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1 Inleiding
Het jaar 2015 heeft bij de SRB voornamelijk in het teken gestaan van de wijzigingen die
landelijk werden aangekondigd in de transitie AWBZ-WMO. De SRB heeft meerdere keren
haar zorgen, ideeën en wensen t.a.v. deze transitie kenbaar gemaakt aan de betreffende
wethouder en/of de Welzijnsraad. Daarnaast is ingesproken in de commissie Sociaal van de
gemeente en in de vergadering van de raad van Berkelland.
2 Bestuur
Eind 2015 bestond het bestuur uit 8 leden afkomstig uit de 2 kernen waar een Lokale
Commissie Ouderenzaken actief is en leden die op persoonlijke titel zijn gekozen.
Een compleet overzicht van de namen en woonplaatsen van de bestuursleden per
31-12-2015 vindt u in bijlage 2.
3 Organisatievorm
De Senioren Raad Berkelland kent, vanaf medio november, in 2 grote kernen, Eibergen en
Neede, lokale groepen die Lokale Commissies Ouderen zijn genoemd. Deze commissies zijn
samengesteld uit afgevaardigden van allerlei groeperingen die zich op enigerlei wijze,
bezighouden met senioren en hun belangen. Hierbij valt te denken aan ouderenbonden,
kerken, UVV, vrouwenorganisaties, gehandicaptenplatform etc.
Daarnaast zijn er ondanks het opheffen Lokale Commissies Ouderen in Ruurlo en Borculo,
toch afgevaardigden die zitting hebben in de Seniorenraad afkomstig uit die beide kernen.
De Seniorenraad streeft ernaar meer afgevaardigden uit de kernen Borculo en Ruurlo en uit
de zogenoemde kleine kernen op te nemen in de raad.
De lokale commissies komen zo’n zes keer per jaar bijeen om informatie uit te wisselen,
gezamenlijke acties op te zetten en probleemsituaties voor ouderen op de agenda te zetten
zodat het Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur daar verder actie op kan ondernemen. Een
gemiddelde LCO bestaat uit 8 -15 leden.
Vanuit de Lokale Commissies Ouderen worden de leden van het Algemeen Bestuur
voorgedragen en benoemd. Uit het algemeen bestuur is een dagelijks bestuur benoemd dat
bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid.
Uiteindelijk worden alle besluiten door het Algemeen Bestuur genomen.
De SRB kent de mogelijkheid van interne werkgroepen; in 2015 waren de volgende
werkgroepen actief:
• Werkgroep verkeer en Veiligheid
• Werkgroep Zorg & Welzijn en Wonen
• Werkgroep PR en Website
• Werkgroep beurs en sponsoring
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4 Lokale Commissie Ouderen
Neede
De LCO Neede is 5 keer bijeengeweest, 2 keer vergaderde men in Neede in het Achterhuis
aan de Borculoseweg, 1 keer is vergaderd in Rietmolen, 1 keer in Noordijk en 1 keer in
Lochuizen.
De LCO-Neede heeft een goede bezetting.
De meest besproken onderwerpen waren de veranderingen in de zorg. De meeste LCO-leden
bezochten de door de Gemeente Berkelland georganiseerde informatie avonden i.v.m.
met het opheffen van de vergoeding zorg categorie Huishoudelijke Hulp-1
De afvaardiging en de inzet voor de Seniorenbeurs op 7 oktober 2016, bijwonen van de
vergaderingen daaraan voorafgaande, en het leveren van de marktmeester dhr. G. ten
Hoopen.
Via de leden van de LCO- Neede bereikten ons berichten over verkeersonveiligheid.
De LCO-Neede samen met de Needse Gemeenschapsraad pakte de knelpunten op en bracht
deze naar voren in het jaarlijkse overleg met de gemeente.
De gemeente Berkelland ontvangt jaarlijks vele duizenden euro's aan inkomsten via de
toeristen die de gemeente bezoeken en er overnachten. Plannen zijn naar voren gebracht en
besproken om een deel van deze gemeentelijke belasting weer geïnvesteerd te krijgen in
toeristische activiteiten.
Plannen voor een uitkijktoren op de Needse Berg verkeren in een vergevorderd stadium,
daarnaast zijn er plannen om een oude spoorlijn opnieuw aan te leggen en voor het bouwen
van een onderaards museum in de Needse Berg.
Ook de buitengebieden kwamen aan bod, er loopt een actie om alle percelen in het
buitengebied van glasvezel kabel te voorzien om een sneller internet te realiseren, de
plannen zijn afgelopen jaar bekend gemaakt, nu nog de bereidheid van de betrokken
bewoners om deel te nemen, vooropgesteld dat de kosten reëel zijn.
De (kleine) kernen Noordijk en Rietmolen hebben een eigen bibliotheek (Dorpsböke)
gerealiseerd in verband met het wegvallen van de Bibliobus. Deze Dorpsböke hebben een
samenwerkingsverband met de Bibliotheek Oost Gelderland en met andere kleine kernen in
Berkelland die ook zo'n Dorpsböke hebben.
Uitbreiding door plaatsing van strooizout bakken in de kernen Noordijk en Rietmolen; een
aardige geste, ook voor de senioren. Mocht er ooit weer een strenge winter komen, wij zijn
voorbereid.
Buiten Noordijk waar veel senioren gebruik maakten van de mogelijkheid om computerlessen
te volgen, was er ook grote belangstelling voor deelname aan een korte cursus i-Pad en
tablet computers.
Door de LCO-leden werd, waar mogelijk, een bijdrage geleverd aan de beoordeling van
gemeentelijke beleidsvoornemens. In zijn algemeenheid werd hier door de SRB veel tijd aan
besteed.
De besproken onderwerpen tijdens de bijeenkomsten waren de veranderingen die ons
dagelijks raken zoals: het opheffen van bankfilialen en geldautomaten; het verdwijnen van
berichten in gedrukte vorm; het steeds toenemende digitale verkeer en de eenzaamheid
onder senioren. Maar ook het invoeren van de Voormekaar Teams en de Keukentafel
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gesprekken over het verminderen of vervallen Huishoudelijke Hulp HH1.
Eibergen
De LCO-Eibergen heeft zich het afgelopen jaar o.a. bezig gehouden met:
Het bijwonen van de voorlichtingsavonden van de Gemeente Berkelland over het
overhevelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de uitvoering
daarvan door de rijksoverheid naar de gemeenten.
De keukentafelgesprekken over het schrappen van de bijdrage Huishoudelijke Hulp door de
overheid en het werken met de Voormekaar Teams.
De bezuiniging van 40% op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo); de bijdrage in
de Huishoudelijke Hulp HH1, die voor vele Senioren komt te vervallen en de daardoor
ontstane onrust; het uitblijven van duidelijke richtlijnen en de verschillen die per gemeenten
zullen optreden.
Een ander onderwerp was de vraag hoe de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) in de
gemeente Berkelland te werk gaan. Deze VOA’s vallen onder Mw. Wilma Spee, zij zal daarop
een antwoord moeten geven.
Ook de verkeersveiligheid kwam aan bod in het licht van de herinrichting van het centrum.
Bestuurlijke beschikbaarheid: Mw. Christine Peter, afgevaardigde van het Gehandicapten
Platform Berkelland, werd in het Algemeen Bestuur van de Seniorenraad gekozen.

