Verslag van de plenaire vergadering SRE van 12 december 2018
Aanwezig: Jan de Bruin (Jan B), Albert Huizing (vz), Wessel Loonstra, Frits
Oldenhuis, Hans van Os, Okko Prins, Freek Roelofs, Jan Smale (Jan S),
Mariet Uneken, Joke van Voorst (Joke V) en Robert Zwarts. Aspirant lid
Joke Jansen (Joke S).
1. Opening Geen opmerkingen.
2. Vaststelling agenda Geen opmerkingen.
3. Verslagen
In het verslag zou onvoldoende tot uiting komen dat de ombudsman
onafhankelijk is van de gemeente, hetgeen blijkt uit het moeten helpen van
de ombudsman door de SRE.
Er is gemaild naar zorgbelang Drenthe dat men zitting moet nemen in de
werkgroep Publiek Vervoer. Hierop is nog niet gereageerd.
4. Actuele zaken
Freek was ons aanspreekpunt met betrekking tot “de Knarrenhof”. Het
initiatief voor een voortgang ligt nu bij de gemeente. Na deze vergadering
neemt Freek afscheid van de SRE, maar op de vraag van de voorzitter of hij
namens de SRE in de betreffende werkgroep wil blijven meedoen volgt een
OK van Freek. In voorkomend geval worden wij door Freek geïnformeerd.
Integrale ouderenzorg. Jan S geeft aan dat het systeem volop in ontwikkeling
is wat betreft de kernteams en de scholing.
Joke J: Door de gemeente is in zee gegaan met een vergelijkingswebsite om
voor de inwoners van Emmen met een inkomen tot 110% van het
minimumloon een goede (en zo goedkoop mogelijke) zorgverzekering te
vinden. De inloopspreekuren in Angelslo werden goed bezocht, de overige
slecht.
Domesta heeft een voorzieningswijzer uitgebracht. Albert zal de heer
Moerman van Domesta uitnodigen voor een gesprek met de SRE. Ook de
huurdersfederatie zal dan worden uitgenodigd. (Nader: de heer Moerman zal
op 13 februari 10:00 bij onze vergadering aanwezig zijn).
De brief die door de SRE aan de commissie samenleving is verzonden is op 4
december niet besproken. Uit het antwoord van de commissie was te lezen
dat het stuk wel ter inzage was gelegd. Door enkele leden binnen de SRE
wordt hier ernstig aan getwijfeld. Afgesproken wordt dat Albert eerst een
gesprek zal hebben met de griffier, waarna de brief nogmaals wordt
verzonden, maar dan naar de Raad en/of het College (Nader: zie mail van
Albert dd 19 december)
Op 13 december is er weer een vergadering gepland van de klankbordgroep
“de toegang”. Na de eerdere bijeenkomsten zijn de verwachtingen niet hoog
gespannen. Als het niet verbeterd zal een en ander worden meegenomen in
ons gesprek met de wethouder.
Er is geprobeerd om de wethouders Kleine en Wanders naar de SRE te halen.
Dit is geen eenvoudige zaak gebleken. Kleine is nu vastgelegd voor 8 mei en 9

oktober, begin 2019 horen we wanneer wethouder Wanders kan (2e
woensdag van februari, maart of april).
De kas zal dit jaar worden gecontroleerd door Okko en Hans.
Voor de declaratie is bepaald dat de extra vergadermiddag van 26 september
ook gedeclareerd kan worden.
5. Gesprekspunten
Het verslag over de bijeenkomst met de ouderenbonden zal aan de bonden
worden gezonden.
Hoewel het eerst anders leek, was het goed iets dat de wethouder pas rond
half elf aanwezig was. Daardoor kon men goed voorbereid aan het gesprek
beginnen. Voor de volgende keer zal het dus zo worden ingepland.
De volgende bijeenkomsten worden gepland op de 3e woensdag van april en
november. Ook de Cocon zal worden benaderd.
Dementievriendelijk Drenthe: wat missen we in het convenant? Albert schrijft
hierover en verhaaltje.
Volgend jaar zullen de PFH’s een programmaatje schrijven, hetgeen dan wordt
teruggekoppeld naar het DB.
6. Wat verder ter tafel komt
Over het Fietsplan is even niets te zeggen, het is “on hold” gezet.
De klankbordgroep Publiek vervoer wordt opgesplitst over 7 regio’s. tijdens de
bijeenkomsten is Drenthe altijd minimaal vertegenwoordigd.
Op 4 januari is er in het Atlastheater de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst.
Bij de WMO raad komt een nieuwe voorzitter.
Omdat tussen Kerts en nieuwjaar geen DB vergadering kan worden
gehouden, komt het DB op 2 januari om 10:30 bijeen bij Jan.
7. Sluiting
Rond half een werd de vergadering geloten en gingen we naar “de Gasterij”
waar tevens afscheid werd genomen van Freek en Joke van Voorst.
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