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1. Algemeen
2019 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Allereerst was daar het overlijden
van twee leden van het bestuur van de BBGG: Dhr. H. Hoogerland (Voorzitter en lid
namens de ASG) en Mw. E. Hamerlinck (lid namens de NBP). Zonder Mw. Hamerlinck
tekort te willen doen, moet gesteld worden dat het verlies van dhr. Hoogerland een fors
verlies is, zowel in bestuurlijke kracht als het gaan missen van zijn brede netwerk.
Daarnaast is de koers van het bestuur van het BBGG meer verlegd naar de collectieve
belangenbehartiging. Daartoe is o.a. de aanzet gegeven tot overleg met de
coalitiefracties. In 2020 zal deze koers zeker voortgezet worden.

2. Het bestuur
In dit verslagjaar kwam het bestuur bijeen op 2 april, 10 juli, 1 oktober en 4 december.
In de vacature bij het ASG in het bestuur door het overlijden van dhr. H. Hoogerland
werd voorzien door de verkiezing van mevrouw E.G. Poppe.
Besloten werd de vacaturen voor de PCOB niet op te vullen.
Omdat de Nederlandse Bond van pensioenbelangen geen kandidaat aanwees in de
vacature voor mevrouw E. Hamerlinck werd in overleg met hen besloten hun
lidmaatschap van het Bondenberaad Groot Goes te beëindigen.
Het voorzitterschap is overgenomen door dhr. H. de Jonge (Lid namens ASG).

3. Voorlichting
Dit jaar werden er weer 4 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hierop werden de
volgende onderwerpen behandeld:
Woensdag 6 februari 2019: Wat is en doet de Provincie Zeeland? Gedeputeerde JoAnnes de Bat nam dit onderwerp voor zijn rekening en “onderwees” in klare taal wat er
allemaal bij de Provincie omgaat. Een duidelijke uitleg over een overheidsorgaan,
waarvan de bevolking weinig kennis heeft.
Woensdag 3 april 2019 was gereserveerd voor de Bibliotheek. Ook hier een duidelijke
presentatie over wat de bibliotheek allemaal doet en dat is heel wat. De taak boeken

uitlenen is er maar één van. Andere taken zijn net zo belangrijk. Door het goede weer
en misschien ook wel het onderwerp zelf was de belangstelling helaas niet
overweldigend.
Woensdag 18 september 2019 was het nieuwe financiële systeem wat de banken nu
hanteren, PSD2, onderwerp van bespreking. De heer S. van Daalen van bureau van
Daalen Advies legde op duidelijke wijze uit wat dit systeem inhoudt en wat daarbij de
valkuilen zijn. Een bank is immers geen liefdadige instelling.
Op 11 december 2019 hadden we niet de Gemeenschappelijke Regeling De
Bevelanden op bezoek maar waren de onderwerpen het “Openbaar Vervoer voor
ouderen in de provincie Zeeland “en Veilig Fietsen” het thema van de middag. Wat
betreft het Openbaar vervoer had de Provincie Zeeland een groot aandeel in het
vaststellen van de onderwerpen en de behandeling daarvan. Er was een flinke
belangstelling en er werden veel vragen gesteld. Het onderwerp Veilig Fietsen werd
door SMWO verzorgd en was ook interessant qua inhoud.

4. Financiën.
Voor het financiële reilen en zeilen in 2019 verwijzen wij u naar het verslag van de
penningmeester. De samenwerking met het ASG betreffende het medegebruik van de
bankrekening verloopt goed.
De subsidie van de Gemeente Goes blijft een belangrijke inkomstenbron. Echter, niet
voldoende om alle activiteiten te dekken. De subsidie stijgt niet, maar de kosten, met
name voor huur van de Spinne en het Wilhelminahuis, wel. Mede daardoor is besloten
om de contributie, die al vele jaren niet was verhoog, te verhogen m.i.v 2020 tot € 0,50
per lid van de aangesloten vereniging in de Gemeente Goes.

