NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

10-05-2016
9.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. T. Smeets, mevr. J. Bastings, 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, dhr. G. America
(toehoorder).
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
Februari 2016 Museum Land van Valkenburg: Aanmelding als begunstiger 2016.
20-04-2016 Youp Essers: Update onderzoek naar onzichtbare ouderen.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 12-04-2016.
Agendapunt 10.
Bij de studiedag in 2015.
De notulen worden vastgesteld.
4. Vertegenwoordiger Seniorenraad in de ASD.
In de vergadering van 12 april is unaniem besloten dat dhr. Scholten de Seniorenraad zal
vertegenwoordigen in de ASD.
De voorzitter van de ASD heeft aan dhr. Scholten gevraagd een sollicitatiebrief en een CV te
sturen naar het secretariaat van de ASD, zodat het DB zich kan voorbereiden op het
kennismakingsgesprek. Dhr. Scholten is van mening dat een brief en CV niet nodig is omdat
hij door de Seniorenraad is afgevaardigd. Hij trekt zich terug als kandidaat voor de ASD.
De leden van de Seniorenraad delen deze mening. De vertegenwoordiging in de ASD is de
verantwoordelijk van de Seniorenraad. Zij voelen zich vernederd en buiten spel gezet.
De voorzitter neemt contact op met wethouder Dauven.
5. Stand van zaken Samen eten.
Voor het Samen eten van 11 mei hebben zich tot nu toe 20 personen aangemeld.
De Seniorenraad wil meer bekendheid geven aan het Samen eten, daarom wordt in het
overleg met de contactambtenaar aansluitend aan de vergadering aan mevr. Duijkers
gevraagd of de afdeling Voorlichting de advertentie kan doorsturen naar Markant.
Dhr. Smeets zal dhr. Winteraeken van TV Valkenburg vragen om opnamen te maken van het
etentje op 11 mei.
Agendapunt volgende vergadering.
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6. Stand van zaken onderzoek onzichtbare ouderen.
Dhr. Smeets heeft een gesprek gehad met de stagiaire van Zuyd Hogeschool.
De stagiaire heeft aangegeven dat hij te weinig tijd heeft om uitgebreid onderzoek te doen.
Het rapport met aanbevelingen zal naar de Seniorenraad worden gestuurd.
7. Stand van zaken zomeractiviteiten.
Agendapunt overleg met de contactambtenaar van 10 mei.
8. Het uitbrengen van ongevraagde adviezen Seniorenraad aan het College van B&W.
- Luchtvervuiling.
De Seniorenraad vraagt het College van B&W om onderzoek te doen naar de
luchtvervuiling op diverse plaatsen in Valkenburg aan de Geul.
Dhr. Smeets stelt een concept-advies samen.
- Behoud scholengemeenschap.
De Seniorenraad adviseert het College van B&W om zich in te zetten de scholen in de
kernen te behouden.
Dhr. Smeets stelt een concept-advies samen.
- Buurtzorg.
De Seniorenraad informeert het College van B&W over de organisatie van Buurtzorg.
Dhr. Smeets stelt een concept-advies samen.
- Veiligheid ouderen (aandachtspunten):
• Veiligheid infrastructuur.
• Agressiviteit ouderen.
Dhr. Scholten stelt een concept-advies samen.
9. Rondvraag.
- Mevr. Cremers neemt na de zomeractiviteiten afscheid van de Seniorenraad.
- Dhr. Scholten heeft een artikel van de krant meegebracht over een platform voor
Senioren. Mevr. van de Pol zal dit artikel doorsturen naar de leden.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 14-06-2016.
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