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1. Inleiding
Ook in het jaar 2017 heeft bij de SRB voornamelijk in het teken gestaan van de wijzingen 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
gemeenteraad van Berkelland. Alle deelnemende politieke partijen in de gemeente
Berkelland zijn door leden van de SRB bezocht en zijn op de hoogte gesteld van de
doelstelling van de SRB.
2. Bestuur
Eind 2017 bestond het bestuur uit 9 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 namen en woonplaatsen van de bestuursleden per 31-12-2017
vindt u in bijlage 2.
3. Organisatievorm
De Seniorenraad Berkelland kent, in 2 grote kernen Eibergen en Neede, lokale groepen die
de Lokale Commissie Ouderen zijn genoemd. Deze commissies zijn samengesteld uit
afgevaardigden van allerlei groeperingen die zich op enigerlei wijze bezig houden met
senioren en hun belangen. Hierbij valt te denken aan ouderenbonden, kerken, UVV,
vrouwenorganisaties, gehandicaptenplatform etc.
Daarnaast zijn er ondanks opheffen Lokale Commissies Ouderen in Ruurlo en Borculo toch
afgevaardigden die zitting hebben in de Seniorenraad afkomstig uit de beide kernen.
De Seniorenraad streeft ernaar meer afgevaardigden uit de kernen Borculo en Ruurlo en uit
de zogenaamde kleine kernen op te nemen in de raad.
De Lokale Commissies komen zo’n 6 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 Commissie 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 algemeen bestuurslid. Uiteindelijk
worden alle besluiten door het Algemeen Bestuur genomen.
De SRB kent de mogelijkheid van interne werkgroepen: in 2017 waren de volgende
werkgroepen actief:
• Werkgroep verkeer en veiligheid
• Werkgroep Zorg & Welzijn en Wonen
• Werkgroep Beurs en sponsering
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4. Lokale Commissie Ouderen
Neede.
De LCO-Neede is 5 keer bijeen geweest, 3 keer vergaderde men in Neede in het Achterhuis
aan de Borculoseweg, 1 keer in Noordijk en 1 keer in Lochuizen.
De LCO Neede heeft een bezetting van 9 personen.
De meest besproken onderwerpen waren de veranderingen in de zorg.
Via de mail, telefonisch en de leden van de LCO bereikten ons berichten van
verkeersonveiligheid, jongeren overlast, geluidsoverlast tijdens evenementen.
De LCO-Neede samen met de Needse Gemeenschapsraad besprak deze knelpunten en
bracht ze 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 en uitvoering is gegeven
om deze gemeentelijk belasting weer geïnvesteerd te krijgen in toeristische activiteiten.
De uitkijktoren op de Needse berg is in 2017 een begin gemaakt met de aanleg, met name
het 50-jarig bestaan van de plaatselijke VVV zal dit plan in 2018 zijn definitieve vorm krijgen.
De buitengebieden Noordijk, Rietmolen en Lochuizen loopt een actie om alle percelen
aangesloten te krijgen op een glasvezel internet kabel. In Noordijk is met actief ook daar met
het telecomnet op orde te krijgen.
Door de LCO leden werd, waar mogelijk een bijdrage geleverd aan de beoordeling van de
gemeentelijke beleidsvoornemens, in zijn algemeenheid werd hier door de SRB veel tijd aan
besteed.
Het verdwijnen van berichten in gedrukte vorm, het niet meer krijgen van de post, het
steeds toenemende digitale verkeer, is een obstakel voor veel ouderen.
Het verdwijnen van loketten, bankfilialen, kortom oude adressen waar men mondeling
informatie kon verkrijgen zijn verdwenen.
Het omgaan met de nieuwe media is voor veel ouderen een stap te ver, eenzaamheid wordt
ook door dit fenomeen in de hand gewerkt.
Dorpshuizen en sportkantines voorzien thans in de behoefte waar ouderen elkaar kunnen
ontmoeten waar dat vroeger in het dorpscafé gebeurde.
Iniatieven van gezamenlijk eten, Jeu de Boele mogen zich verheugen op een groeiend aantal
deelnemende ouderen.
De omschakeling van de landbouw in moderne Agrarische bedrijven bracht mee, dat waar
de zorg steken liet vallen in eerste de eerstelijns opvang, zoals bij het begin van Alzheimer,
er overal naast Agrarische Bedrijven, Zorgboerderijen ontstonden die deze zorg wel kunnen
leveren.
Met de toename van het aantal personen boven de 60 jaren, is er ook een tendens zichtbaar
dat het aantal vrijwilligers voor besturen en directe hulp aan ouderen sterk aan het afnemen
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is. De besturen van de LCO’s hebben grote moeite vrijwilligers te vinden die zich bezig willen
houden met de problematiek van de ouderen.

