NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

10-01-2017
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, dhr. F. Hendriks,
mevr. M. v.d. Pol(notulen), dhr. L. Scholten, mevr. R. Wouters.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Dhr. America heeft zich, vanwege drukke bezigheden, afgemeld voor het lidmaatschap van
de Seniorenraad.
Een kennis van dhr. Caelen zou interesse hebben om lid te worden van de Seniorenraad. Dhr.
Caelen zal nogmaals contact met haar opnemen.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
21-12-2016 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Subsidiebeschikking waarderingssubsidie
2017.
De subsidie van de Seniorenraad is voor 2017 verlaagd naar € 1500,00. Voor de uitvoering
van de activiteiten in 2017 is dit bedrag niet toereikend. In de subsidieverordening staat
vermeld dat extra subsidie wordt verstrekt voor extra activiteiten. Dit blijkt alleen voor
jeugdverenigingen en gemeenschapshuizen te gelden.
In het aansluitend overleg met de contactambtenaar wordt dit verder besproken.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 13-12-2016.
De notulen worden vastgesteld.
4. Beschikking subsidie 2017.
Zie agendapunt 2.
5. Resultaten enquête Leefbaarheid en Veiligheid 2016.
2.2. Top 3 problemen.
De Seniorenraad vraagt zich af wat de gemeente gaat doen met de klachten van de burgers.
In het aansluitend overleg met de contactambtenaar wordt dit verder besproken.
6. Gesprek voorzitter Seniorenraad met de voorzitter ASD d.d. 15-12-2016.
Dhr. Smeets heeft een gesprek gehad met dhr. Rutten, voorzitter ASD, en mevr. Janssens.
Op 31 januari vindt een vervolggesprek plaats met een delegatie vanuit de Seniorenraad en
ASD om na te gaan of samenwerking mogelijk is.
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De Seniorenraad kan adviezen blijven geven, maar deze gaan via de ASD naar het College van
B&W.
Vanuit de Seniorenraad zijn bij het vervolggesprek aanwezig:
Dhr. Smeets, dhr. Caelen en mevr. Wouters. Mevr. van de Pol maakt de notulen.
Dhr. Hendriks is teleurgesteld en voelt zich niet gehoord in de waardering van de gemeente
m.b.t. de inzet van de Seniorenraad. Hoe kan de Seniorenraad bewerkstelligen dat de
gemeente deze gevoelens serieus neemt? De Seniorenraad moet, los van de ASD, een manier
zoeken om een rol van betekenis te spelen.
De leden wachten het gesprek met de ASD af.
7. Stand van zaken filmvoorstellingen.
De laptop heeft een nieuwe mediaplayer waardoor het probleem met het geluid opgelost
zou moeten zijn.
Vanwege een teruggang van aanmeldingen wordt het voorstel om filmvoorstellingen in de
kernen te organiseren “on hold” gezet.
8. Stand van zaken Samen eten.
In de DB vergadering is het voorstel gedaan om het aantal personen te verhogen naar 60 en
de prijs naar € 8,50 p.p. voor 8 etentjes in 2017. Budget van de gemeente hiervoor is € 750.
De Seniorenraad hoeft dan geen geld bij te leggen. Wel rijst de vraag of ouderen die het
financieel moeilijk hebben dit bedrag kunnen opbrengen.
Het Samen eten is een succes. Er komen steeds meer aanmeldingen. Daardoor heeft dhr.
Caelen in overleg met dhr. van den Bergh besloten om meer mensen in de gelegenheid te
stellen aan het Samen eten deel te nemen.
In het aansluitend overleg wordt aan mevr. Duijkers gevraagd hoe de gemeente omgaat met
ouderen die het financieel moeilijk hebben.
Mevr. van de Pol zal de ouderen een mail sturen met de data van het Samen eten en de
filmvoorstellingen.
9. Stand van zaken studiedag.
Mevr. Wouters heeft contact gehad met mevr. Ketelaars van Hogeschool Zuyd. Mevr.
Ketelaars zal de naam van de medewerker die lezingen geeft naar mevr. Wouters
doormailen.
Dhr. Scholten betwijfelt of een lezing die zoveel geld kost nuttig is voor de Seniorenraad. Wat
is het vervolg van de Seniorenraad op de informatie van een lezing?
Dhr. Caelen en mevr. Wouters gaan in gesprek met de medewerker van Hogeschool Zuyd en
doen in de volgende vergadering verslag.
Mevr. Wouters neemt ook contact op met het echtpaar uit Schin op Geul om na te gaan of
het project van het echtpaar zinvol is voor de Seniorenraad.
10. Artikelen Markant.
Artikel over het Samen eten en de filmvoorstellingen.
11. Jaarverslag Seniorenraad 2016.
Verdeling van taken:
Dhr. Caelen: Samen eten.
Mevr. van de Bijl: Filmvoorstellingen.
Dhr. Smeets: Voorwoord.
Dhr. Hendriks: Financiën, website.
Mevr. Wouters: Studiedag.
Mevr. Bastings: Zomeractiviteiten.
Kascontrolecommissie 2017:
2
Seniorenraad Valkenburg aan de Geul

Notulen d.d. 10-01-2017

Dhr. Caelen (2e keer).
Mevr. wouters (1e keer).
12. Rondvraag.
De op te richten Seniorenpartij heeft eind januari een vervolgbijeenkomst. De Seniorenraad
onderhoudt geen contacten met de Seniorenpartij i.o.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 14-02-2017.
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