5. Overleg met de Gemeente
De Adviesraad in huidige vorm wordt opgeheven en dat er aan een nieuwe vorm van
inspraak / advies geven wordt gewerkt. Nog niet officieel opgeheven omdat er een
Wmo raad moet zijn.
De discussie met de gemeente en met name met haar projectleider dhr Lemmens over
de inrichting van de inspraak van senioren is in 2019 voortgezet. Vanuit de BBGG wordt
hier niet positief tegen aan gekeken. Het wordt door de Gemeente breed getrokken in
het kader van de participatiewetgeving. Hiervoor is een raadscommissie bestuurlijke
vernieuwing in het leven geroepen. De uitkomsten zijn voor het BBGG tot op heden
ronduit teleurstellend. Besloten is daarom om richting raadsfracties ter gaan lobbyen.In
2020 zal dit worden voortgezet.
Komt er geen seniorenraad, dan zal de BBGG zichzelf alszodanig zal inrichten en gaan
gedragen richting gemeente.

6. Onderwerpen die de aandacht behoefden

De invoering van het Diftar
Technisch is de invoering goed verlopen. Voor onze doelgroep hebben we een tweetal
verbeteringen bereikt: inlevering incontinentie materiaal kan frequenter (zonder extra
kosten) en ook kleinere containers kunnen worden aangevraagd. Teleurstellend is dat
nu wel het tarief fors gaat stijgen in 2020.
De veranderingen in het sociale domein.
In het sociaal domein zijn afgelopn jaar geen grote wijzigingen geweest vanuit de
regelgeving. Wel heeft het nieuwe digitale afrekeningssysteem voor de regiotaxi veel
stof doen opwaaien. Met name door onze protesten is er een acceptabele oplossing
gevonden voor mensen die niet zo digitaal vaardig zijn.
De samenwerking met ADRZ
In 2019 is het overleg met de Raad van bestuur van het ADRZ door het BBGG
stopgezet. Dit mede uit onvrede over de opstelling van de voorzitter van de RvB ADRZ.
Besloten is om alleen nog met de clientenraad te overleggen. Dit geeft het BBGG de
handen vrij om haar eigen lijn te trekken als er zaken niet goed lopen in onze ogen.
Het opgezette klantepanel, warin ook de ouderenbonden waren vertegenwoordigd, is
helaas mislukt. In 2020 zal het in een nieuwe vorm opnieuw opgezet worden.
Overdekte schuilplaats(en) op het NS Perron.
Er is één overdekte wachtruimte aan de kant van de overgang bij Ockenburgh
aangebracht. Nu de tunnel onder het spoor zijn voltooiing nader en perron verder
ingericht wordt wordt bekeken of er richting Vlissingen ook een dergelijke ruimte komt.
We houden dit in de gaten.
Parkeerbeleid.
Het lang verwachte nieuwe parkeersysteem van de Gemeente Goes is deels in werking.
Echter de “oude” zaken zoals de schrapkaart zijn gelukkig nog steeds niet vervangen.
Overleg hierover gaat moeizaam. Wordt vervolgd.
Bestrijding eenzaamheid.
BBGG heeft gevraagd om hierin betrokken te worden. Dat is deels gebeurd. In een
tweetal workshops in 2019 is deelgenomen. Maar ook hier stroperig proces en weinig
concreet. Onze andere vraag om ook gelden uit de pot “tegengaan eenzaamheid” te
krijgen is geen concreet antwoord gekomen.
In het kader van het landelijk project “Samen oud worden” is het BBGG ook in gesprek
geweest met de projectleidster van dit project voor het deelproject “Samen ouder
worden Goes”. Gesprek was nogal oppervlakkig. We wachten de vervolgacties af. Geen
hoge verwachtingen hiervan.
Contact met SOMV

Dhr Linsen heeft in de december vergadering een voorlichting gegeven over het project
“ondersteuning van Mantelzorg en Vrijwilligers”. Voor onze ondersteuners is het een
mogelijkheid om in specifieke situaties via dit fonds materiele hulp te verlenen in
Mantezorgsituaties.
Tot Slot
Collectieve belangenbehartiging voor senioren is een steeds belangrijker wordende
zaak. Alhoewel de senioren een steeds grotere groep in de samenleving vormen
worden hun belangen met de regelmaat van de klok vergeten of onderbelicht. Het
BBGG zal zich ook in 2020 weer inzetten om de stem van de senior in Goes te laten
horen. Maar ook haar leden hier door middel van voorlichtingsbijeenkomsten over te
infomeren.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van
april 2019
Th. Snel, secretaris.
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