NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

14-02-2017
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, mevr. M. Cremers ,
dhr. F. Hendriks, mevr. M. v.d. Pol(notulen), dhr. L. Scholten, mevr. I. Theeven (toehoorder).
Afwezig met kennisgeving: Mevr. Wouters.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Mevr. Idy Theeven woont de vergadering als toehoorder bij.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
18-01-2017 Kamer van Koophandel: Uitschrijving mevr. Cremers.
20-01-2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Bevestiging ontvangst bezwaarschrift.
25-01-2017 Kamer van Koophandel: Inschrijving dhr. Caelen.
01-02-2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging voor hoorzitting n.a.v.
bezwaarschrift.
06-02-2017 Juridisch loket Maastricht: Uitbreiding balieopenstelling.
Uitgaande stukken.
19-01-2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Bezwaarschrift subsidie Seniorenraad
3. Concept-notulen vergadering d.d. 10-01-2017.
De notulen worden vastgesteld.
4. Concept-notulen overleg contactambtenaar d.d. 10-01-2017.
De notulen worden vastgesteld.
5. Verslag gesprek leden Seniorenraad, leden ASD en mevr. Janssens d.d. 31-01-2017.
De voorzitter blikt terug op de gang van zaken in de afgelopen jaren.
In het gesprek van 31 januari werd bekend gemaakt dat in 2009 door de gemeente een
notitie over de nieuwe structuur van de WMO-raad is opgesteld. Deze notitie is in het
overleg met de wethouder september 2009 door de WMO-raad akkoord bevonden en in de
vergadering van oktober 2009 heeft ook de Seniorenraad daarmee ingestemd.
De voorzitter is hiervan niet op de hoogte gesteld en zou destijds de functie van voorzitter
dan ook niet hebben aanvaard. Dhr. Smeets kan zich niet in de nieuwe situatie schikken en
heeft besloten om het voorzitterschap per direct op te zeggen. Wel wil hij meewerken aan
een overgangsperiode, maar neemt geen deel aan de zomeractiviteiten.
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Dhr. Scholten heeft zich geërgerd aan de gang van zaken in de afgelopen periode. Hij is van
mening dat de Seniorenraad niet volledig kan functioneren. De vragen van dhr. Scholten zijn
in het gesprek van 31 januari behandeld. Twijfelt of hij nog lid wil blijven.
Dhr. Caelen heeft telefonisch contact met de contactambtenaar voor een overleg. Het
overleg vindt plaats op 23 februari om 10.00 uur in het gemeentehuis.
De Seniorenraad wacht af in welke vorm de raad doorgaat.
6. Nieuwe leden.
Om de zomeractiviteiten goed te kunnen uitvoeren zijn er nieuwe leden nodig.
Als bekend is in welke vorm de Seniorenraad doorgaat wordt gestart met de werving van
nieuwe leden o.a. door het inschakelen van de Vrijwilligerscentrale.
Mevr. Theeven stelt zich voor.
7. Stand van zaken filmvoorstellingen.
Er zijn 30 aanmeldingen voor de film van 14 februari.
De flyers met informatie over de film worden naar Markant, 1 Valkenburg, de website en TV
Valkenburg verspreid.
8. Stand van zaken Samen eten.
Er zijn veel aanmeldingen binnengekomen.
Op 31 mei en 21 juni begint het Samen eten om 13.00 uur.
9. Stand van zaken studiedag.
Mevr. Wouters heeft met 2 organisaties contact gehad. Vanwege haar afwezigheid kan
hierover geen informatie worden gegeven.
10. Verslag overleg zomeractiviteiten d.d. 09-02-2017.
Suggesties voor activiteiten t.b.v. het zomerprogramma:
- Workshop bloemschikken.
- Lezing geschiedenis van de oorlog in Valkenburg met informatie over de Stolpersteinen
door Herman van Rens in de bibliotheek.
11. Artikelen Markant.
Er is geen artikel voor Markant.
12. Rondvraag.
- Mevr. Theeven vraagt of zij informatie over de Seniorenraad toegestuurd kan krijgen.
- Er is geen nieuws over de op te richten Seniorenpartij.
- De gegevens van de leden op de website worden verwijderd.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 11-04-2017.
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