Verslag van de SRE bijeenkomst van 10 april 2019
Aanwezig: Jan de Bruin (Jan B), Albert Huizing (vz), Joke Jansen, Frits Oldenhuis,
Hans van Os, Okko Prins, Jan Smale (Jan S) en Robert Zwarts
Afwezig:

Wessel Loonstra Mariet Uneken

1. Opening
Een speciaal welkom vandaag voor Wilma Nijenbrinks, die zich wil oriënteren
op het lidmaatschap van de SRE.
2. Vaststelling agenda
Geen opmerkingen
3. Verslagen
In het verslag van de SRE vergadering is de naam van de wethouder helemaal
niet genoemd. Het betrof wethouder Rink.
4. Actuele zaken
 De leestafel wordt veelvuldig gebruikt. We moeten er echter voor
zorgen dat een en ander leesbaar blijft. Geconstateerd wordt dat de
artikelen die al langer dan twee maanden op de leestafel liggen
daarvan kunnen worden verwijderd.
 Op 8 mei komt wethouder Kleien naar de Seniorenraad. Tevoren
moeten de te bespreken punten aan hem worden doorgegeven. Te
denken valt aan
o Het gedoe rond de adviesraden (onze brief en de brief van de
WMO raad aan B&W)
o De samenwerking tussen de vier adviesraden
 Het idee was om op 29 mei een bijeenkomst te beleggen in het hotel
v/d Valk. Het blijkt dat deze datum geen haalbare is voor twee of drie
leden. Dat is teveel, en dus wordt besloten de datum van 29 mei te
laten vervallen. De bijeenkomst zal nu worden belegd in het najaar op
een woensdag dat de SRE vergadert. Alle leden wordt verzocht na te
gaan welke data mogelijk of juist onmogelijk zijn en dit door te geven
aan de secretaris. Aan de hand hiervan wordt dan een nieuwe datum
geprikt.
Albert neemt over deze wijziging contact op met Jan van Loenen,
Wessel wordt verzocht de accommodatie bij v/d Valk te annuleren.
 Albert en Jan B hebben een gesprek gehad met de voorzitter van de
adviesraad in de gemeente Borger-Odoorn. Het lijkt erop dat daar nog
niet veel is geregeld en dat samenwerking niet tot veel zal leiden. Op
aanvraag leveren van wat informatie zou eventueel tot de
mogelijkheden behoren.
5. Gesprekspunten
 Vanaf tien uur schoven Astrid Scholtens (vz) en Hepke Wouda aan om
te vertellen wat de huurdersfederatie is en doet.
Het blijkt dat de huurdersfederatie wordt gesubsidieerd door Lefier. Tot
op heden ontving men ook subsidie van de gemeente maar daar komt








waarschijnlijk een einde aan. Ondanks de financiële binding met Lefier
denkt men toch onafhankelijk te kunnen opereren naar de verhuurder
(Lefier).
De visie van de huurdersfederatie is voldoende, goede en betaalbare
woningen, hetgeen zijn beslag moet krijgen voor of in 2023.
Er is een regiegroep voor de prestatieafspraken en we gaan proberen
ons aan te sluiten bij die regiegroep (Frits en Wessel)
Op woensdag 24 april, 19:00 vindt er in de Meerstede, Nijkampenweg
73 in Emmermeer een bijeenkomst plaats met als onderwerp
“brandpreventie”. Frits zal hierheen gaan.
Het onderwerp “wassen en strijken” is even in de ijskast gezet. Een
eerste gesprek vindt plaats op vrijdag 12 april. Namens de SRE gaan
hier Joke, Hans en Jan B naar toe.
Naar aanleiding van een verzoek door de stichting de Cocon, heeft de
SRE een ongevraagd advies aan B&W en de Raad gestuurd.
Met ingang van 1 januari wordt voor de WMO een eigen bijdrage
gevraagd van € 17,50 per vier weken. Tot 110% van het minimumloon
wordt dit door de gemeente gecompenseerd. Het kan oneerlijk
overkomen als mensen die net boven die grens zitten helemaal niets
ontvangen. Joke zal hierover een notitie schrijven die aan de gemeente
kan worden gezonden als ongevraagd advies.
We hebben een verzoek ontvangen om voor 1 mei een advies te
schrijven over beschermd wonen. De tijd is duidelijk te kort en de
secretaris zal een mail sturen naar Jessica van der Woude met een
verzoek om uitstel tot 12 mei.

