Verslag van de plenaire vergadering SRE van 10 oktober 2018
Aanwezig:

Jan de Bruin Jan B), Albert Huizing (vz), Frits Oldenhuis, Hans van Os, Okko
Prins, Freek Roelofs, Jan Smale (Jan S), Joke van Voorst (Joke V) en Robert
Zwarts. Aspirant lid: Joke Jansen (Joke J).

Afwezig:

(met kennisgeving) Mariet Uneken.

1. Opening
Na de opening verzoekt Albert joke J. even buiten te wachten. Tijdens die
afwezigheid komt de vergadering unaniem tot het besluit om Joke Jansen voor te
dragen als lid van de SRE. We zijn nu echter nog voltallig, dus tot 1 januari zal Joke
J. deelnemen aan de vergaderingen als aspirant lid. We moeten blijven zoeken naar
nog een nieuw lid met ingang van 1 januari.
2. Uit te brengen adviezen
 SAM. Is in principe klaar en kan aan de gemeente worden opgestuurd.
 Beleidsplan handhaving. Er zijn verschillende opmerkingen binnengekomen, en de
secretaris zal de commentaren samenvatten en, alvorens die naar de gemeente
te sturen, aan de leden voorleggen.
3. Verslag vorige vergadering
Met betrekking tot de “Knarrenhof” is de secretaris te enthousiast geweest. Er is wel
een suggestie gedaan over de benodigde grond, maar van een toezegging was geen
sprake.
4. Mededelingen
 Robert maakt deel uit van de klankbordgroep “de Toegang” er heeft onlangs een
vergadering plaatsgevonden, maar het verslag is nog steeds niet ontvangen.
Robert doet navraag.
 Een punt voor de agenda op de dag met de ouderenbonden wordt “woonbeleid”
hiervoor zal wethouder Otter worden uitgenodigd. Aanvraag via Alies, cc aan
weth Kleine.
 Jan B zal proberen de Ombudsfunctionaris uit te nodigen voor de SRE
vergadering van 14 november. Het belangrijkste onderwerp is het verslag
“Toegan(g)kelijk” van november 2017. Andere gesprekspunten worden
geïnventariseerd tijdens de DB vergadering.
5. Bezoeken
 Opening juridisch loket 8-11 : Okko.
 Jubileum PCOB Emmen 27-10 :Joke V.
 Lancering Demens 2-11 : Jan S., Joke J., Hans, Wessel, Okko.
 Zorgbelang Drenthe 8-11 : Albert, Frits.
 Het cluster “zorg” gaat een bezoek brengen aan de Hooimijt. Robert neemt het
voortouw
6. Integrale ouderenzorg
Jan S heeft hierover een uitgebreide, goed leesbare samenvatting gemaakt. Op 22
november heeft er weer een gesprek over dit onderwerp plaats en in de
decembervergadering horen we meer.
7. Wat verder ter tafel komt
 Het verslag “toekomstgericht wonen” wordt aan de leden gezonden, maar op
verzoek van de RABO bank komt dit niet op onze site.



In Zwartemeer was een burgerinitiatief over een nieuwe woonvorm. In verband
met het bestaand bestemmingsplan was het initiatief afgeblazen, maar het lijkt
erop dat het toch nog kan doorgaan. Wordt vervolgd.
Einde vergadering 12:15.
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Advies maken en opsturen mbt beleidsplan handhaving
Advies maken en opsturen mbt SAM
Verslag opvragen van klankbordgroep de Toegang
Wethouder Otter uitnodigen (21 nov)
Ombudsfunctionaris uitnodigen voor 14 nov
Verslag “toekomstgericht wonen” naar de leden
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