THEMAGROEP:
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP:
AANWEZIG IN DE VERGADERING:

AFWEZIG:
VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR:

SENIOREN
6-5-2019
Gerry van Houtum, Marianne van den Berg-Schoofs, Harry de Wind, Theo Vullers.
Gasten: Werkgroep Mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap: Joke Lentjes
en Gerrie van der Rijt- van Sinten.
Berrie Gulen.
Theo Vullers

NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.
Presentatie “GUUS”
2.
Opening &
mededelingen
3.
Notulen 20190401

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

4.

Documentatie over deze cursus wordt toegestuurd. Start scholing
is op 13 mei om 18:00 uur.
Er is door mevr. Van Lankvelt (gemeente Uden) een ambitie
document opgesteld. Dit document wordt opgevraagd. Op 7 mei is
Harry aanwezig in het gemeentehuis, bij de uitleg over dit
document.
Mevr. Van de Rakt wil praten over het waardig ouder worden. Dit
gaat op 22 mei van 09:00 uur tot 10:30 uur, in het gemeentehuis,
plaats vinden. Ter voorbereiding stuurt Harry stukken rond.
De snelheid van publiceren van onze verslagen op de website laat
te wensen over, ondanks dat ze binnen een week goedgekeurd zijn
door de leden van de thema groep.

5.

Scholing Zorgbelang
Brabant/Zeeland
Voortgang woonvisie

6.

Manifest “waardig
ouder worden”

7.

Reflectie ASD-Uden
en Themagroepen

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

Harry

Zo spoedig
mogelijk.
Zo spoedig
mogelijk.

Plenaire bijeenkomst in de raadzaal.
Om 19:50 uur opent Harry de vergadering.
Zijn goedgekeurd.

Harry

Allen

22 mei 09:00uur.

Harry

Zo spoedig
mogelijk.
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8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Ook de actuele agenda dient op tijd op de site te staan.
Niet iedereen heeft volledig beeld en geluid over hun mogelijke
bijdrage aan de ASD-Uden. Dit moet nog groeien.
Het lezen van de verslagen van de andere thema groepen leert ons
waar de anderen groepen mee bezig zijn. Dit dienen we onszelf
aan te leren. Hierdoor zien we ook als er een overlap is in
onderwerpen.
We zouden een van de Ouderenadviseurs, Belastinginvullers en/of
Cliëntondersteuners eens uit kunnen nodigen, om hun verhaal aan
te horen aangaande de senioren problematiek in gemeente Uden.
Theo:
- Bij de vergadering op 3 juni zijn Berrie en Theo afwezig. Is een
andere datum plannen slimmer? Het verzetten naar 24 juni om
19:00uurin het Kantelhuis is een alternatief.
Om 21:20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Allen

Direct.

Harry, Berrie??
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