. 

 

 

6. MOBILITEIT, VEILIGHEID EN WOONOMGEVING 

 

Op 18 februari heeft de Seniorenraad een brief aan het college van Gedeputeerde Staten 

geschreven inzake de mogelijke start van het project HaltetaxiRRReis per 1-1-2-22. Dit 

project moet in de hele provincie worden uitgerold, maar de vrees is dat het huidige systeem 

ZOOV zou kunnen worden gehinderd door dit nieuwe project. In de brief noemt de 

Seniorenraad twee bezwaren, namelijk -1- dat er alleen gereisd kan worden tussen haltes waar 

ZOOV het vervoer van deur tot deur verzorgt en -2- dat Wmo-reizigers nogal eens op reis 

gaan samen met iemand die geen wmo-indicatie heeft en dat dit bij HaltetaxiRRReis niet 

mogelijk lijkt te zijn. Op 17 maart heeft de voorzitter (digitaal) ingesproken in de commissie 

van Provinciale Staten waarin dit project werd besproken. Enkele Statenleden stelden hierover 

vragen die door de voorzitter zijn beantwoord. 

 

Wethouder L.C.M. Frings (verkeer) heeft in verband met corona geen vergadering kunnen 

bezoeken, maar heeft ons tijdens een gesprek met een delegatie van de Seniorenraad wel 

geïnformeerd over de 21 verkeersknelpunten die door de Seniorenraad aan de gemeente 

Winterswijk zijn aangereikt. 
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7. FINANCIEEL VERSLAG SENIORENRAAD VAN 

01-01-2021 T/M 31-12-2021 

 

 INKOMSTEN   UITGAVEN  

           

1-jan Saldo € 1.260,27 1-jan. Bankkosten dec.2020 € 6,95 

12-jan Gemeentelijke subsidie € 600,00 1-feb. Bankkosten jan.2021 € 6,95 

23-nov. Rabobank ClubSupport € 100,00 1-mrt. Bankkosten febr.2021 € 6,95 

   1-apr. Bankkosten mrt.2021 € 6,95 

   1-mei Bankkosten april 2021 € 6,95 

   1-juni Bankkosten mei 2021 € 6,95 

   1-juli Bankkosten juni 2021 € 6,95 

   5-juli Verg.kosten HetMuseum € 39,89 

   1-aug. Bankkosten juli 2021 € 6,95 

   17-aug. Ver.kosten Gasthuus € 100,00 

   1-sept. Bankkosten aug.2021 € 6,95 

   1-okt. Bankkosten  sept.2021 € 6,95 

   7-okt. Verg.kosten HetMuseum € 9,97 

   1-nov. Bankkosten okt.2021 € 6,95 

   2-nov. Lunch BOT 26-10-2021 € 201,90 

   1-dec. Bankkosten nov.2021 € 6,95 

   13-dec. Verg.kosten HetMuseum € 25,93 

   15-dec. Overleg bestuur 

Seniorenraad-Wenters+ 

€ 18,40 

   31-dec. Saldo € 1480.78 

      

      

      

      

      

      

      

      

 TOTAAL € 1.960,27   € 1.960,27 

 

 


