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1. Algemeen
2021 was wederom een zeer bijzonder jaar. Corona woedde nog steeds. Alhoewel
velen in dit jaar een tweetal vaccinaties tegen het coronavirus ontvingen en sommigen
zelfs ook een boosterprik, waren er perioden waarin de samenleving toch behoorlijk
ontwricht was. 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 3 maart, 2 juni, 29 september en 8
december. Alle vergaderingen conform de voorschriften vanwege corona.
In de algemene ledenvergadering van 3 maart waren namens de KBO dhr. Snel en
namens de FNV-senioren dhr. M. Baartman aftredend en herkiesbaar. Zij zijn
herkozen.
De penningmeester, dhr. Clarisse, is per 21 mei 2021 teruggetreden als
penningmeester. De secretaris heeft deze functie tijdelijk waargenomen, per 8 februari
2022 zal dhr. Frumeau deze taak op zich nemen.
Door het op lokaal niveau samengaan van de KBO en PCOB zal de vacature vanuit
PCOB niet meer opgevuld worden.

3. Voorlichting
In
dit
verslagjaar
konden
vanwege
de
coronapandemie
geen
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden. Het was dit jaar ook niet mogelijk
om de ontmoetingsbijeenkomst voor senioren in Goes te organiseren.

4. Financiën.
Voor het financiële reilen en zeilen in 2021 wordt verwezen 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 de subsidie met enige vertraging ontvangen. De aanvraag voor 2022 is helaas
misgegaan door de wisseling van contactpersoon (van dhr. de Kok naar dhr. Snel) en
de ziekte van onze penningmeester dhr. Clarisse.

5. Overleg met de Gemeente
De discussie met de gemeente over de participatie van burgers in Goes en de senioren
in het bijzonder (de seniorenraad) heeft feitelijk stilgelegen. Ondanks de toezegging
van wethouder v.d. Reest heeft het BBGG geen enkel inspraak verzoek bereikt.
Sterker nog, de wijziging in de uitvoeringsregels van de WMO is door de gemeente ‘in
alle stilte’ behandeld. Ons, daardoor late, protest tegen deze regels heeft niets
uitgehaald, de gemeenteraad heeft deze wijziging bijna voltallig goedgekeurd. En dit
terwijl we wel regelmatig contact hebben gehad met de betrokken beleidsambtenaar
Mw. Lenneke Strijd.
Bij de jaarovergang 2021/2022 is het evaluatierapport van 21 december 2021 over de
burgerinspraak “Goespraatmee” ook zonder enig vooroverleg met het BBGG aan de
gemeenteraad voorgelegd. Het BBGG probeert nu via de PZC en raadsfracties dit
rapport gewijzigd te krijgen. Wordt in 2022 vervolgd. Voorlopig is het overleg met de
Gemeente opgeschort.
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 het BBGG heeft ondertekend. Daarna bleef het
tot december 2020 oorverdovend stil. Mede n.a.v. een brief van het BBGG is het
onderwerp door de Gemeente overgedragen aan de SMWO. Dit heeft geleid tot een
aantal – digitale – bijeenkomsten over dit onderwerp en een digitale nieuwsbrief. Te
constateren valt dat veel organisaties zelf wel wat positieve stappen gezet hebben.
Van een gecoördineerde aanpak en voorstellen vanuit de gemeente is het tot op heden
niet gekomen.

6. Onderwerpen die de aandacht behoefden
De veranderingen in het sociale domein.
In het sociaal domein zijn afgelopen jaar door de gemeente de grenzen van de wet
opgezocht. In opdracht van de gemeenten, waaronder Goes, is in de uitvoering door
GR de Bevelanden in het najaar een nieuwe uitvoeringsregeling effectief geworden.
De eerste casussen komen nu aan het licht, zal in 2022 zeker op de agenda
terugkeren.
De samenwerking met ADRZ
Het overleg met (de cliëntenraad van) het ADRZ heeft in 2021 niet plaats gevonden.
Wel ontvingen we met enige regelmaat de informatiemails van het ADRZ en ook de
enquêtes (een drietal) zijn aan de geabonneerden voorgelegd. Het ADRZ is verder
logischerwijs geheel gericht geweest op de coronapandemie. Vanuit het BBGG waren
er ook geen dringende punten.

Overdekte schuilplaats(en) op het NS Perron.
Er is in 2019 één overdekte wachtruimte aan de kant van de overgang bij Ockenburgh
aangebracht. Van ProRail de toezegging gekregen dat in 2021 een tweede
schuilruimte zal worden geplaatst. Dit is niet gebeurd. We wachten nog op toelichting.

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 2021 niet geweest.
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. Wel heeft
de gemeenteraad eind 2021 een motie van Nieuw Goes, PvdA en GroenLinks
aangenomen, waarin het college wordt gevraagd op dit punt met een plan van aanpak
te komen. Deze motie is geïnitieerd in een overleg van het BBGG-bestuur met de
fractie van Nieuw Goes.
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 `nog steeds vertraagd.
Mobiliteit
In 2021 heeft de provincie de contouren van een nieuw mobiliteitsplan gepresenteerd.
Via de Gemeente gaat het BBGG in 2022 hier nog advies over geven.
Verbetering van Gemeentelijke infrastructuur
De gemeente Goes heeft zich voorgenomen het centrum opnieuw in te richten en
hierbij ook voor senioren belangrijke punten (o.a. openbare toiletvoorzieningen) mee
te nemen. We volgen dit voornemen.
Herinrichting van het stationsgebied heeft grotendeels plaats gevonden. Vooral de
nieuw aangelegde rotondes zijn geen onverdeeld succes en met name gevaarlijk voor
fietsers. Aanpassingen zijn toegezegd. Tevens wordt ook gekeken naar het
aansluitende gebied van de Marconistraat. In 2022 moet hier meer duidelijkheid over
komen.
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.
Belangrijke dossiers als de pensioenen kunnen op lokaal niveau niet worden
aangepakt. Hiervoor zetten de landelijke koepelorganisaties van de bij de BBGG
aangesloten bonden zich nadrukkelijk in. Het BBGG zal zich ook in 2022 weer inzetten
om de stem van de senior in Goes te laten horen. Maar het zal ook haar leden hier
door middel van voorlichtingsbijeenkomsten over infomeren, tenminste zo snel als de
coronapandemie dit weer toestaat.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2022
Th. Snel, secretaris.
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