NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

13-06-2017
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, mevr. J. Bastings, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks, mevr. M. v.d.
Pol(notulen), mevr. R. Wouters.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
11-05-2017 Gemeente Valkenburg: Subsidieaanvraag 2018 Waarderingssubsidie.
12-05-2017 Gemeente Valkenburg: Reactie Jaarverslag 2016.
17-05-2017 Dhr. Huynen: Nieuwe parkeermethode Valkenburg aan de Geul.
18-05-2017 Dhr. Huynen: Nieuwe parkeermethode Valkenburg aan de Geul met reactie van
dhr. Niels Dauven.
29-05-2017 Dhr. Scholten: Afmelding afscheidslunch.
30-05-2017 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging voor hoorzitting n.a.v. bezwaarschrift.
Uitgaande stukken.
10-05-2017 Gemeente Valkenburg: bezwaarschrift collegebesluit inzake subsidie
Seniorenraad.
Dhr. Caelen gaat naar de hoorzitting op 13 juni.
De Seniorenraad gaat akkoord met het concept-advies van de ASD inzake het nieuwe
parkeerbeleid van de gemeente.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 16-05-2017;
De notulen worden vastgesteld.
4. Concept-notulen overleg Seniorenraad met de contactambtenaar d.d. 16-05-2017.
Agendapunt 3.
Voorstel om een muziekvoorstelling en een vlaaiendag te organiseren.
Agendapunt 4.
De Seniorenraad gaat nieuwe leden werven.
De notulen worden vastgesteld.
5. Stand van zaken filmvoorstellingen.
De filmvoorstellingen worden steeds minder bezocht. In september wordt bezien of de
filmvoorstellingen nog door kunnen gaan.
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Mevr. van de Pol zal mevr. Cremers mailen om de Bumarechten per 1 juli te stoppen en
geen nieuwe cd’s aan te kopen.
6. Stand van zaken Samen eten.
In tegenstelling tot de filmdagen wordt het Samen eten druk bezocht.
In het overleg van september met contactambtenaar dhr. Vijgeboom, zal worden
voorgesteld om nog een aantal Samen eten te organiseren.
7. Stand van zaken zomerprogramma.
Er is een schema van de taakverdeling van het zomerprogramma opgesteld.
8. Afscheid dhr. Smeets en dhr. Scholten.
De gemeente heeft subsidie beschikbaar gesteld voor een afscheidslunch. Dhr. Smeets en
dhr. Scholten hebben de afscheidslunch afgewezen.
Op 12 september wordt tijdens de AB vergadering alsnog afscheid genomen.
Mevr. van de Pol zal beide heren voor 12 september om 12.00 uur uitnodigen.
Als dhr. Scholten niet bij de vergadering aanwezig kan zijn, zal dit aan mevr. Wouters worden
doorgegeven.
9. Rondvraag.
- Dhr. Caelen deelt mee dat hij een half jaar de voorzitter zal vervangen.
- Mevr. Wouters koopt een cadeau voor mevr. Velthorst. Mevr. Velthorst en mevr.
Cremers worden uitgenodigd voor de vergadering van 12 september.
- Dhr. Hendriks geeft aan dat de subsidie voor de afscheidslunch niet zal worden
aangevraagd, omdat het etentje bij Stella Maris niet doorgaat.
- Agendapunten vergadering 12 september:
 Studiedag.
 Uitstapje.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 12-09-2017.
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