Verslag van de clustervergadering van 10 september 2019

1. De voorzitter Johan Vermeulen pent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld en de presentielijst wordt getekend.

2. Het verslag van 14 mei wordt besproken. Er zijn enkele correcties;
Punt 9: de oprichting van een seniorenraad komt op de agenda van het cluster
Actiepunt 1
Punt 4: stoeptegels los? Dan een klacht naar de gemeente!

Actiepunt 2

Een drempel in de Noordweg ligt 2% te hoog. Een slachtoffer is met hersenletsel
naar Emmeloord gegaan. De wethouder krijgt klacht van de wijkvereniging.
Verkeersveiligheid moet voorgaan ook ten koste van de snelheid!
Een snelheidsovertreding of een milieudelict? Dit punt gaat naar de adviesraad;
en brief wordt opgesteld z.n. met advies van dhr. Toller.
Er is nog niets bekend over de stadsbus.
Punt 8: er is een conceptadvies over het fietsparkeren in de binnenstad.
Actiepunt 3

3. Het functioneren van de adviesraad MO – meedenken met de politiek?
Er zijn veel stukken te lezen. Het voorstel van een seniorenraad komt van de PCOB.
Voorheen was de COSBO het aanspreekpunt voor de ouderen voor de gemeente.
Nu zijn alleen de PCOB Kampen, IJsselmuiden en Zalk nog over en de KBO.
Er is een toename van het aantal ouderen. Individuele ouderen hebben geen tot
weinig zeggingskracht. Er wordt veel over de ouderen gepraat, maar weinig met hen.
Minister de Jonge wil een adviesraad voor ouderen instellen; komt deze naast het
clusterouderen?

Het advies voor een seniorenraad wordt via de PCOB ingebracht. Er is nog geen
informatie hierover uit gegaan naar de leden.
Over huisvesting en woonvoorziening van ouderen is geen inventarisatie
beschikbaar.
Er komt nog een onderzoek.
Het beleid van de gemeente kan via de seniorenraad gaan als deze er is.
Vragen en/of klachten over het sociaal domein moeten bij de adviesraad ingediend
worden.
Een ouderenpartij oprichten? Hierover wordt doorgepraat en het voorstel van De
PCOB wordt voor kennis aangenomen.
Een optie is om punten hierover aan te leveren naar het cluster ouderen via de
afgevaardigden en via de PCOB.

7. Jac. Dijkslag geeft informatie (agendapunt naar

voren gehaald)

- 3 okt. is een gezellige middag mmv PCOB, KBO en Stichting Welzijn
- Er is een cursus veilig vallen voor 65+ in het MFC
- Er is een nieuwe informatie Welzijn

4. Bezuinigingen van de gemeente Kampen in totaal 8 milj !!!
Ca. 70% van de gemeente-budgetten komen uit Den Haag; de gemeente verdeelt dit
bedrag.
6 milj. van het tekort op financiën is voor rekening van het sociaal domein. Er is veel
tekort bij de Jeugdzorg.
Op 26 sept. is er een informatieavond om 19.30 uur in het stadhuis. Het advies voor
de gemeente is: niet te snijden in het ouderenbeleid. Ook jongeren hebben hulp
nodig! Er zijn cowboy praktijken in de zorg; dit is misbruik van de zorggelden! Dus
controle is noodzakelijk.
Vis de VGN (Ver. Ned. Gem.) het probleem aankaarten in Den Haag over de tekorten
in de zorgfinanciën van de gemeenten.

5..Er is een particulier initiatief voor het starten van een hospice in Kampen

De PCOB heeft hierin een rol gespeeld. De locatie is nog niet bekend. Ook is er
contact hierover met IJsselheem en Stichting Terminale Thuishulp.

Actiepunt 4

De voortgang wordt doorgegeven aan dhr. v.d. Scheer.

6. De ontmoetingsavond van 16 sept. is voor alle clusters
8. Rondvraag.
Er is een wachtlijst van het CBR voor het verlengen van het rijbewijs voor
de ouderen. Er komt bericht van de gemeente hierover of van het CBR. Actiepunt 5

De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende clustervergadering is op 12 november 2019 in het MFC.

