NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

08-11-2016
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, Desirée Starmans en Bianca Bertram welkom en opent de
vergadering.
Presentatie project Activiteiten voor ouderen.
Desirée en Bianca coördineren 10 projecten in Heerlen en het Heuvelland. Ouderen uit de
wijk/kern (momenteel in Fonterhof) kunnen van 13.30 tot 16.30 uur aan activiteiten
deelnemen.
Bij dit project worden geen doelen gesteld zoals bij de dagactiviteit. Mensen mogen zelf
beslissen wat ze willen doen. Voorop staat dat ouderen met elkaar in contact komen.
De activiteitenbegeleiders netwerken bij huisartsen, fysiotherapeuten, wmo-consulenten en
thuiszorg om meer bekendheid te krijgen en zo de ouderen kunnen bereiken die niet uit
zichzelf naar de middag komen. Dit zijn veelal alleenstaande ouderen en beginnende
dementerenden. De grootste drempel voor ouderen is de onbekendheid met het project.
Per groep wordt bekeken welke activiteiten voor hen het geschikst zijn.
De huiskamers in Valkenburg aan de Geul worden later in het project opgenomen.
Als ouderen niet mobiel zijn kunnen zij in aanmerking komen voor een indicatie van de
regiotaxi.
Bij problematische situaties worden het buurtteam, wmo-consulent of de
wijkverpleegkundige ingeschakeld.
De Seniorenraad wil met “onzichtbare ouderen” in contact komen die aan de activiteiten
kunnen deelnemen. Sevagram is hier ook mee bezig, maar dit bevindt zich nog in een pril
stadium.
Sevagram is bereid om samen met de Seniorenraad een ontmoetingsmiddag in het
zomerprogramma van de Seniorenraad te organiseren.
2. Mededelingen.
Verwijzing website seniorenraad naar Zorgverzekering 2017.nl
Mevr. van de Pol heeft Zorgverzekering 2017.nl gevraagd of zij een organisatie zijn zonder
commerciële doeleinden, maar heeft nog geen antwoord ontvangen.
Interview dhr. Smeets met TV valkenburg.
Het interview wordt op 9 november uitgezonden.
Ingezonden brief Markant.
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De Seniorenraad wil een ingezonden brief naar Markant sturen om de redactie te bedanken
voor de informatie die maandelijks aan de inwoners van Valkenburg aan de Geul wordt
gegeven.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
19-10-2016 Heuvelland bibliotheken: Uitnodiging opening bibliotheek Valkenburg aan de
Geul d.d. 22-11-2016.
19-10-2016 Zorgverzekering 2017: Verzoek om verwijzing op website Seniorenraad naar
“tijdlijn voor veranderingen in de zorg 2017”.
27-10-2016 Vrijwilligerscentrale: Uitnodiging ontmoeting 2016.
29-10-2016 St. Gerlach: Aankondiging tentoonstelling Woorden en daden Jezus, highlights.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 04-10-2016.
Afwezigheid vermelden van dhr. G. Caelen.
De notulen worden vastgesteld.
4a. concept-notulen overleg contactambtenaar d.d. 04-10-2016.
De notulen worden vastgesteld.
5. Uitwerking Seniorenbeleid 2017 (activiteiten).
Uitwerking seniorenbeleid jaar 2017Activiteiten op het gebied van het versterken van het
sociale netwerk/ tegen gaan eenzaamheid en bewegen/ gezondheid. Daar waar mogelijk zal
dit ook gecombineerd kunnen worden. De bedoeling is ouderen het gehele jaar door iets aan
te bieden om geregeld bij elkaar te komen en ze daardoor de mogelijkheid te bieden een
netwerk te verkrijgen en te behouden.
Voorgestelde inzet ouderenbudget
Budget
10.900
Winteractiviteit, bv carnaval middag
500
Voorjaarsactiviteit, bv gezellig samenzijn
500
Zomerprogramma, juli-aug-sept 10 wkn
5000
Gezondheidsdag icm GIDS en mbvo
200
Najaarsactiviteit, dag tegen de eenzaamheid
500
Uitbreiding huiskamerproject centrum en Berg&Terblijt
2000
Uitrollen filmmiddagen over alle kernen
1000
Overige kleine initiatieven tegen eenzaamheid
1200
Overige speerpunten 2017
- Gevraagd en ongevraagd advies geven als seniorenraad en via deelname in de
Adviesraad sociaal domein.
- Samenwerking opzoeken met ouderenverenigingen en kernoverleggen met als doel:
• tegengaan eenzaamheid, signaalfunctie
• leren van elkaar
• samenwerken en op de hoogte zijn van elkaars activiteiten
- Obstakels voor deelname aanpakken
• Vervoer
• Lage kosten
- Studiedag .
6. Gesprek voorzitter Seniorenraad met voorzitter ASD.
In oktober heeft dhr. Smeets een gesprek gehad met dhr. Rutten, voorzitter van de ASD.
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Voorwaarde van de Seniorenraad om door te gaan is direct contact met het College van
B&W. De Seniorenraad is niet gekend in de wijziging van de gemeente om de ASD als enige
formele adviesraad te erkennen. In het gesprek is afgesproken dat de beide voorzitters hun
raden informeren.
Mevr. Janssens heeft contact opgenomen met dhr. Smeets om een gesprek aan te gaan met
de Seniorenraad en de ASD in aanwezigheid van wethouder Dauven en mevr. Janssens
(indien gewenst).
De raad geeft aan dat in diverse gesprekken met de gemeente het standpunt van de
Seniorenraad is weergegeven. De gemeente zal zelf moeten aangeven wat zij van de
Seniorenraad verwacht. Daarna zal zij besluiten om wel of niet verder te gaan.
Dhr. Smeets zal hierover contact opnemen met mevr. Janssens.
Oprichting Seniorenpartij.
Enkele leden hebben de oprichtingsbijeenkomst bijgewoond.
De Seniorenraad zal bij de Seniorenpartij i.o. aangeven dat zij geen interesse heeft om met
de partij gesprekken aan te gaan.
7. Stand van zaken vice-voorzitter Seniorenraad.
Dhr. Caelen stelt zich beschikbaar om het vice-voorzitterschap van mevr. Cremers over te
nemen. De nieuwe vice-voorzitter wordt voor de DB vergadering van 5 december
uitgenodigd.
Mevr. Cremers is bereid om aan de werkgroep Filmvoorstellingen te blijven deelnemen.
8. Stand van zaken filmvoorstellingen en Samen eten.
Filmvoorstellingen.
De aanmeldingen lopen terug. Afgewacht wordt hoeveel deelnemers er in november zijn.
Blijven de aanmeldingen laag dan wordt in 2017 één middagvoorstelling gehouden.
Bij de Stationnerie zijn problemen ontstaan met de geluidsweergave. Als dit blijft aanhouden,
wordt het probleem met de eigenaar besproken.
Samen eten.
Dhr. Caelen heeft met dhr. van den Bergh afgesproken dat in maart, april, mei en juni een
lunch voor ouderen uit Valkenburg aan de Geul wordt gehouden.
De Seniorenraad wacht met publicatie totdat duidelijk is of er bij de gemeente in 2017
budget is.
9. Stand van zaken studiedag.
Het thema van de studiedag is “Hoe bereiken we de eenzame ouderen”.
Mevr. Wouters bereidt de studiedag voor en brengt in de volgende vergadering verslag uit.
10. Vergaderschema 2017.
Het vergaderschema wordt vastgesteld.
11. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 13-12-206.
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