NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

17-11-2015
9.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. T. Smeets, mevr. T. v.d. Bijl, mevr. M. Cremers , dhr. F. Hendriks,
mevr. M. v.d. Pol(notulen), mevr. R. Wouters, mevr. J. Bastings.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. G. Caelen, dhr. L. Scholten.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
14-10-2015 Gemeente Valkenburg: Aanvraagformulier gemeentelijke subsidie 2016.
14-10-2015 ECR Domaine Cauberg: Dag van de mantelzorger.
20-10-2015 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging serious request voor verenigingen.
21-10-2015 Gemeente Valkenburg: Reactie College B&W op advies Seniorenraad onderzoek
onzichtbare ouderen.
25-10-2015 Gemeente Valkenburg: Inspraak toekomstagenda Sociaal Domein MaastrichtHeuvelland 2022.
Uitgaande stukken.
20-10-2015 Gemeente Valkenburg: Inspraak op voorstel nieuw subsidiebeleid.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 17-11-2015.
De notulen worden vastgesteld.
4. Verslag gesprek dhr. Smeets met mevr. Janssens en dhr. de Backer d.d. 4-11-2015.
Op verzoek van dhr. Smeets heeft een gesprek plaatsgevonden over de positie van de
Seniorenraad na 1 januari 2016.
Per 1 januari wordt de WMO-raad Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Dit in verband met de
wet Participatie en Jeugdwet.
De ASD werkt met werkgroepen t.w. Zorg, Jeugd en Participatie. De ouderen behoren tot de
doelgroep van de werkgroep Zorg.
De Seniorenraad kan per 1 januari op dezelfde voet doorgaan. Mevr. Janssens wil graag op
de hoogte worden gesteld van de activiteiten; daarom worden de definitieve notulen ook
naar haar toegestuurd.
De ASD wil dat 2 vertegenwoordigers van de Seniorenraad zitting nemen in de adviesraad.
Agendapunt volgende vergadering.
5. Stand van zaken onderzoek naar “onzichtbare ouderen”.
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Mevr. van der Bijl en mevr. Bastings hebben kennis gemaakt met de stagiaire van Zuyd
Hogeschool die het onderzoek gaat uitvoeren. De stagiaire is maatschappelijk en sociaal
betrokken persoon. Hij maakt een concept onderzoeksplan dat per 1 januari 2016 van start
gaat.
Op 12 november heeft de stagiaire een sollicitatiegesprek met mevr. Duijkers.
6. Stand van zaken nieuwe leden Seniorenraad.
De kandidaat die zich had aangemeld en waarmee een afspraak is gemaakt voor een
kennismakingsgesprek is niet op komen dagen.
De vrijwilliger waarmee contact is opgenomen, beraadt zich nog.
Dhr. Smeets nodigt een kandidaat uit voor de volgende DB vergadering.
7. Planning zomeractiviteiten 2016.
In het aansluitend overleg met mevr. Duijkers wordt dit verder uitgewerkt.
8. Concept-vergaderschema Seniorenraad 2016.
Het vergaderschema wordt vastgesteld.
In de volgende vergadering wordt bepaald voor welke vergaderlocatie wordt gekozen.
Agendapunt volgende vergadering.
9. Artikelen Markant.
Een artikel over
- de ontmoetingsbijeenkomst op 3 oktober
- de mededeling dat er in december geen filmvoorstelling wordt gehouden.
10. Studiedag 2016.
Mevr. Wouters en dhr. Caelen maken in de volgende vergadering de planning voor de
studiedag in 2016.
Agendapunt volgende vergadering.
11. Rondvraag.
- In verband met de inrichting van het nieuwe centrum wordt gevraagd of er een
fietsenstalling komt en oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Mevr. Wouters vraagt aan de VOC of dit een taak is voor de ondernemers.
In het overleg met mevr. Duijkers wordt gevraagd of dit de verantwoordelijkheid is van
de gemeente.
- Mevr. wouters vraagt aan mevr. Cremers of zij een functiebeschrijving wil maken van de
vice-voorzitter. Dit i.v.m. het afscheid van de huidige vice-voorzitter, mevr. Cremers, in
2016.
- Mevr. Wouters krijgt regelmatig de vraag wat het vervolg is van de
ontmoetingsbijeenkomst.
- De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat op de website van de gemeente in een extra
gedeelte informatie geven over het Sociaal Domein.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 15-12-2015.
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