THEMAGROEP:
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP:
AANWEZIG IN DE VERGADERING:
AFWEZIG:
VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR:
NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.
Plenaire bijeenkomst
in Raadzaal
2.
Opening & vaststellen
agenda
3.
Notulen 20191007
4.

Ingekomen en
uitgegane stukken

5.

Terugkoppeling
bestuursvergadering

SENIOREN
04-11-2019
Gerry van Houtum, Marianne van den Berg-Schoofs, Harry de Wind, Theo Vullers en Jan
Hondelink (gast)
Berrie Gulen
Theo Vullers
IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

- Uitleg hoe e.e.a. verloopt binnen de gemeente.
- Om 20:25 uur opent Harry de vergadering.
- Worden goedgekeurd, met als opmerking dat Berrie contact
met AREA zou leggen i.p.v. Harry
- Brief m.b.t. tot cliënt ondersteuners en belasting invullers is in
behandeling, o.a. door wethouder Prinssen en Marcel van der
Steen.
- Brief aangaande woningbouw en zorg is door gestuurd aan
Margreet van de Rakt en Ingrid van Lankvelt.
- Er is doorgenomen wat bij de thema groepen de lopende zaken
zijn.
- We hebben aangegeven dat de woonvisie in samenhang met
de WMO besproken dient te worden met de betreffende
ambtenaren.
- Senioren belang heeft op 18 november om 19:30uur een
afspraak met ons. We horen nog in welke locatie waar het plaats
vindt.
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6.

Ambitie document
Woonvisie in relatie
met WMO/Zorg

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

- Marianne van den Berg-Schoofs gaat bij de ASD
bestuursvergaderingen als notulist acteren.
- 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.
- Onderhoud met AREA aanvragen met betrekking tot bouw van
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 ook in een
gemeenschappelijke werkgroep deel te nemen die zich gaat
buigen over dit onderwerp.
Harry:
- Nol van Cuijk neemt afscheid commissie sport en bewegen. Ze
gaan zich toespitsen op o.a. ouderen. Wil iemand van onze
thema groep zijn taak in die commissie overnemen. Harry geeft
aan dat hij beschikbaar is en mogelijk een tweede persoon mee
komt.
- Oog voor elkaar is overgegaan in werkvorm en door
professionals gerund gaat worden.
- We moeten aandacht schenken aan voortgangscontrole en de
bijbehorende communicatie.
Om 21:20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Harry zorgt voor
afspraak met
juiste ambtenaren

Op korte termijn

Berrie

Harry
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