NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

12-01-2016
9.30 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), mevr. R. Wouters, mevr. J. Bastings, dhr. G. America (toehoorder).
Afwezig met kennisgeving: dhr. L. Scholten.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden, in het bijzonder dhr. G. America, welkom en opent de
vergadering.
Dhr. America heeft de intentie om lid te worden van de Seniorenraad. Na het bijwonen van
enkele vergaderingen beslist hij of deel gaat uitmaken van de Seniorenraad.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
10-12-2015 Gemeente Valkenburg: Verhuisbericht Sociale Zaken naar Maastricht (zie
bijlage).
5-12-2015 Gemeente Valkenburg: Informatie m.b.t. de stand van zaken onderzoek naar
“onzichtbare ouderen”.
21-12-2015 Gemeente Valkenburg: Subsidiebeschikking 2016.
21-12-2015 Dhr. Hendriks: Financieel overzicht Seniorenraad 2015.
11-01-2016 mevr. D. Wienk: Voorstellen combinatiefunctionaris Verenigingen, Sport, Cultuur
en Zorg.
De Seniorenraad stelt n.a.v. het verhuisbericht van Sociale Zaken naar Maastricht een brief
op naar het College van B&W waarin de raad aangeeft het niet eens te zijn met de gang van
zaken m.b.t. de informatievoorziening over de verhuizing. De Seniorenraad heeft hierdoor
geen advies uit kunnen brengen.
De Seniorenraad is bezorgd hoe de dienstverlening in Maastricht gaat verlopen. Mevr. van
der Bijl geeft aan dat Buurtzorg dichter bij de mensen staat en daardoor sneller
ondersteuning kan bieden. Zij gaat in Meerssen informatie inwinnen over de organisatie van
Buurtzorg.
Mevr. Wouters kent dhr. Thewissen van een particulier bureau die professionele zorg
aanbiedt. Zij nodigt hem uit om in de vergadering van de Seniorenraad informatie over het
bureau te geven.
Agendapunt overleg met de contactambtenaar d.d. 16-02-2016.
De voorzitter heeft in de gemeentegids van 2016 ontdekt dat er geen tekst bij de
Seniorenraad staat.
De voorzitter heeft van mevr. Dominique Wienk een mail ontvangen waarin zij zichzelf
voorstelt als combinatiefunctionaris Verenigingen, Sport, Cultuur en Zorg.
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Mevr. van de Pol zal mevr. Duijkers vragen om de correspondentie naar het secretariaat te
sturen.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 15-12-2015.
Agendapunt 9. Rondvraag.
Dhr. Hendriks deelt mede dat dhr. Wouters zijn boekpresentatie in de Monopole houdt .
De notulen worden vastgesteld.
4. Beleidsplan ouderen in 2016?
De Seniorenraad zal in het overleg aan de contactambtenaar vragen of er in 2016 een
beleidsplan Ouderen wordt opgesteld.
Agendapunt overleg contactambtenaar d.d. 16-02-2016.
5. Stand van zaken onderzoek “Onzichtbare ouderen”.
Mevr. van der Bijl neemt contact op met mevr. Duijkers.
6. Stand van zaken studiedag 2016.
Mevr. Wouters heeft geprobeerd contact op te nemen met mevr. Ketelaars van Zuyd
Hogeschool i.v.m. het onderzoek naar onzichtbare ouderen en de organisatie van de
studiedag. Mevr. Ketelaars heeft daarna gecommuniceerd met mevr. Cremers.
Mevr. Cremers zal haar doorverwijzen naar mevr. Wouters.
7. Donatie Struikelstenen en Museum Land van Valkenburg in 2016.
Dhr. Caelen (vrijwilliger bij het museum) meldt dat er binnen het bestuur veranderingen
hebben plaatsgevonden. De conservator werkt als ZZP-er voor het museum. Verder zijn er
alleen vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de taken m.b.t. het museum.
Ook bij de bibliotheek Valkenburg heb ben veranderingen plaatsgevonden. Op de
basisscholen worden boeken uitgeleend. Er zijn nog maar 2 betaalde werknemers over
omdat er minder financiële middelen beschikbaar zijn voor het uitvoeren van taken.
De Seniorenraad wil zich inzetten voor het behoud van de bibliotheek en zal mevr. Duijkers
vragen wethouder Dauven uit te nodigen voor de vergadering van 16 februari om informatie
te geven over de gang van zaken m.b.t. de bibliotheek.
De Seniorenraad doneert € 50 aan het museum Land van Valkenburg en € 50 aan de stichting
Struikelstenen om het museum en de stichting te ondersteunen.
8. Markant.
In de editie van februari wordt de vooraankondiging van de zomeractiviteiten geplaatst.
9. Stand van zaken website.
Geen bijzonderheden.
10. Financieel verslag 2015 en Jaarverslag 2015 Seniorenraad.
Financieel verslag 2015.
Dhr. Smeets en dhr. Hendriks nemen de financiën van 2015 door.
Leden van de kascommissie 2015 zijn dhr. Caelen en dhr. America.
Jaarverslag 2015.
Mevr. Wouters deelt mee dat de gemeentelijke werkgroep Kernoverleg Centrum per 01-012016 is opgeheven.
- Artikelen Jaarverslag 2015
 Voorwoord → Ton Smeets
 Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid → Roos Wouters
 Filmvoorstellingen → Mariëtte Cremers/Til van der Bijl
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 Markant → Maria van de Pol/ Mariëtte Cremers
 Studiedag → Guy Caelen
 Zomeractiviteiten → Ton Smeets
 Overige → Maria van de Pol
De leden wordt gevraagd de artikelen voor 1 maart bij het secretariaat in te leveren.
11. Rondvraag.
- Interview Falcon radio over de filmvoorstellingen.
Het interview werd op 9 januari gehouden. Het gesprek met mevr. Cremers ging niet
alleen over de filmvoorstellingen, maar ook over andere activiteiten van de
Seniorenraad.
Flacon Radio heeft mevr. Cremers gevraagd om maandelijks de luisteraars te informeren
over de activiteiten van de Seniorenraad. De Seniorenraad gaat hiermee akkoord.
Afgesproken is dat ook andere leden van de Seniorenraad een interview geven aan
Falcon Radio. Mevr. Cremers zal hierover contact opnemen met dhr. Franssen.
- Interview TV Valkenburg.
Dhr. Smeets heeft bij TV Valkenburg een interview gegeven over het ontbreken van
openbare toiletten in het centrum van Valkenburg aan de Geul.
De Seniorenraad wacht de reacties van de burgers af.
Agendapunt overleg contactambtenaar d.d. 16-02-2016.
- Mevr. Wouters krijgt nog regelmatig van ouderen de vraag naar het vervolg van de
ontmoetingsbijeenkomst van 3 oktober in de Polfermolen. De Seniorenraad wacht het
resultaat van het onderzoek naar onzichtbare ouderen af.
- Zomeractiviteiten 2016.
Dhr. Caelen heeft van de directeur van Stella Maris goedkeuring gekregen om ouderen in
de gelegenheid te stellen tegen een redelijke vergoeding tijdens de zomeractiviteiten
een maaltijd te gebruiken bij Stella Maris.
Ook is er een mogelijkheid om een korte stadswandeling (Joannes
Wintmanswandeling)voor de zomeractiviteiten te organiseren.
Mevr. Cremers heeft een afspraak gemaakt met de operazangeres Fenna Ograjenzek
voor een optreden tijdens de zomeractiviteiten.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 16-02-2016.
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