NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

11-04-2017
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. T. Smeets (notulist), mevr. J. Bastings, mevr. R. Wouters, dhr. G. Caelen, dhr. F.
Hendriks, mevr. I. Theeven (toehoorder).
Afwezig met kennisgeving: mevr. T. v.d. Bijl, mevr. M. v.d. Pol
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
13-03-2017 Gemeente Valkenburg: Kinderlintje
29-03-2017 St. den Dwingel: Lezing kunst en erotiek d.d. 30-03-2017.
Dhr. Caelen constateert dat er geen afstemming is met bibliotheek Meerssen. Op het zelfde
tijdstip wordt daar een soortgelijke lezing georganiseerd. Hij zal het bestuur van den Dwingel
hierop wijzen.
31-03-2017 Gemeente Valkenburg: Collegebesluit inzake subsidie. (agendapunt)
3. Concept-notulen vergadering d.d. 14-02-2017.
De notulen worden vastgesteld.
Concept-notulen extra overleg met de contactambtenaar d.d. 23-02-2017.
De notulen worden vastgesteld.
Niet als agendapunt opgenomen de notulen van het overleg met de wethouder en de
contactambtenaar d.d. 14-03-2017. T. Smeets zal M. v.d. Pol vragen deze tijdens de
eerstvolgende vergadering te agenderen.
4. Collegebesluit inzake subsidie (brief Gemeente d.d. 30-03-2017)
Voor het jaar 2017 wordt een subsidieaanvulling van € 233,- toegezegd. Dit betekent dat de
totaal te ontvangen subsidie voor 2017 € 1967,- zal bedragen. Ingaande 2018 zou het
subsidiebedrag € 1500,- worden. Er is besloten dit bedrag te verhogen tot € 1800,-.
De nieuwe toezegging wordt als zeer teleurstellend ervaren. Het bedrag staat niet in
verhouding tot de kosten en de inspanningen die door de leden van de seniorenraad worden
gemaakt c.q. worden geleverd. Besloten wordt een nieuw bezwaarschrift in te dienen en alle
raadsleden van een copie te voorzien. T. Smeets zal voor een concept zorgen.
Agendapunt voor de volgende vergadering.
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5. Stand van zaken filmvoorstellingen.
Er zijn ca. 25 aanmeldingen voor de film van 11 april. De verwachting is dat er meer
bezoekers zullen zijn.
6. Stand van zaken Samen eten.
Er zijn 58 aanmeldingen voor april binnengekomen. Ook de vooraanmeldingen voor mei en
juni verlopen veelbelovend.
Op 31 mei en 21 juni begint het Samen eten om 13.00 uur.
7. Stand van zaken zomerprogramma.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 18 april van 11.00-12.00 in het Gemeentehuis. Alle
details moeten dan bekend zijn.
In verband met vakanties kan de kookworkshop niet in het programma worden opgenomen.
Het blijkt mogelijk de Slotactiviteit op 1 september te organiseren, dit vanwege het feit dat
het Wijnproeven een dag voor de slotactiviteit gepland staat.
Het is mogelijk op 5 augustus een theateractiviteit te plannen. De voorstelling begint om
20.30 uur.
Het is van belang dat het aantal bezoekers van de drukke activiteiten goed te plannen
vanwege de beperkte ruimtes in de diverse gekozen locaties.
8. Vaststelling Jaarverslag Seniorenraad 2016.
De aanwezige leden gaan akkoord met het conceptverslag. M.v.d. Pol zal het verslag ter
kennisgeving eveneens aan alle raadsleden toesturen.
9. Artikel Markant samenwerking Seniorenraad met ASD.
Mevr. Wouters heeft een aanvulling op het eerste voorstel gedaan. De leden gaan akkoord
met de inhoud ervan.
10. Rondvraag.
- R. Wouters zal contact opnemen met een der ouderadviseurs. Hen zal gevraagd worden
een presentatie te verzorgen zodat de leden van de Seniorenraad in zicht krijgen in de
taken van de ouderenadviseurs.
- I. Theeven laat weten dat zij een aantal maanden les zal gaan geven. Na de
zomervakantie zal zij weer aanwezig zijn tijdens de vergaderingen. M. v.d. Pol zal haar de
notulen van de eerstvolgende vergaderingen ter informatie toesturen.
- Tijdens de eerstvolgende vergadering met de contactambtenaar zal de vraag worden
voorgelegd of leden van de seniorenraad woonachtig moeten zijn binnen de Gemeente
Valkenburg. De statuten schrijven dit niet voor. Het is van belang het standpunt van de
Gemeente te vernemen.
11. Sluiting
De voorzitter dank de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 16-05-2017.
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