Verslag bijeenkomst Seniorenraad Gemeente Emmen op woensdag 12 juni 2019
Aanwezig:
Afwezig mk.:

Albert Huizing (vz), Joke Jansen, Wessel Loonstra, Frits Oldenhuis, Hans van Os,
Okko Prins, Mariet Uneken en Wilma Nijenbrinks (kandidaat lid)
Jan de Bruin, Jan Smale en Robert Zwarts

1.

Opening
De voorzitter Albert Huizing opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.

A. Verslag SRE-vergadering 8 mei 2019 – wordt vastgesteld.
B. Verslag DB-vergadering 28 mei 2019 – voor kennisgeving aangenomen.

3.

Actuele zaken
 Informatie ledenpagina – geen bijzonderheden
 Leestafel – geen onderwerpen voor bespreking
 In/uitgaande post – voor kennisgeving aangenomen
 Termijnzaken – in blokken aan de orde zie punt 5 van het DB-verslag
 Vacatures – voorstel kandidaat komt vandaag aan de orde
 Financiën – indienen declaraties 2e halfjaar 2019 via toegezonden modelformulier
 Mededelingen vanuit de clusters – zie onder Gesprekspunten

4.

Gesprekspunten
 Introductie kandidaat lid Wilma Nijenbrinks
De voorzitter doet mededeling van het gehouden gesprek met Wilma en de commissie stelt voor
haar voor te dragen bij het college van b. en w. als lid.
Wilma deelt mee graag hiermee in te stemmen.
De vergadering besluit conform het voorstel.
 Gesprek met Jaap ten Velde
De heer Ten Velde wordt welkom geheten. Hem is gevraagd de Seniorenraad te informeren over
de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
Jaap stelt zich voor en zijn functie is coördinator ouderenzorg van de Coöperatie huisartsenzorg
Drenthe-kop Overijssel waarbij het vnl. gaat om het faciliteren van huisartsen door de HZD
(Huisartsenzorg Drenthe). Op dit moment is een project Zorgprogramma voor integrale
ouderenzorg in Drenthe gaande. De bedoeling is het sociaal domein van de gemeenten en het
zorgprogramma meer te integreren en om meer samen te werken.
In de huisartsenpraktijken is voor 92% gerealiseerd dat er per praktijk een coördinator aanwezig
is. Door bezuiniging op het welzijnswerk is preventie onder druk komen te staan en voor de
ouderen is dit m.n. uitgekleed door de verdeling in gebiedsteams. De gebiedsagenda’s zijn te
weinig gericht op het langer zelfstandig wonen (informatie over zelfregie). Noodzaak is een plan
te maken voor de ouderen met complexe zorg. De gemeente dient in samenwerking met de GGD
in beeld te brengen wat laagdrempelig nodig is.
Van belang in de Regiodeal is het investeren in ICT om digitaal informatie te kunnen delen.
Belemmerende factoren hierin zijn de privacywetgeving en de marktwerking. Zorgaanbieders zijn
nu wel bereid om samen meer te doen om de zorg te verbeteren. Gelet dient te worden op
middelen voor de zorg in de regiodeal vooral voor de agenda’s van de gebiedsteams.
Voor de spoedzorg is discussie gaande over de eisen waaraan voldaan moet worden o.a. voor
ambulance, wijkverpleegkundige en huisarts. De netwerkzorg komt nu wel op gang.
Voor de huisartsenpraktijken is een opleiding voor praktijkmanagers beschikbaar.
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Door de voorzitter wordt mededeling gedaan van het idee van Cees Bijl om opleidingsplekken
voor huisartsen in te kopen met de verplichting om na de opleiding gedurende een tijd in de
regio te werken.
Joke vraagt naar of bekend is dat er een gebrek is aan casemanagers in het kader van
dementievriendelijke gemeente.
Jaap zegt dat er een netwerkorganisatie dementie in Drenthe is die dit monitort. De stand van
zaken in Emmen over het convenant is hem niet bekend.
Mariet vraagt naar de focus op de gezondheidszorg.
Jaap antwoordt dat er een gezondheidsplan ouderenzorg zal komen en één nummer in Drenthe
voor ontzorging van hulpverleners en zorgvragers. Daarnaast is er de adviserende kant richting
de gemeenten en de voorzieningen van de ziekenhuiszorg onder één netwerk.
Jaap adviseert de SRE zich te richten op 1. De Regiodeal; 2. De agenda’s van de gebiedsteams en
3. Dementie.
Hierna bedankt de voorzitter Jaap ten Velde voor zijn inbreng aan de Seniorenraad.


