NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

09-10-2018
11.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, dhr. Baetsen, mevr. J. Bastings, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks, mevr.
I. Paulssen, mevr. M. v.d. Pol(notulen), dhr. J. Pluijmen, mevr. E. Wolfs, mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: Mevr. M. Braam.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Wethouder Meijers en dhr. Vijgeboom komen om 12.30 uur voor een kennismakingsgesprek.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Er zijn geen stukken ingekomen.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 11-09-2018.
Agendapunt 3.
Mevr. van de Pol zal het nummer van de KvK doorsturen naar dhr. Pluijmen.
Agendapunt 7.
Mevr. Paulssen was bij de beweegroute op 26 september verhinderd.
De notulen worden vastgesteld.
4. Concept-notulen overleg contactambtenaar d.d. 11-09-2018.
Agendapunt 3.
De Seniorendag moet anders worden georganiseerd.
5. Benoeming vice-voorzitter Seniorenraad.
Dhr. J. Pluijmen is unaniem gekozen tot vice-voorzitter van de Seniorenraad.
Zal de DB vergaderingen bijwonen, maar meldt zich voor 1 november af.
6. Verslag overleg Seniorenraad en ASD inzake het rapport Senioren en brandveiligheid.
Concept-brief College B&W.
Bij punt 4 toevoegen: Bij herhaling senioren bij diverse gelegenheden informeren zoals
Seniorendag, TV Valkenburg, activiteiten senioren, commissie Sociaal Domein.
7. Stand van zaken Samen eten.
Het Samen eten op 25 oktober is volgeboekt.
Het Sameneten wordt in 2019 gecontinueerd.
In december wordt een extra Samen eten georganiseerd. Prijs € 10,00.
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8. Stand van zaken filmvoorstellingen.
Informatie over de film van 30 november wordt naar het secretariaat doorgestuurd.
9. Stand van zaken Seniorendag.
Dhr. Pluijmen heeft contact gehad met het Casino, de Polfermolen en Chateau st. Gerlach
voor de planning van de Seniorendag.
Bij Chateau st. Gerlach kunnen 360 personen worden geplaatst, maar is erg duur.
Van de Polfermolen is nog geen offerte binnen.
Bij het Casino kunnen 200 personen worden geplaatst.
De Seniorenraad gaat voor de optie Polfermolen.
- Programma ’s morgens en ’s middags.
- Zaterdag 8 december.
1e groep van 10.00 uur – 12.30 uur
2e groep van 14.30 uur – 17.00 uur.
Als eind 2018 nog geld van het activiteitenbudget van de Seniorenraad overblijft zal een
bijdrage aan de Seniorendag worden gegeven.
10. Programma activiteiten Seniorenraad in 2019.
Er zijn nog geen activiteiten gepland.
11. Rooster van aftreden.
Mevr. Paulssen en dhr. Baetsen worden definitief lid van de Seniorenraad.
Aan mevr. Braam zal nog worden gevraagd of zij lid wil worden van de Seniorenraad.
12. Studiedag en uitstapje.
Vanwege het kennismakingsgesprek om 12.30 uur met wethouder Meijers wordt vanwege
tijdgebrek dit agendapunt verschoven naar de volgende vergadering.
13. Rondvraag.
- Dhr. Pluijmen heeft in een artikel gelezen dat toeslagen niet door 65-plussers worden
aangevraagd omdat men niet weet hoe dat moet. Ook door de digitalisering kunnen veel
ouderen geen toeslag aanvragen.
Mevr. van de Pol zal dit in de vergadering van de ASD bespreken en vragen of een team
hierover een concept-advies kan opstellen.
- Mevr. Wouters stuurt Claudia en Rian een beterschapskaart.
14. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 13-11-2018.
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