Verslag van het cluster ouderen van 12 november 2019.
Aanwezig:

1.
2.
3.

4.

5.

de dames J. de Roo, Z. Weijmer, M. vaandrig en R. Schutten.
de heren J. Tietema, J. Niessen, R. Toller, T. Hermans, H. Barens,
A. v.d. Scheer, A. van Dam, J. Vermeulen en I. Witteveen.

De voorzitter opent de vergadering; de presentielijst wordt getekend.
N.a.v. het verslag van 10 sept. – graag PCOB Kampen vermelden ipv lid van de
adviesraad.
Voortgang actie punten:
- De notitie over drempels leest dhr. v.d. Scheer voor als stuk naar de adviesraad.
Dit zal op de agenda komen van de volgende vergadering.
- De stadsbus blijft rijden tot einde consessie; er wordt in de spits veel gebruik van
gemaakt.
- Over het fietsparkeren in de binnenstad stond een stuk in de Stentor van 17 sept.
Informatie hierover is verkrijgbaar op het stadhuis; het zal opgevraagd worden en
z.n. besproken in de adviesraad. Dhr. Toller zal een korte notitie maken over het
besluit uit het verleden (4jaar geleden) en aan de voorz. sturen.
- Er is een wachttijd voor het verlengen van het rijbewijs i.v.m. de keuring. Artsen
met een BIG registratie moeten een cursus volgen om te kunnen/mogen keuren.
De bezuinigingen treffen veel organisaties uit het sociale domein. Aan alle politieke
partijen voorstellen doen? Op 12 nov. worden de algemene beschouwingen van de
gemeenteraad gehouden en op 14 nov. is er een raadsvergadering waar besluiten
worden genomen. De ombudsfunctie moet blijven!! Dit is een positieve reactie
hiervan van alle politieke partijen. De meeste kwetsbare groepen blijven
ondersteunen! Via de participatie is minder dan 1/3 terug in de maatschappij. De
eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp gaar naar 19 euro per maand.
Is er een beleid van de gemeente over ouderenhuisvesting voor huur en/of
particuliere woningen? Zijn er regelingen voor het bestendig maken (= kunnen
blijven wonen) van seniorenwoningen d.m.v. aanpassingen en interen op de
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hypotheek. Op de eerstvolgende clustervergadering komen ambtenaren hierover
uitleg geven. De visie van de gemeente hierover wordt opgevraagd en toegestuurd
naar de clusterleden.
De PCOB Kampen maakt bezwaar van het plaatsen van agenda, notulen en andere
publicaties via een particuliere website. Notulen dienen na en via een
adviesvergadering gepubliceerd te worden. Geen eigen naam eraan verbinden,
maar als secr. van het cluster plaatsen.
Er wordt een folder uitgedeeld van de landelijke Luisterlijn. Er kan z.n een extra
clustervergadering ingepland worden.
De voorzitter sluit de vergadering
De volgende clustervergadering is op 10 maart 2020.

