NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

13-12-2016
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.
Afwezig: dhr. G. America (toehoorder).
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Voor mevr. Cremers is dit de laatste vergadering als vice-voorzitter van de Seniorenraad.
2. Mededelingen.
Gesprek voorzitter Seniorenraad met de voorzitter ASD en mevr. Janssens .
Het gesprek zal op 15 december plaatsvinden.
Dhr. Scholten heeft een aantal vragen opgesteld voor het gesprek.
Dhr. Nuytens is bereid om als onafhankelijke dagvoorzitter het vervolggesprek te leiden.
Aanvang vergadering Seniorenraad 2017.
Dhr. Hendriks heeft, vanwege zijn persoonlijke omstandigheden, gevraagd of de
vergaderingen van de Seniorenraad in 2017 om 10.00 uur kunnen beginnen.
De leden gaan hiermee akkoord. Mevr. van de Pol zal het schema aanpassen.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
10-11-2016 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Antwoord College B&W inzake de
luchtkwaliteit (zie bijlage).
20-11-2016 St. Cultuurcafé D’n Dwingel: Uitnodiging lezing d.d. 30-11-2016.
22-11-2016 Zuster Jansen Thuiszorg: Verzoek verwijzing website SR naar Zuster Jansen: het
keukentafelgesprek.
29-11-2016 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Antwoord College B&W inzake de toekomst
van de basisscholen (zie bijlage).
29-11-2016 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie.
10-11-2016 Antwoorde College B&W inzake de luchtkwaliteit.
Mevr. van de Pol zal de brief inbrengen in de vergadering van de ASD en er aan toevoegen
dat m.n. de luchtkwaliteit in het centrum bij het laden en lossen en de files wordt vervuild.
Nieuwsbrief gemeente Valkenburg aan de Geul.
Mevr. van de Pol zal de uitslag van de enquête veiligheid downloaden en een exemplaar bij
de stukken van de volgende vergadering voegen.
Agendapunt volgende vergadering.
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4. Concept-notulen vergadering d.d. 08-11-2016.
De notulen worden vastgesteld.
4a. Concept-notulen overleg contactambtenaar d.d. -8-11-2016.
De notulen worden vastgesteld.
5. Begroting 2017.
Aan het Samen eten in 2017 wordt voor 4 maal subsidie gegeven. Hierdoor wordt het bedrag
voor de studiedag verlaagd.
Financiering Samen eten.
Om alle kosten van het Samen eten te kunnen dekken wordt voorgesteld om:
1. De prijs te verhogen naar € 8,50.
2. Aan de contactambtenaar te vragen het budget te verhogen om 60 senioren te laten
deelnemen aan het Samen eten.
Met het verstrekken van informatie aan de senioren in Valkenburg aan de Geul wordt
gewacht totdat duidelijk is of de voorstellen van de Seniorenraad akkoord worden bevonden.
Begroting huiskamerproject.
De leden zijn van mening dat voor het huiskamerproject te hoog is begroot.
De voorzitter zal dit aan de contactambtenaar doorgeven.
6. Stand van zaken filmvoorstellingen.
De werkgroep heeft problemen met het wegvallen van het geluid. Mevr. Cremers zal de
laptop door een expert laten nakijken.
Mocht het probleem niet zijn opgelost, dan zal dhr. Hendriks zijn laptop ter beschikking
stellen voor de filmvoorstelling. Dhr. Smeets zal het probleem doorgeven aan de
contactambtenaar en vragen of de kosten voor de reparatie worden vergoed.
Vanaf 1 januari 2017 wordt, vanwege te weinig belangstelling, 1 maal per maand op
dinsdagmiddag een filmvoorstelling gehouden.
Deze informatie wordt doorgegeven aan Markant, op de website van de Seniorenraad en TV
Valkenburg geplaatst, op de kabelkrant gezet en in het programma van Falcon Radio
doorgegeven.
Dhr. Caelen vraagt in januari de vergunning voor de filmvoorstellingen aan.
7. Stand van zaken Samen eten.
Mevr. Caelen en dhr. Caelen, die als gastvrouw en gastheer het Samen eten begeleiden,
hoeven het eten niet zelf te betalen.
8. Stand van zaken studiedag.
Mevr. Wouters heeft twee voorstellen voor het programma van de studiedag.
1. Het programma van de studiedag richten op de praktijk.
In Schin op Geul begeleidt een echtpaar ouderen die zich bezig kunnen houden met
activiteiten.
2. Op de website van de gemeente Rotterdam staat informatie over “eenzaamheid”.
Het betreft activiteiten die door vrijwilligers voor eenzame ouderen worden
georganiseerd. Daarnaast worden senioren 75+ 1 maal per jaar bezocht.
Dhr. Caelen en mevr. Wouters werken het programma verder uit en brengen in de volgende
vergadering verslag uit.
9. Rondvraag.
Afscheid Mariëtte Cremers.
Mariëtte heeft met veel plezier deelgenomen aan de Seniorenraad en spreekt de wens uit
dat dit ook voor andere leden blijft gelden. Zij wenst de Seniorenraad het allerbeste toe.
Alle leden danken Mariëtte voor haar inzet en wensen haar veel geluk in Meerssen.
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Dankwoord voorzitter Seniorenraad.
Dhr. Smeets spreekt namens de Seniorenraad een dankwoord uit. Mariëtte is een
belangrijke motor geweest in het meedenken en organiseren van de activiteiten.
Bonnen postcodeloterij.
Dhr. Caelen heeft in de agenda van de postcodeloterij bonnen staan die gebruikt kunnen
door mensen met een laag inkomen.
Een persoon heeft hem gevraagd of hij de Seniorenraad kan sponsoren. De activiteiten van
de Seniorenraad kunnen worden gesponsord.
10. Sluiting.
De voorzitter wenst alle leden fijne feestdagen toe en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 10-01-2017
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