Verslag van de plenaire vergadering SRE 12 september 2018
Aanwezig: Jan de Bruin, Albert Huizing (vz), Frits Oldenhuis, Hans van Os, Okko
Prins, Freek Roelofs, Jan Smale, Mariet Uneken, Joke van Voorst en
Robert Zwarts.
Tijdens de behandeling van punt 2 van de agenda: Bert van der Toorn
en Roy Koch (InDiv).
Afwezig:

(met kennisgeving) Wessel Loonstra.

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom na een welverdiende vakantie. Een
bijzonder welkom boor Bert en Roy die uitleg komen geven over de
vernieuwde website.
2. Nieuwe website
De oude website is nu uit de lucht. Voor het aanmelden van de nieuwe site is
het belangrijk de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord te
gebruiken, inclusief hoofdletters, punten en spaties.
3. Inkomende en uitgaande post
Van de gemeente ontvingen we de benoeming van Albert Huizing tot lid en
het ontslag van Geert Renkema.
De SRE had een ongevraagd advies geschreven m.b.t. de hubs die gebruikt
worden in het publiek vervoer. Het antwoord hierop is in de vakantieperiode
ontvangen, en we komen daar bij punt 5 op terug.
4. Verslag vorige bijeenkomst
Op de bijeenkomst van 13 juni had de secretaris toegezegd om de
“leefbaarheidsmonitor” aan de leden te zenden. Dat is vergeten en de monitor
wordt alsnog opgestuurd.
5. Mededelingen
Okko deelt mee dat er een klankbordgroep publiek vervoer zou worden
opgericht. Verder nog niets bekend
Het antwoord dat we van de gemeente mochten ontvangen op ons advies mbt
de hubs is weinig bevredigend. Voorgesteld wordt om het advies en het
daarbij behorende antwoord ter kennisgeving aan de WMO raad te zenden.
De sollicitatiecommissie heeft en gesprek gehad met een potentieel nieuw lid,
Joke Jansen. Het was een positief gesprek en Joke zal op 10 oktober aanwezig
zijn tijdens de vergadering.
De ouderenbonden in de gemeente zullen een vacaturemelding ontvangen,
want per 1 januari 2019 hebben we nog een nieuw lid nodig.
Op 3 oktober zal de Dag van de Ouderen worden gehouden. We doen daar
zelf niet meer aan mee, maar mede omdat er een lezing wordt gehouden door
en over “de Toegang” zou een bezoek interessant kunnen zijn. Alle leden
hebben een kopietje van de uitnodiging ontvangen.

Door de voorzitter is geprobeerd een afspraak te maken met de voorzitter van
de cliëntenraad, maar dat wordt afgehouden.
Jan Smale vertelt over het gesprek dat heeft plaatsgehad over de integrale
ouderenzorg. Er is een schema opgezet om te komen tot een goede inzet van
alle bij die zorg betrokkenen. Het is een groot verhaal en Jan zal een
samenvatting maken die dan aan de leden zal worden opgestuurd.
6. Rol van de portefeuillehouders (PFH’s).
We kwamen tot de conclusie dat het noodzakelijk was om een aparte
vergadering te beleggen om een nieuwe structuur van de vergaderingen op te
zetten, waarbij de rol van de PFH’s nadrukkelijker tot uiting komt. We zullen
dit doen op woensdag 26 september van 13:00 tot uiterlijk 16:00 uur, in
vergaderruimte C4-09.
7. Wat verder ter tafel komt
Freek heeft een gesprek gehad mbt de “Knarrenhof”. Het ziet er wel positief
uit, maar het wordt als wenselijk gezien om meer voorlichting te geven. Er is
al grond beschikbaar waarop gebouwd kan worden.
Op 21 november is er weer een overleg met de ouderenbonden. Eenieder
wordt verzocht na te denken over agendapunten voor die dag.
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