Borculo.
Het overlijden van de voorzitter van de Seniorenraad, de Hr. Gert Hardon heeft diepe sporen
nagelaten in de Lokale Commissie Ouderen Borculo. De LCO Borculo werd in 2015

opgeheven vanwege de volgende redenen:
- Er zijn 3 leden bij het verstrijken van de zittingstermijn vertrokken er konden echter
geen nieuwe leden aangetrokken worden.
- Door het overlijden van de Hr. Gert Hardon bleven er slechts 2 leden over die niet
verder konden in zo’n kleine bezetting.
Er is geen verdere verslaglegging van de LCO- Borculo bij de secretaris van de Seniorenraad
Berkelland binnen gekomen.
5. Vergaderingen
In 2015 heeft het DB twaalf keer vergaderd. Het AB heeft in 2015 vijf keer vergaderd.
Daarnaast hebben de werkgroepen hun eigen vergaderingen belegd.
6. Waarmee heeft de SRB zich bezig gehouden in 2015?

•
•
•

De organisatie van een middag met thema “Hoe werken de Voormekaar teams en
wat kan er verbeterd worden” en een themamiddag met betrekking tot
“Brandveiligheid in en om het huis”.
De Seniorenraad Berkelland heeft vele vergaderingen geweid aan de transitie. Met
name de veranderingen in de Zorg, en het schrappen van de overheidsbijdrage voor
de Huishoudelijke Hulp HH1.
Het kritisch volgen van de nieuwe opzet van de 5 Voormekaar Teams in de kernen
Beltrum, Ruurlo, Borculo, Neede en Eibergen
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•
•
•

