Verslag vergadering 14 mei 2019
In MFC Korteweg 4: Ukien
Aanwezig:
Johan Vermeulen, Ria Schutten, Albert v.d. Scheer, Bertus Krabbe, Jac. Dijkslag,
Jan Niessen, Marinus van Pijkeren, Ruud Toller, Albert van Dam
1. Opening:
De voorzitterJohan Vermeulen opent de vergadering. Carel Diekerhof wordt
welkom geheten als voorzitter van de MO adviesraad.
2. Mededelingen:
De afmeldingen voor deze vergadering van dhr. Tietema, dhr. Barens en mevr.
Zw. Wijmer.
3. Agenda: wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Goedkeuring verslag 12 maart 2019:
Vraag: Blijft de stadsbus rijden? Dat beslist de Provincie.
De heer R. Toller meldt dat het punt m.b.t. stoeptegels, allerlei hobbels op de
weg wat vooral ouderen als hinder ondervinden. Deze klacht is gegaan naar de
Provinciale ombudsvrouw en niet naar de gemeentelijke ombudsvrouw. We
wachten nu op antwoord.
5. Functioneren Adviesraad MO Kampen en cluster Ouderen MO:
Dhr. Diekerhof geeft uitleg over de MO adviesraad. De MO bestaat uit 7 clusters.
De stukken van de adviesraad zijn een advies naar de gemeenteraad en het
college van B & W. Vanuit het cluster wordt gevraagd om vermelding van het
advies in de stukken en de beslissing ook vermelden!
Verslag vanuit de adviesraad ook graag terug koppelen naar het cluster.
Er moet vertrouwen zijn in elkaar: zowel van burger als overheid!
De begroting van het sociaal domein over 2019 is niet besproken in de
adviesraad; voor 2020 staat het wel op de agenda. De beleidsregels WMO afd.
Kampen worden thans binnen de Adviesraad besproken. Vervolgens zullen deze
in de Raad (Commissie Inwoners) vastgesteld moeten worden. In juni 2019?

Het sociaal domein is en heeft een groot en breed raakvlak.
De aanbesteding gaat over het hele sociale domein.
Het WMO vervoer van TCZ wordt geëvalueerd van 2018 tot heden.
Functioneren van het clusterouderen, voorzitter dhr. Diekerhof noemt:
* graag continuïteit/structuur inbrengen/vaste punten op de agenda
* positieve formulering vastleggen
* de aanwezigheid is nu erg vrijblijvend
* nu veel wisseling in de belangstelling
* vermeldt de gereguleerde werkzaamheden
* onderzoekt de wisselende aanwezigheid: (per email) een enquete houden,
Wat is de reden van der matige opkomst bij de clustervergadering?
6. Het parkeren van fietsen in de binnenstad
Ruud Toller brengt dit in.
Dus fietsen uit de winkelstraat!
De fiets is een hulp en steun voor de ouderen. Komen er vaste
parkeerplaatsen?
Er is een conceptnota door de gemeenteraad in voorbereiding; Dan deze ook
graag naar de adviesraad!
7. Andere punten uit de Adviesraad MO:
Albert v/d Scheer praat het cluster bij.. De verslagen staan op de website van
de Adviesraad. Hierop nog niet gemuteerd het verslag 27 april 2019. Zie de
Weblog: www.albertvandam41.nl
Mw. G. Opgelder uit Brunnepe zal haar schrijven inzake ouderen-huisvesting
Inspreken bij spreekuur Raad d.d. 16 mei 2019
(p.m.: zij deed het uitstekend, verder overleg met fracties uit de Raad)
De laatste 2 vergaderingen Adviesraad: hoofdpunt: de beleidsregels WMO.
Niet eenvoudig om consensus te bereiken. Veel stof over: wat is algemeen en
wat is maatwerk? Dit komt nog in de Raad/Commissie Inwoners.

8. Andere punten:
Vergaderruimte cluster ouderen: keuzes uit:

- in ’t Ukien MFC
- bij Welzijn Kampen in Margaretha
- in het gemeentehuis? Daar is geen ruimte beschikbaar.
De meerderheid is voor MFC ’t Ukien.

9. Rondvraag:
Voor de volgende vergadering de wethouder uitnodigen?

Politieke invloed vanuit Adviesraad MO: Actiepunt uit vorige vergaderingen:
Er zijn veel ouderen/senioren die stemmen met de verkiezingen.
Is er een seniorenraad nodig? Dit komt op de agenda van de Adviesraad, en
vervolgens terug koppelen naar Cluster Ouderen.
PCOB Kampen zal het initiatief hiervoor nemen en het cluster informeren.
(Jan Niessen).
Voor- en tegens werden alvast uitgewisseld.
Jac. Dijkslag informeert over de dag van de ouderen 3 okt. a.s.
De invulling komt nog.
Er is medewerking toegezegd door PCOB IJsselmuiden; KBO Kampen; PCOBKampen, en de Zonnebloem IJsselmuiden.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

De volgende vergadering is op 10 september 2019

