NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

15-03-2016
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 welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen.
Interview Falcon radio.
Dhr. Caelen en dhr. van den Bergh geven een interview aan Falcon Radio over het Samen
eten bij Stella Maris.
Museum Land van Valkenburg.
Het museum heeft de Seniorenraad een museumpas gegeven vanwege de donatie. Leden
kunnen gebruik maken van deze pas.
DVD’s filmvoorstellingen.
Als de leden van de Seniorenraad een DVD willen lenen kunnen zij zich bij mevr. Cremers
melden.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken
Ingekomen stukken.
17-02-2016 Gemeente Valkenburg: Animatiefilmpje structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
18-02-2016 Zuyd Hogeschool: Uitnodiging netwerkdag Sociale Studies d.d. 24-03-2016.
19-02-2016 Gemeente Maastricht: Medewerking Regionaal armoedeonderzoek.
26-02-2016 Gemeente Valkenburg: Reactie College B&W op brief Seniorenraad inzake
verhuizing sociale zaken naar Maastricht.
29-02-2016 Gemeente Valkenburg: Nieuwsbrief Burgerkracht.
Maart 2016 Gemeente Maastricht: Infokrant senioren.
Maart 2016: Adelante: Open dag d.d. 12-03-2016.
Maart 2016 Gemeente Valkenburg: Notulen overleg ASD met de wethouder d.d. 03-02-2016.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 16-02-2016.
De notulen worden vastgesteld.
4a. Notulen overleg contactambtenaar d.d. 16-02-2016.
Notulen worden vastgesteld.
5. Reactie College B&W op brief Seniorenraad inzake verhuizing sociale zaken naar
Maastricht.
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De voorzitter is niet tevreden over het antwoord van het College van B&W.
De Seniorenraad voelt zich gepasseerd omdat de raad niet om advies wordt gevraagd door
het College van B&W.
Alle leden zijn het er mee eens dat de Seniorenraad op deze manier niet door wil gaan.
Besloten wordt om met de activiteiten te stoppen als de Seniorenraad niet in de gelegenheid
wordt gesteld om gevraagd advies uit te brengen aan het College van B&W.
In het aansluitend overleg met de contactambtenaar wordt dit aan de contactambtenaar
voorgelegd en een reactie afgewacht.
6. Voortgang onderzoek naar onzichtbare ouderen.
In het overleg wordt aan de contactambtenaar gevraagd wat de stand van zaken is.
7. Stand van zaken Samen eten bij Stella Maris.
Dhr. Caelen vraagt aan dhr. van den Bergh hoeveel personen aan de lunch kunnen
deelnemen.
De ervaring bij de zomeractiviteiten leert dat mensen zonder zich af te melden niet bij de
lunch verschijnen. Dit heeft financiële consequenties.
Personen die op de reservelijst staan voor 23 maart kunnen als eerste op de lijst voor april
worden geplaatst.
Als er op 23 maart plaatsen vrijkomen worden de leden van de Seniorenraad gebeld om aan
de lunch deel te nemen.
8. Stand van zaken studiedag.
De Seniorenraad wacht het onderzoek af.
9. Stand van zaken Jaarverslag 2015.
Dhr. Caelen zal het artikel over de studiedag doorsturen naar het secretariaat.
Dhr. Caelen, dhr. America en dhr. Hendriks maken een afspraak voor de kascontrole.
10. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 12-04-2016.
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