NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

12-10-2021
11.00 uur
’t Geboew.

Aanwezig: Dhr. W. Baetsen, mevr. J. Bastings, mevr. M. Braam, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks,
mevr. M. v.d. Pol(notulen), dhr. J. Pluijmen, mevr. E. Wolfs, mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. G. Caelen.
1. Opening.
Kennismaking met dhr. Willem Bolt, voorzitter ASD.
Dhr. Bolt is dhr. Rutten opgevolgd als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W. De raad wil zich
richten op contacten met de kernen.
Dhr. Bolt wil van de Seniorenraad weten wat de ASD voor hen kan betekenen.
Dhr. Pluijmen antwoordt dat de Seniorenraad destijds is opgericht om het College van B&W
gevraagd en ongevraagd te adviseren t.a.v. het Seniorenbeleid.
Door de komst van de ASD is de adviesfunctie vervallen en richt de Seniorenraad zich op
activiteiten voor de senioren.
Door het wegvallen van voorzieningen in de kernen wordt het voor ouderen aantrekkelijk om
in Valkenburg te komen wonen met als consequentie dat de jeugd vertrekt.
Het beleid van de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt overgeheveld naar Maastricht
omdat Valkenburg niet voldoende expertise heeft. Dit is niet altijd in het voordeel van
Valkenburg, zoals b.v. beschermd wonen.
Dhr. Bolt geeft aan dat wanneer de Seniorenraad een advies wil uitbrengen de raad dit via de
ASD kan doen.
Mevr. van der Bijl merkt op dat het verzorgingstehuis Vroenhof is opgeknapt, gerenoveerd en
onder Obama care valt. Ouderen kunnen daarop intekenen en gebruik maken van
voorzieningen zoals een winkel en kapper.
Dhr. Pluijmen stelt voor om één keer per jaar een overleg te plannen met de ASD en
Seniorenraad.
2. Ingekomen-en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
16-09-2021 Dhr. Scholtes: Vacatures Seniorenraad.
20-09-2021 Computerclub Houthem: Info cursus computerclub.
24-09-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Terugkoppeling brainstormsessie.
3. Concept-notulen d.d. 14-09-2021.
Mevr. van de Pol zal de notulen van het overleg met contactambtenaar van 14 september bij
de stukken van de volgende vergadering voegen.
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4. Vacatures Seniorenraad.
Dhr Caelen en dhr. Pluijmen hebben met de volgende kandidaten gesproken:
Dhr. van Beest, een geschikte kandidaat uit Berg en Terblijt, wil lid worden van de
Seniorenraad als hij beide functies kan vervullen.
Dhr. Blom uit Berg en Terblijt wil de functie van penningmeester op zich nemen.
Dhr. Soumang kon niet duiden hoe hij zijn functie bij de Seniorenraad ziet.
Dhr. Scholtes uit Valkenburg werd geschikt bevonden.
Mevr. Spierdijk wordt nog uitgenodigd nadat zij op de Seniorendag heeft ervaren wat de
activiteiten van de Seniorenraad zijn.
Er volgt nog een gesprek met dhr. Schippers.
De kandidaten die met het DB hebben gesproken krijgen van dhr. Pluijmen een brief.
5. Activiteiten Seniorenraad.
Seniorendag.
Begroting Seniorendag: door activiteiten m.b.t de techniek te combineren met het jubileum
van dhr. Leo van Weersch worden er minder kosten gemaakt.
Afspraken m.b.t. de Seniorendag.
Bij binnenkomst krijgen de deelnemers een consumptiebon van € 2,50 en de QR-code wordt
gecontroleerd.
Mevr. Wouters zorgt voor de cadeautjes van de Tombola.
Dhr. Frank Delnoij, fysiotherapeut, houdt een lezing over gezond ouder worden.
Dhr. Jos Smeets geeft informatie over de Social sofa.
De uitnodigingen worden deze week naar de senioren gestuurd.
Bij de opbouw hoeven de leden van de Seniorenraad niet aanwezig te zijn.
Dhr. Pluijmen stelt een taakverdeling op voor de leden.
De leden wordt gevraagd of zij om 08.30 uur aanwezig kunnen zijn.
Samen eten.
In overleg met dhr. van de Bergh wordt het Samen eten weer opgestart.
Filmvoorstellingen.
Wordt na 1 januari 2022 weer opgestart.
Kerstdiner in de kernen.
Het kerstdiner is bedoeld voor ouderen in de kernen. Per kern ± 20 personen.
Agendapunt volgende vergadering.
Presentje voor gedupeerde ouderen van de watersnoodramp.
Aan de inwoners van Valkenheim, Oosterbeemd en Valkenburg wordt een presentje
aangeboden.
Mevr. Crolla van Sevagram is bereid om namen en aantallen van gedupeerde ouderen aan te
geven aan de Seniorenraad.
Agendapunt volgende vergadering.
6. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag.
7. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 16-11-2021.
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