•

•

•

Bestuurlijke vernieuwing: medio 2015 gaf de voorzitter dhr. Gert Hardon aan, te
willen stoppen als voorzitter van de SRB.
Er kwam een werkgroep die ging onderzoeken welke mogelijke kandidaten er waren.
De werkgroep kon een nieuwe voorzitter in de persoon van dhr. Bart Klootwijk uit
Ruurlo presenteren.
Dhr. Klootwijk wilde de bestuurstaken per 1 januari 2016 overnemen maar, het
overlijden van de voorzitter dhr. Gert Hardon noopte hem de taken als interim
voorzitter per direct over te nemen.
De benoeming tot voorzitter ging per 01 januari 2016 in.
Wij verloren door het plotseling wegvallen van dhr. Gert Hardon in de Seniorenraad
zowel als in de Lokale Commissie Ouderen in Borculo een onvervangbaar persoon.
Iemand die zeer gedreven was, met grote kennis van (bestuurlijke) zaken, die zijn
opvattingen met verve uitdroeg en die zijn taken uiterst serieus nam.
De Seniorenraad Berkelland maakt iedere maand een kort bericht met actuele zaken
die spelen en publiceert dit in de column Senioren Actueel in het weekblad
Berkelland Nieuws.
De Seniorenraad heeft een eigen website, actueel, met uitvoerige berichten en
duidelijke vermelding van bijeenkomsten en verslagen. De website mag zich
verheugen in een grote belangstelling en is in trek bij sponsoren.

7 Financiën en sponsoring
Toelichting op de jaarrekening 2015
Vanaf 1 januari 2013 ontvangt de SRB van de gemeente Berkelland geen
subsidie meer (was € 3777,-- per jaar)
Er is de afgelopen jaren getracht zoveel mogelijk te besparen v.w.b. vergaderkosten,
reiskosten enz.
Mede hierdoor en het positieve resultaat van de Seniorenmarkt 2014 alsmede de steun van
onze sponsoren voor zowel de stichting als de markt is ons dit goed gelukt.
2014
Spaarrekening € 5009,82
Betaalrekening €
75,89
_______________________
Totaal
€ 5324,26

2015
Spaarrekening € 4600,82
Betaalrekening € 174,46
_______________________
Totaal
€ 4774,28

Door het overlijden van onze dhr. Gert Hardon zijn we niet alleen onze grootste sponsor
kwijt geraakt maar, daarbij ook een aantal niet financiële bijdragen.
Willen wij onze doelstellingen ook in de toekomst halen, zullen er nadere maatregelen
moeten worden genomen richting sponsoren en de beurs.
Voor wat betreft het laatste werd reeds besloten de standplaatstarieven voor de
Seniorenmarkt aan te passen en wel zodanig dat er een duidelijk verschil wordt gemaakt
tussen commerciële en niet commerciële standhouders.
Opmerkingen
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Mw. Christine Peter en Hr. Jan Wagensveld. Hierbij
zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
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8 Tot slot
De Seniorenraad Berkelland treedt op als belangenbehartiger voor alle ouderen in de
gemeente Berkelland.
De SRB is een stichting waarin alle Berkellandse ouderenbonden, onafhankelijke ouderen en
het Gehandicaptenplatform Berkelland vertegenwoordigd zijn. In ons voordeel spreekt dat
veel leden afkomstig zijn uit de zorgsector.
De SRB is daardoor in staat om zonder last of ruggenspraak met derden direct ingeschakeld
te worden daar waar dat nuttig en nodig geoordeeld wordt.
Dat laatste houdt uiteraard óók nadrukkelijk de mogelijkheid open om zelf initiatieven te
nemen en dat hebben we in 2015 zeker gedaan.
Belangenbehartiging is het fundament waarop de SRB gebouwd is.
Dit fundament willen wij de komende jaren verder versterken.

De voorzitter, Bart Klootwijk
De secretaris, Jan ter Horst
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Bijlage1 Organogram SRB 2015

Algemeen
Bestuur
Dagelijks
Bestuur

LCO's

LCO Eibergen

Werkgroepen

Zorg&Welzijn

Sponsoring &
Seniorenbeurs

Verkeer &
Veiligheid

PR&Website

Onafhankelijke
Leden

Kleine Kernen

LCO Neede
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Bijlage 2
Het bestuur van de Seniorenraad Berkelland per 31-12-2015

Voorzitter:

Bart Klootwijk

Ruurlo

2e Voorzitter:

Willemien Gussinklo Eibergen

Secretaris:

Jan ter Horst

Neede

Penningmeester:

Gerrit ten Hoopen

Neede

Alg. Lid:

Janny ten Berge

Eibergen

Alg. Lid:

Henk Teselink

Eibergen

Alg. Lid:

Christien Peter

Eibergen

Alg. Lid:

Jan Wagensveld

Neede
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