Terugkoppeling infoavond De Knarrenhof
Wessel en Hans hebben de infoavond bezocht waar 130 personen aanwezig waren. Het was een
positieve avond. Op dat moment stonden er al 76 gegadigden ingeschreven. September 2019
wordt duidelijk of het project verder gaat.



Afspraak met Joop Brink, wethouder gemeente Coevorden
Albert zal een afspraak proberen te maken over een gesprek over ouderenbeleid en mogelijk
dementie. Joke en Mariet willen graag bij het gesprek aanwezig zijn.



Bijeenkomst o.l.v. Jan van Loenen
Wordt vastgesteld op woensdag 13 november in de middag in Hotel Van der Valk
De voorzitter neemt contact op met Jan van Loenen.
In de ochtend de SRE-vergadering in hotel Van der Valk houden en na de lunch de bijeenkomst.



Vakantierooster
Afgesproken wordt de vakanties door te geven aan de secretaris.



Gesprek over huisvesting voor allochtone ouderen
Na discussie wordt afgesproken de ouderenbond NOOM uit te nodigen bij de bijeenkomst van de
SRE met de ouderenbonden en hen ook in de gelegenheid te stellen onderwerpen te agenderen.



Gesprekken met de wethouders – weth. Kleine op 9 oktober en weth. Rink op 13 november
2019. Onderwerpen bespreken en vaststellen in de septembervergadering.



Werkzaamheden in de 2e helft van 2019
1. Regiodeal – 2. Agenda’s gebiedsteams – 3. Dementie en de onderwerpen: 4. Dementie – 5.
Gesprek met hoofdaanbieders en onderaannemers – 6. Eenzaamheid worden eerst geregeld
door de portefeuillehouders zorg.
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Wijziging verordening wmo 90 %
Verslag wordt gedaan van de behandeling in de commissievergadering Samenleving gisteravond.
Besloten is een aangepast voorstel en besluit als B-stuk voor te leggen aan de gemeenteraad.



Termijn voor advisering door de adviescommissies
In de verordening wmo-raad en participatieraad is een termijn opgenomen van 4 weken. In die
van de Seniorenraad is geen termijn opgenomen. Eerder is afgesproken een termijn van 6 weken.
Dit punt bespreken met de wethouders in de bijeenkomst met de DB’s op 5 september 2019.



Zicht op besteding gelden door de hoofdaannemers
Hier is geen zicht op. Bij de nieuwe aanbesteding hierop alert zijn en bij 50% en 75% is er geen
controle op kwaliteit.
Afspraak: Anja Reuver gaat na wanneer de aanbesteding wordt gehouden.



Treant-bijeenkomst op maandag 17 juni 2019 in de Oostermarke
Joke zal een aantal leden van de SRE aanmelden.



Adviesvoorstellen m.b.t. toegankelijkheid
De voorzitter zal nog een aanpassing doen en dan de brief verzenden.

5.

Wat verder ter tafel komt
 Artikel in blad KBO/PCOB over laaggeletterdheid
Hans deelt mee dat de KBO dit stimuleert door oudere senioren te wijzen op de cursus bij de
bibliotheek.
 Problemen met de website
Wessel overlegt met Indiv over de problemen die Mariet, Joke en Okko hebben.
 Inlogcodes voor Wilma Nijenbrinks en Anja Reuver
De secretaris zal dit met Bert moeten regelen.
 Rol van de contactpersoon (Anja Reuver) – wordt besproken.

6.

Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.

7.

Sluiting
De voorzitter wenst allen een goede vakantie en sluit de vergadering.

Wessel Loonstra 20190612
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