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1.
Plenaire bijeenkomst
2.
Opening & vaststellen
agenda
3.
Notulen 20191104
4.
Ingekomen en
uitgegane stukken

5.

Terugkoppeling
bestuursvergadering

SENIOREN
02-12-2019
Gerry van Houtum, Harry de Wind, Berrie Gulen en Theo Vullers
Marianne van den Berg-Schoofs
Theo Vullers
IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

- Afscheid van leden uit de themagroep Toegankelijkheid.
- Om 19.30 uur opent Harry de vergadering en de agenda wordt
vastgesteld.
- Wordt zonder aanpassing aangenomen.
- Brief m.b.t. tot cliënt ondersteuners en belastinginvullers is in
behandeling, o.a. door wethouder Prinssen en Marcel van der
Steen. Op 10-12-2019 om 09.00 uur vindt een overleg plaats.
- Brief aangaande woningbouw en zorg is door gestuurd aan
Ingrid van Lankvelt en Margreet van de Rakt. Nog geen reactie
gehad.

Op 6-2 neemt
Harry dit mee in
het overleg.

TERUGKOPPELING
OP DATUM

- Het VN verdrag, aangaande hoe om te gaan met de
toegankelijkheid voor gehandicapten, verdient eenieders
aandacht.
- Zolang de themagroep toegankelijkheid niet actief is, mogen
onderwerpen die aandacht behoeven, over de andere groepen
verdeeld worden. Dit afhankelijk van het onderwerp.
- De reacties over het WMO-loket zijn positief. Jammer dat er
achterstanden zijn. Deze wil men door inhuur oplossen.
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6.

7.

Voorbereiding
afspraak m.b.t.
vrijwilligers Senioren
Bonden op 10-122019
Ambitie document
Woonvisie in relatie
met WMO/Zorg beleid

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

- Harry heeft op schrift gesteld wat we besproken willen hebben
en opgestuurd naar Margreet v.d. Rakt. Ons Welzijn zal
waarschijnlijk ook geïnformeerd zijn.

- Er is over het ambitie document woonvisie en de WMO
gesproken. Deze twee zaken ondersteunen elkaar te weinig. Er is
gevraagd om een gesprek met Margreet van de Rakt (zorg) en
Ingrid van Lankvelt (wonen). Alle andere themagroepen
onderschrijven deze behoefte.
- José Moonen (Area) wil begin volgend jaar voorlichting over dit
onderwerp verstrekken. De vergadering stelt voor om alle
themagroepen uit te nodigen, bij deze briefing.
- De andere themagroepen zijn gevraagd om een
gemeenschappelijke werkgroep te gaan vormen die zich gaan
buigen over dit onderwerp.
Berrie:
- Kunnen we een keer de aanvraagprocedure van een WMO
aanvraag doorlopen, samen met een verantwoordelijke
ambtenaar. Wordt op 10-12 besproken bij het overleg met
Margreet v. d. Rakt en Neeltje Schoenmakers.
Om 20:40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Harry zorgt voor
afspraak met
juiste ambtenaren

Op korte termijn

Berrie & Harry

Harry
10-12-2019
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