NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

16-05-2017
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: dhr. T. Smeets, dhr. G. Caelen, mevr. J. Bastings, , dhr. F. Hendriks, mevr. M. v.d.
Pol(notulen), mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: mevr. T. v.d. Bijl.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden en de ouderenadviseurs welkom en opent de vergadering.
Presentatie ouderenadviseurs.
Mevr. Stork, dhr. van Beest en dhr. Wolfs zijn gedurende 3 jaren beschikbaar als vrijwillige
ouderenadviseurs. Via de KBO hebben zij een opleiding gevolgd waarin zij getraind zijn in
gespreksvaardigheid en levensgebieden.
Doelstelling is om mensen op gang te helpen en de eigen regie te behouden. Hiervoor zijn 3 à
4 gesprekken nodig. Naar aanleiding van een hulpvraag wordt gekeken of er een oplossing
voor de cliënt kan worden gevonden. Ook bieden zij hulp bij het invullen van
belastingformulieren.
De contacten met de gemeente lopen via mevr. Janssens. De gemeente verwijzen zelden
een cliënt door. Op de website van de gemeente staan de gegevens van de adviseurs.
Leden van de KBO worden door de bond doorverwezen. Ook melden zich mensen spontaan
aan. Wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners brengen cliënten in contact met de
adviseurs.
Om mensen goed te kunnen voorbereiden is een contact voorafgaande aan een
huiskamergesprek wenselijk.
Dhr. Wolfs heeft 7 gesprekken met cliënten gevoerd die door het ziekencomité en de
Zonnebloem waren doorverwezen.
Mevr. Wouters geeft aan dat in de gemeente Rotterdam 1 maal per jaar alle ouderen door
ouderenadviseurs en maatschappelijk werk worden bezocht. Kunnen de ouderenadviseurs
dit ook in Valkenburg aan de Geul bewerkstelligen?
Mevr. Stork merkt op dat dit in het verleden met weinig succes al is geprobeerd. De ervaring
leert dat het bezoek effect heeft bij ouderen van 80 jaar en ouder.
Op de website van de Seniorenraad zal informatie en gegevens van de ouderenadviseurs
worden geplaatst.
De adviseurs vragen de leden van de Seniorenraad om mensen naar hen door te verwijzen.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
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April 2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging herdenken 4 mei.
29-04-2017 dhr. Lou Heynens: Uitnodiging lezing Het avontuur tegemoet d.d. 17-05-2017.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 11-04-2017.
De notulen worden vastgesteld.
4. Notulen overleg Seniorenraad met de wethouder d.d. 14-03-2017.
De notulen worden vastgesteld.
5. Collegebesluit inzake subsidie d.d. 31-03-2017.
Mevr. van de Pol zal het bezwaarschrift Collegebesluit inzake subsidie Seniorenraad d.d. 1005-2017 naar het College van B&W en naar de fracties van de politieke partijen sturen.
6. Stand van zaken filmvoorstellingen.
Er zijn voor de film van 16 mei 30 aanmeldingen binnengekomen.
7. Stand van zaken Samen eten.
Veel positieve reacties ontvangen over de gerechten en de goede sfeer.
8. Stand van zaken zomerprogramma.
Zie notulen overleg contactambtenaar.
9. Afscheid dhr. Smeets.
Dhr. Smeets en dhr. Scholten hebben afscheid genomen van de Seniorenraad.
De datum en locatie van het officiële afscheid is nog niet bekend.
10. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en wenst de Seniorenraad veel succes in de
toekomst.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 13-06-2017.
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