CONCEPT-NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

15-12-2015
09.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. T. Smeets, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. G. Caelen, mevr. M. Cremers , dhr. F. Hendriks,
mevr. M. v.d. Pol(notulen), dhr. L. Scholten, mevr. R. Wouters, mevr. J. Bastings.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Mevr. Duijkers heeft voor alle leden een kerstattentie laten bezorgen, omdat zij niet in de
gelegenheid was om naar de vergadering te komen.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
20-11-2015 Huis voor de Zorg: Uitnodiging organiseren workshop “Zorg verandert”.
Gemeente zorg voor de organisatie.
21-11-2015 Amstel Goldrace Xperience: Factuur koersbal.
22-11-2015 Luuk Scholten: Verhuisbericht.
23-11-2015 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging bijeenkomst zomerprogramma 2016 d.d. 501-2015.
23-11-2015 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging inspiratiebeurs Zorg en Welzijn d.d. 28-012016.
07-12-2015 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie.
04-12-2015 Gemeente Valkenburg: Notulen overleg WMO-raad met de wethouder d.d. 1811-2015 (zie bijlage).
08-12-2015 Gemeente Valkenburg: Reactie College B&W op advies Seniorenraad inzake de
inspraak op conceptsubsidiebeleid.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 17-11-2015.
Agendapunt 11. Rondvraag.
De VOC neemt de vraag van de Seniorenraad of het plaatsen van oplaadpunten voor
elektrische auto’s een taak is voor de ondernemers, mee naar een overleg met het College
van B&W.
De notulen worden vastgesteld.
3a. Notulen overleg contactambtenaar d.d. 17-11-2015.
Agendapunt 7. Rondvraag.
Het opstellen van een beleidsplan ouderen kan in 2016 doorgaan als de wethouder hiermee
akkoord gaat.
4. Vertegenwoordigers Seniorenraad in Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
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Binnen de Seniorenraad is niemand bereid zitting te nemen in de ASD.
Het is mogelijk om een persoon die geen lid is de Seniorenraad te laten vertegenwoordigen
in de ASD.
5. Voortgang onderzoek onzichtbare ouderen.
Mevr. van der Bijl vraagt aan mevr. Duijkers wat de stand van zaken is.
6. Studiedag 2016.
Dhr. Caelen en mevr. Wouters stellen voor om het onderzoek naar onzichtbare ouderen af te
wachten en te bezien of dit een geschikt thema kan zijn voor de studiedag.
Ook wordt onderzocht of “privacy” een item kan zijn.
Agendapunt vergadering d.d. 12-01-2016.
7. Vergaderlocatie Seniorenraad in 2016.
De meerderheid van de leden kiest als locatie de Brakke Berg voor het houden van de
vergaderingen in 2016.
Mevr. van de Pol zal het vergaderschema doorsturen naar Erik Kreutzer.
8. Reis- en onkostenvergoeding leden Seniorenraad 2015.
De leden worden verzocht de declaraties vóór 22 december bij de penningmeester in te
dienen.
9. Rondvraag.
- De Seniorenraad heeft de pennen die bestemd waren voor VIA Valkenburg aan dhr.
wouters meegegeven voor Sri Lanka. Mevr. wouters bedankt de Seniorenraad voor deze
gift.
Mevr. Wouters heeft nog geen besluit genomen m.b.t. het vice voorzitterschap. Zij wil de
ontwikkelingen in het nieuwe centrum van Valkenburg aan de Geul afwachten.
- Dhr. Caelen heeft van Stella Maris vernomen dat er, buiten de reguliere lunches, ook een
etentje voor 50 personen verzorgd kan worden. Guy heeft een gesprek met de directeur
om de mogelijkheid te bespreken om een etentje te organiseren voor ouderen en
jongeren.
De voorzitter stelt voor om ook in 2016 Struikelstenen en het museum financieel te
ondersteunen. Agendapunt vergadering 12 januari 2016.
- Mevr. Cremers en dhr. Caelen hebben de lijst met films in 2016 samengesteld.
- Dhr. Scholten wordt in januari geopereerd en heeft daarna 3 maanden tot een half jaar
revalidatie. Ook vanwege een verhuizing in juni zal hij daardoor enige tijd niet bij de
vergaderingen aanwezig kunnen.
- Dhr. Hendriks deelt mede dat dhr. Wouters zijn boekpresentatie in de Metropole houdt.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inzet in 2015 en wenst iedereen gezellige en rustige
feestdagen toe.
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