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1.
Opening & vaststellen
agenda
2.
Notulen 20200210
3.
Ingekomen en
uitgegane stukken

4.

Terugkoppeling
bestuursvergadering

5.

Voortgang OnsWelzijn
versus vrijwilligers

SENIOREN
02-03-2020
Gerry van Houtum, Marianne van den Berg-Schoofs en Harry de Wind
Theo Vullers en Berrie Gulen beiden met bericht
Harry de Wind
IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
- Om 19.20 uur opent Harry de vergadering en de agenda wordt
vastgesteld.
- Wordt zonder aanpassing goedgekeurd.
- m.b.t. de woonvisie heeft Harry stukken van de Provincie
ontvangen hoe men e.e.a. wil aanpakken en wat de acties
kunnen zijn.
-Neeltje Schoenmakers heeft de subsidieaanvraag van
OnsWelzijn doorgestuurd. Voor een vervolgafspraak dienen we
dit stuk door te lopen daar dit ook cijfers bevat.
-Het jaar verslag is akkoord bevonden en zal naar de secretaris
gestuurd worden
- Op de site is de info/notulen etc. sinds begin dit jaar niet up to
date.
-we hebben te horen gekregen dat Margreet v.d.Rakt direct is
gestopt. Hoe gaan we verder met afspraken.
-Het gesprek met Neeltje Schoenmakers heeft een aantal vragen
opgeroepen en we moeten de aanvraag van OnsWelzijn goed
tegen het licht te houden. We willen met Neeltje en OnsWelzijn
om de tafel om alle zaken duidelijk te krijgen. Waarbij ook MEE
moet aanschuiven. We moeten alle vragen duidelijk op papier
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krijgen. Men moet ook aangeven wat OnsWelzijn aan de
vrijwilligers t.b.v. bijscholing etc. besteed. Harry heeft een
overzicht gekregen hoeveel vrijwilligers en wat de kosten voor
hen zijn die door de afdelingen moet worden opgehoest.
Het totaal komt uit op een bedrag van €9.000,-Woonarena in relatie - Nabeschouwing maatschappelijke Woonarena van donderdag
met WMO/Zorg beleid 6 februari. We hebben nog geen verdere info ontvangen m.b.t.
de presentatie. De voorzitter heeft op de valreep aangegeven
dat zij de informatie heeft ontvangen en heeft doorgestuurd.
- We willen graag een separaat onderhoud plannen met José
Moonen van Area-wonen, liefst op een woensdagochtend.
Werkgroep Wonen en - Harry heeft een mail ontvangen met de vraag wie plaats wil
Zorg / Centrumvisie
nemen in één of beide voornoemde werkgroepen. Bij onze
Themagroep gaat de voorkeur uit naar Woonarena, Zorg en
Welzijn. Zal e.e.a. ook met de anderen opnemen.
Rondvraag
- Harry zal een mail aan ieder sturen met de vraag op welke
ochtenden, middagen, avonden van de week men vrij in de
agenda heeft.
Sluiting
Om 20.30 uur sluit Harry de vergadering en we schuiven aan in
het plenaire gedeelte over MFA/IKC Oost.
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