THEMAGROEP:
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP:
AANWEZIG IN DE VERGADERING:
AFWEZIG:
VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR:

NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.
Opening & vaststellen
agenda
2.
Notulen 20190909
3.
Ingekomen en
uitgegane stukken

4.

Terugkoppeling
bestuursvergadering

SENIOREN
07-10-2019
Gerry van Houtum, Marianne van den Berg-Schoofs, Harry de Wind, Theo Vullers en Berrie
Gulen.

Theo Vullers

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

- Om 19:20 uur opent Harry de vergadering.
- Worden goedgekeurd.
- Brief naar wethouder Prinssen onderwerp: prestatie
cliëntondersteuners en belasting invullers, Ons Welzijn t.o.v.
vrijwilligers ouderen bonden is verstuurd.
- Data scholing zijn binnen, 14 oktober stukken lezen en 21
oktober opstellen van een advies.
- Samenkomst met de ouderenbond op 28 oktober is vervallen
en wordt verzet naar 11 of 18 november, om 19.00 uur in het
Kantelhuis.
- Er is een samenkomst met ASD-en uit de buurt gemeenten in
de maak.
- Ook een informeel samenzijn met de themagroepen wil men
weer organiseren.
- Op 4 november start de avond met een presentatie met als
onderwerp, procedures en protocollen binnen het
gemeentehuis.
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5.

Ambitie document
Woonvisie in relatie
met WMO/Zorg

6.

Evaluatie
communicatie
ASD/Gemeente
Rondvraag
Sluiting

7.
8.

- Er is over het ambitie document woonvisie en de WMO
Harry zorgt voor
gesproken. Deze twee zaken ondersteunen elkaar te weinig. Er is afspraak met
gevraagd om een gesprek met de ambtenaar van zorg en die van juiste ambtenaren
wonen. Alle andere themagroepen onderschrijven deze
behoefte.
- Onderhoud met AREA aanvragen met betrekking tot bouw van Harry
een wooncomplex voor senioren die elkaar willen en kunnen
ondersteunen. Er ligt een projectvoorbeeld op de plank t.w.
Beukenlaan in Odiliapeel.
- De andere themagroepen zijn gevraagd om een
gemeenschappelijke werkgroep te gaan vormen die zich gaan
buigen over dit onderwerp.
- De raadscommissie heeft het bestuur van de ASD gevraagd hoe
men de communicatie met de gemeente ervaart. We ervaren de
communicatie als positief, open en opbouwend.
Geen.
Om 20:25 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Op korte termijn
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