NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

13-10-2015
9.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. T. Smeets, mevr. T. v.d. Bijl, mevr. M. Cremers ,dhr. G. Caelen, dhr. F. Hendriks,
mevr. M. v.d. Pol(notulen), mevr. R. Wouters, mevr. J. Bastings.
Afwezig met kennisgeving:, dhr. L. Scholten.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
09-09-2015 Gemeente Valkenburg: Conceptnota voor Sport en Bewegen 2016-2019 (zie
bijlage).
14-09-2015 Welzijn in Elburg: Enquête Seniorenraad.
16-09-2015 Makro: Aanvraag pasje.
16-09-2015 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging vrijwilligersdag d.d. 17-10-2015.
16-09-2015 Dhr. J. Beudeker: Service contract Harmony Service Centre.
21-09-2015 PrivaZorg-Maas & Heide: Reactie wederzijdse kennismaking.
30-09-2015 Gemeente Valkenburg: Inspraak op voorstel nieuw subsidiebeleid (zie bijlage).
Oktober 2015 Gemeente Maastricht: Infokrant voor ouderen.
07-10-2015 LOIS: Themamiddagen 2015.
Uitgaande stukken.
09-09-2015 Gemeente Valkenburg: Onderzoek naar “Onzichtbare” senioren in de gemeente
Valkenburg aan de Geul.
De conceptnota voor Sport en Bewegen wordt voor kennisgeving aangenomen.
Dhr. Smeets stelt een conceptbrief voor het College van B&W inzake het nieuwe
subsidiebeleid.
3. Conceptnotulen vergadering d.d. 08-09-2015.
De notulen worden vastgesteld.
3a. Conceptnotulen overleg contactambtenaar d.d. 08-09-2015.
Bij aanwezig mevr. Bastings vermelden.
Agendapunt 5, Toelichting rol adviesraden.
Mevr. Duijkers heeft mevr. Janssens gevraagd om de Seniorenraad te informeren over de
toekomstige rol van de Seniorenraad.
Het is nog niet gelukt om een afspraak te maken. Dhr. Smeets zal een conceptbrief voor het
College van B&W opstellen over de rol van de adviesraden.
De notulen worden vastgesteld.
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4. Advies Seniorenraad aan het College van B&W inzake het onderzoek naar “onzichtbare”
senioren in Valkenburg aan de Geul.
Het advies wordt vandaag in het college behandeld.
Stand van zaken onderzoek “onzichtbare” senioren in Valkenburg aan de Geul door Zuyd
Hogeschool.
Mevr. J. Bastings, mevr. T. van der Bijl en dhr. G. Caelen maken een afspraak met mevr.
Duijkers voor een voorgesprek over de begeleiding van de stagiaire.
5. Toelichting positie Seniorenraad door mevr. M. Janssens.
Zie agendapunt 3.
6. Voorbereiding studiedag 2016.
De Seniorenraad wacht de uitkomst van het onderzoek naar “onzichtbare senioren” af.
Het thema van de studiedag 2016 is “onzichtbare” senioren in Valkenburg aan de Geul
waarbij wordt ingegaan op de uitkomst van het onderzoek.
7. Evaluatie ontmoetingsbijeenkomst ouderen in de Polfermolen d.d. 03-10-2015.
Er hebben 160 ouderen aan deze bijeenkomst deelgenomen. De opkomst was buiten
verwachting en zo druk dat het doel “Ouderen via een activiteit met elkaar in contact te
brengen” niet bereikt kon worden.
Mevr. Duijkers organiseert een evaluatiebijeenkomst.
8. Artikelen Markant.
In de editie van november wordt een artikel over het afscheid van dhr. Peters geplaatst met
foto.
Mevr. Cremers deelt mee dat zij in de loop van 2016 afscheid gaat nemen van de
Seniorenraad. Zij wil de activiteiten van de Seniorenraad blijven ondersteunen.
Nieuwe leden.
Er zijn geen reacties gekomen op de het wervingsartikel in Markant.
Mevr. van de Pol zal mevr. Hermans vragen of zij interesse heeft om lid te worden van de
Seniorenraad.
Dhr. Smeets nodigt dhr. America uit voor de volgende DB vergadering.
Dhr. Caelen zal een beoogd kandidaat vragen of hij interesse heeft.
9. Evaluatie uitstapje Seniorenraad d.d. 30-09-2015.
Voor het volgende uitstapje moet worden gezorgd dat iedereen kan deelnemen aan de
activiteit en er moet hierover een overleg plaatsvinden in de vergadering.
10. Rondvraag.
- Voorstel om in 2016 tijdig te beginnen met de voorbereidingen van de zomeractiviteiten.
- Voorstel om met een leerkracht van Stella Maris voor ouderen te laten koken.
11. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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