Eibergen.
De LCO Eibergen telde op 31 december 2017 11 leden, zij vergaderden 5 keer.
De vergadering stonden meest in het teken van de veranderingen in de Zorg, met name hoe
de Voormekaar Teams opereren, hoe de ervaring is met de bezochte ouderen en hoe de
keukentafel gesprekken zijn verlopen.
Een punt van aandacht was de eigen bijdrage van € 60,-- voor de regio Taxi, nu ZOOV, terwijl
dat in andere gemeenten niet het geval is.
Er is gekeken naar en overlegd over de aanleg van de glasvezelkabel in het buitengebied,
met name de bereikbaarheid, de afhankelijkheid, die steeds noodzakelijker wordt, nu veel
data rechtstreeks wordt verzameld van ouderen t.b.v. de medische ondersteuning.
Via een tablet computer kan men tegenwoordig contact leggen met de zorginstelling of de
wijkverpleging. Een goede verbinding met het Internet is dan noodzakelijk.
Vooruit lopend is er een gesprek geweest met gemeente over de herinrichting en
vernieuwing van het Centrumplan in de kern van Eibergen.
Opnieuw is door de leden van LCO-Eibergen bekendheid gegeven wie er in de Voormekaar
Teams zitting hebben en hoe men deze mensen kan bereiken.
De werkgroep pensioenen is nog steeds hard nodig, er is veel onduidelijk, mensen krijgen
pas bij het beëindigen van hun dienstverband inzicht wat zij nu netto overhouden aan AOW
en hun opgebouwde pensioen.
5. Vergaderingen Dagelijks- en Algemeen Bestuur.
In 2017 heeft het Dagelijks Bestuur twaalf keer vergaderd. Het Algemeen Bestuur heeft in
2017 zes keer vergaderd.
Daarnaast hebben de werkgroepen hun eigen vergaderingen belegd.
6. Waarmee heeft de Seniorenraad Berkelland zich in 2017 mee bezig gehouden?
•
•
•
•
•

•

De Seniorenraad Berkelland heeft met de Welzijnsraad Berkelland diverse adviezen
helpen opstellen waarbij het ouderenzaken betrof.
In April 2017 was het voornemen om een E-bike cursus te geven in Eibergen, maar
door geringe opgave van deelnemers, is dit niet doorgegaan.
Ook in 2018 zal er weer een Seniorenbeurs worden georganiseerd, er is een nieuwe
voorzitter en een nieuwe penningmeester benoemd.
Met de wethouder Mw. M. van Haren is een gesprek geweest welke is bijgewoond
door de Seniorenraad en het Gehandicapten Platform.
De Seniorenraad heeft in November 2017 een middag georganiseerd in HCR Prinsen
in Haarlo waar aan de orde kwam: Langer Thuis Blijven Wonen.
Een makelaar schetste de woningvoorziening voor Senioren
Een Ambtenaar van de gemeente over het gemeentebeleid over thuis blijven
wonen op oudere leeftijd.
De woningbouwcoöperatie Pro Wonen tenslotte, hoe het staat met de
bejaardenwoningen en de vraag naar zulke woningen.
Vooruitlopend op 2018 is er een nieuwe werkgroep ontstaan, bestaande uit leden
van de Welzijnsraad, de gemeente Berkelland en de Seniorenraad om te
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inventariseren, hoe men denkt en hoe men het ervaart te wonen en te leven in de
gemeente Berkelland, hierbij zullen 4 bijeenkomsten in de grote kernen van
Berkelland worden gehouden.
7. Financiën en sponsoring
Toelichting op de jaarrekening 2017
Wij kunnen vaststellen dat de inkomsten voor de Seniorenraad Berkelland afgelopen jaar
zijn afgenomen.
Ook een grote en goed bezochte bijeenkomst op 8 november 2017 in HCR Prinsen waarbij
vier sprekers een inleiding en presentatie gaven over het ouder worden in gemeente
Berkelland heeft het financiële resultaat negatief beïnvloed.
Mede door de toenemende kosten voor vergaderruimte en het teruglopen van inkomsten
konden wij de financiën niet op orde houden en zien daarom een gestage afname in ons
opgebouwde kapitaal.
Er loopt een verzoek bij de gemeente Berkelland om onze kosten van vergaderen te
verminderen en ruimte in het gemeentehuis beschikbaar te stellen, maar dat kan pas medio
2019 het geval zijn.
Betaalrekening

01/01-12017
31/12-2017
Verschil

Spaarrekening

01/01-12017
31/12-2017
Verschil

€ 44,52
€ 26,92
-----------------------------€ 17,60
€ 4528,99
€ 3429,94
-----------------------------€ 1099,05

Het grote verschil, en de afname saldo in de Spaarrekening mag grotendeel worden
toegeschreven aan onze vergaderkosten en het evenement op 08 november 2017 in Haarlo.
Opmerkingen.
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Hr. A. Bargerbos en Mw. W. Lindeboom.
De nieuwe Penningmeester is de Hr. J. Spaans. Ten behoeve van de nieuwe penningmeester
plaatsten zij enkele opmerkingen als advies in het kader van de uitvoering.
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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 gehandicapten Platform 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 wij in 2017 zeker gedaan.
Belangenbehartiging is het fundament waarop de SRB gebouwd is.
Dit fundament willen wij de komende jaren verder uitbouwen.

De voorzitter, Bart Klootwijk

De secretaris, Jan ter Horst
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Bijlage 1 Organogram 2017

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 31-12-2017

Voorzitter:

Bart Klootwijk

Ruurlo

2e Voorzitter:

Willemien Gussinklo Eibergen

Secretaris:

Jan ter Horst

Neede

Penningmeester:

Gerrit ten Hoopen

Neede

2e penningmeester

Jan Spaans

Eibergen

Alg. Lid:

Janny ten Berge

Eibergen

Alg. Lid:

Henk Teselink

Eibergen

Alg. Lid:

Christien Peter

Eibergen

Alg. Lid:

Jan Wagensveld

Neede

Alg. Lid

Willy Lindeboom

Neede

9

