Verslag van de plenaire vergadering SRE van 14 november 2018
Aanwezig:

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

Afwezig:

(met kennisgeving): Wessel Loonstra en Freek Roelofs

1. Gedachtenwisseling met de Ombudsman Sociaal Domein (OSD), Fred
Molenhuis
Aan de hand van de toegestuurde vragen kwamen we tot een gesprek met de
volgende conclusies:
 OSD en SRE kunnen elkaar helpen. Zo kan de SRE navraag doen naar de stand
van zaken met betrekking tot het rapport van de OSD “Toegan(g)kelijk”.
 Op 4 december is er een raadscommissie samenleving gepland. We willen graag
weten wat er tot nu toe is gedaan met de aanbevelingen uit Toegan(g)kelijk, en
Hans maakt een notitie die dan door de secretaris zal worden opgestuurd.
 Kan de OSD ook aandacht besteden aan integrale ouderenzorg. Hierover is
gesproken tijdens de bijeenkomst te Pesse, georganiseerd door Zorgbelang
Drenthe. Albert en Frits zijn hierbij aanwezig geweest en Albert maakt een kort
verslagje daarvan, dat dan de volgende vergadering zal worden besproken..
 Okko zal tijdens de vergadering van Publiek vervoer (11 december) aankaarten of
ook Zorgbelang Drenthe moet deelnemen in die werkgroep.
2. Financiën
Alvorens ons de subsidie toe te kennen wil B&W eerst onze begroting zien. De
vergadering gaat akkoord met de voorliggende begroting, dus de subsidie aanvraag
kan worden ingediend.
3. Er is geprobeerd om voor de december vergadering wethouder Kleine uit te nodigen.
Dit is niet gelukt en met zijn secretaresse worden nu afspraken gemaakt voor het
voorjaar en najaar van 2019.
Ook een gesprek met wethouder Wanders is in december niet mogelijk. Getracht
wordt hem zsm bij de SRE uit te nodigen
4. Postafhandeling
Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de in- en uitgaande post van/naar
personen en instanties buiten de SRE en anderzijds de verslagen, krantenartikelen
etc. die leden met elkaar willen delen. Jan zal Bert vragen een apart vak te maken
onder in-en uitgaande post, waarin dit laatste zal worden opgenomen.
5. Vergaderdata 2019
De vergaderingen van de SRE vinden (met uitzondering van juli en augustus) altijd
plaats op de tweede woensdag van de maand. De DB vergaderingen op de laatste
woensdag van de maand. Jan zal hier volledigheidshalve een schemaatje van maken,
dat op de website teruggevonden kan worden.
6. Gesprek met de ouderenbonden, 21 november 2018
Wethouder Otter zal spreken over het gemeentelijk woningbeleid. Een vraag die
daarbij naar voren kan komen is of de gemeente wel onder\zoek doet naar de
behoefte van de toekomstige bewoners.
Door ons zal mededeling worden gedaan van het gesprek met de ombudsman en de
uitkomsten daarvan.
7. Zorgorganisaties

Er zijn in en rond Emmen vele organisaties werkzaam die zich bezighouden met zorg.
hoe die organisaties samenhangen is niet (helemaal) duidelijk en Albert zal proberen
een organogram te achterhalen.
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Notitie voor Commissie samenleving (Toegan(g)kelijk
Verslag Zorgbelang Drenthe (Pesse)
Zorgbelang in werkgroep Publiek Vervoer
Subsidieaanvraag naar gemeente
Wethouders uitnodigen voor 2019
Apart mapje voor “onderlinge post”
Vergaderschema maken 2019
Organogram over zorginstanties
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