THEMAGROEP:
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP:
AANWEZIG IN DE VERGADERING:

SENIOREN
11-03-2019
Gerry van Houtum, Marianne van den Berg-Schoofs, Harry de Wind, Berrie Gulen,
Theo Vullers.
Gasten: Werkgroep Mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap: Joke Lentjes
en Gerrie van der Rijt van Sinten.

VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR:
Theo Vullers
Marianne heeft een stuk voor de website ingestuurd dat door de themagroep Senioren goed ontvangen is en als bronducument gebruikt gaat
worden.
NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.
Ja
Notulen 20190204
2.
Ja
Advies beleidskader
WMO

3.

Nee

Scholing Zorgbelang
Brabant/Zeeland

4.

Nee

Sport en bewegen
vervolg
bijeenkomsten

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

Goed gekeurd.
Dit stuk is door iedereen bekeken en goed bevonden. Van de
gemeente Oss en Landerd zijn ook adviezen binnen gekomen. Dat
van gemeente Oss lijkt een kopie van dat van Uden. Dat van
Landerd had geen toevoegingen op ons advies.
Deze week komen de gemeenten bij elkaar, dat moet tot een
regionaal stuk leiden. Het moet de basis zijn van een gemeentelijk
beleidsplan, dat we nog ter goedkeuring krijgen aangeboden.
In 2016 & 2017 heeft Zorgbelang Brabant de benodigde scholing
Harry de Wind
voor adviesraden verzorgt. Een dagdeel voor de gehele ASD met de houdt ons op de
benodigde onderwerpen, WMO, Jeugdzorg en het functioneren
hoogte..
van een ASD. Daarna volgt een scholing per themagroep. De
planning voor deze cursus dagen volgt nog.
Men wil een datum prikker rondsturen om een datum te plannen
om dit onderwerp te bespreken.
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5.

Nee

Woonvisie

6.

Ja

Terugkoppeling
problematiek
Seniorenbelang Uden

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Startnotitie woonvisie gemeente Uden is naar iedereen verstuurt.
We wachten het vervolg af.
Senioren belang Uden wil met twee personen zitting nemen in de
Harry de Wind
thema groep Senioren van de ASD.
Eens in de maand is een gemeenschappelijke vergadering (LSV)
met de KBO Volkel, KBO Odiliapeel, Seniorenbelang Uden en PCOBUden, tijdens deze vergadering is dit onderwerp besproken.
Vooraf aan de vergadering van 21 maart, gaat het bestuur van de
ASD aangeven hoe de samenstelling van de thema groep Senioren
van het ASD tot stand gekomen is.
Gerry van Houtum: Ze heeft een uitnodiging gehad voor het
Harry de Wind
“festival om nooit te vergeten” met o.a. als thema dementie. Dit
vindt op 17 mei in Breda plaats en ze zou er graag samen met
iemand heen gaan. Is hier budget voor? Harry geeft aan dat er
budget voor scholing is en terugkoppeling geeft wat de
mogelijkheden in deze zijn.
Gerrie van der Rijt-van Sinten: Is het mogelijk om ook agenda
punten op te brengen als ze bij ons te gast zijn. Dit is natuurlijk
mogelijk.
Berrie Gulen: De gemeente betaalt voor cliëntondersteuning door
Ons Welzijn. Legt deze organisatie verantwoording af? Mag hij zelf
binnen informeren het gemeentehuis? Harry vindt dit goed als het
ASD bestuur er van de hoogte is. Harry de Wind informeert via zijn
connecties bij Ons Welzijn.
Om 20:45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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