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1. Algemeen
2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Een virus dat corona heette of
eigenlijk meer precies covid 19, gooide de hele samenleving overhoop. Gevolg was dat
het voor het BBGG nauwelijks nog mogelijk was activiteiten te ondernemen.

2. Het bestuur
In dit verslagjaar kwam het bestuur bijeen op 4 maart, 24 juni, 16 september en 8
december. De laatste drie vergaderingen conform de voorschriften vanwege corona.
In de algemene ledenvergadering van 4 maart was namens de PCOB dhr. Clarisse
aftredend en herkiesbaar. Hij is herkozen.
Afgetreden en niet herkiesbaar is dhr. J. Rombaut namens KBO Goes. In de
vergadering van 8 december is Dhr. F.C. Frumeau als zijn opvolger gekozen.
Formeel is er nog een vacature voor PCOB. Deze wordt i.v.m. samengaan KBO PCOB
Goes voorlopig niet ingevuld. Afhankelijk van de voortgang van de fusie zal bekeken
worden of dit nog noodzakelijk is.
Daar Mw Poppe (ASG) tussentijds terugtrad is door de ASG de heer L. van Zon als
opvolger voorgedragen en op 8 december benoemd.
Op 8 december 2020 is afscheid genomen van onze administrateur Guust de Kok.
Guust is 20 jaar zeer nauw betrokken geweest bij het BBGG. Eerst als voorzitter, later in
de tandem met Henk Hoogerland als secretaris, en de laatste jaren als administrateur.
We zijn hem veel dank verschuldigd.

3. Voorlichting
Nadat eerst al de voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid in maart moest worden
geannuleerd heeft het bestuur op 6 juni besloten om alle activiteiten voor 2020 af te
gelasten. Dit vanwege de beperkingen als gevolg van de corona pandemie. We hopen
dit in 2021 te compenseren door een extra ontspanningsmiddag te organiseren.
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4. Financiën.
Voor het financiële reilen en zeilen in 2020 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. Voor 2021 is
daarom wederom een subsidie aanvraag gedaan.

5. Overleg met de Gemeente
De discussie met de gemeente en met name met haar projectleider dhr Lemmens over
de inrichting van de inspraak van senioren eind 2019 was onbevredigend. De commissie
bestuurlijke vernieuwing had gepland begin maart over de participatie in zijn
algemeenheid en de rol van de adviesraden in het bijzonder te oordelen. Daarom is
door de voorzitter en secretaris gesproken over dit onderwerp met de fracties van CDA,
VVD en SGP/CU. Toen in september bleek dat er een nieuwe nota naar de raad zou
gaan over dit onderwerp is met Wethouder vd Reest en zijn beleidsambtenaren
gesproken. De toezegging is dat het BBGG bestuur als de facto seniorenraad mag
fungeren in de proefperiode van het burgerpanel. In januari 2021 is dit gesprek
voortgezet met als eerste resultaat een gesprek over de WMO.
Reeds in 2019 is het probleem van de eenzaamheid op de gemeente agenda gezet. Na
wat vruchteloze bijeenkomsten in 2019 is er op 3 februari 2020 een bijeenkomst in het
Beest geweest. Hier waren diverse organisaties aanwezig. Gezamenlijk hebben we een
statement gemaakt, wat ook de BBGG heeft ondertekend. Daarna is het totdat we in
december een brief om aandacht voor dit onderwerp hebben gestuurd, oorverdovend stil
geweest. Inmiddels is er weer wat beweging en zal in januari 2021 een vervolg gegeven
worden aan dit thema.

6. Onderwerpen die de aandacht behoefden
De veranderingen in het sociale domein.
In het sociaal domein zijn afgelopen jaar geen grote wijzigingen geweest vanuit de
regelgeving. Toch blijft dit een onderwerp wat regelmatig evaluatie behoeft. In Januari
2020 is hier een gesprek met de gemeente over.
De samenwerking met ADRZ
In 2019 is het overleg met de Raad van bestuur van het ADRZ door het BBGG
stopgezet. Na het mislukte klantenpanel is er door ADRZ een online platform opgezet. In
2020 is daar één vraag op uitgezet, echter door wat communicatiefouten is het BBGG
hier niet in betrokken geweest.
Overdekte schuilplaats(en) op het NS Perron.
Er is in 2019 één overdekte wachtruimte aan de kant van de overgang bij Ockenburgh
aangebracht. Van Pro-rail de toezegging gekregen dat in 2021 een tweede schuilruimte
zal worden geplaatst.
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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 is er in 2020 niet geweest. Wordt vervolgd.
Bestrijding eenzaamheid.
Zie punt 5
Wonen voor ouderen
Middels een brief heeft het BBGG de aandacht hiervoor gevraagd bij het college. Buiten
wat algemeenheden is hier nog geen passende reactie op gekomen.
Leesbaarheid (gemeentelijke) publicaties
In het najaar van 2020 zou de nieuwe website van de gemeente, na een beloofde
testsituatie voor het BBGG, live gaan. Door de corona is dit vertraagd.
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 2021 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,
tenminste zo snel als de corona-pandemie dit weer toestaat.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 3 maart 2021
Th. Snel, secretaris.
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