Neede, 06-09-2019
Geachte heer/mevrouw,
De voorgestelde agenda van de Seniorenraad en het Gehandicapten
Platform tijdens de bijeenkomst met Wethouder Mw. M. Van Haaren op
donderdag 19 September 2019 om 9.30 uur in het gemeentehuis te
Borculo.
Aanwezig Dagelijks bestuur Seniorenraad Berkelland
Afvaardiging van het Gehandicapten Platform

Agenda:
1. Opening
Van de Seniorenraad Berkelland:
- Aanbieding Jaarverslag 2018 Seniorenraad
- Advies Ondersteuning Thuis Huishoudelijke Hulp
(o.a. Vouchers Mantelzorg, HH1, inkomenstoets, wachtlijsten)
- Visie op personen Vervoer gemeente Berkelland,
facilitering Openbaar personen Vervoer voorlichting.
- Vergunning kermis in Eibergen op het marktplein.
- Vuurwerk advies Gemeente Berkelland
Van het Gehandicapten Platform:
- Aanbieding Jaarverslag 2018
- Naar aanleiding van dagelijkse verhalen over fraude met
zorggelden is onze vraag: Hoe staat het in Berkelland met de
controle op zorgboerderijen en zorgbureaus waar de gemeente
geld aan geeft.
2. Rondvraag
3. Afsluiting.
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Verslag Van de gehouden vergadering.
Aanwezig:

Van de gemeente Berkelland:
Wethouder Mw. M. van Haren,
ambtenaar Sociaal Domein Hr. M. Lichtenberg
Seniorenraad Berkelland
Voorzitter Hr. B. Klootwijk
Secretaris Hr. J. ter Horst
Penningmeester Mw. W. Lindeboom
Alg. Lid Mw. W. Gussinklo
Gehandicapten Platform
Hr. M. Louwers
Hr. C. Dekker
Bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Berkelland in Borculo in
Commissie kamer 1.
Na de begroeting van de aanwezigen worden de Jaarrapporten van de
Stichting Seniorenraad Berkelland en het Gehandicapten Platform
overhandigt aan Mw. M van Haren wethouder van gemeente Berkelland.
Daarna wordt overgegaan tot punt 1 van de agenda Advies ondersteuning
thuis, huishoudelijke hulp.
Mw. W. Gussinklo stelt de vraag aan de gemeente of de berichten kloppen
dat er een eind komt dit jaar 2019 aan het verstekken van vouchers voor
huishoudelijke hulp en mantelzorg.
De wethouder kan bij deze mededelen dat de vouchers ook volgend jaar
zullen blijven gelden.
Een agendapunt betreft het telefonisch aanmelden via het gemeentehuis
voor Zorghulp, de medewerker is bot en afhoudend, de
aanmelder/aanmeldster wordt voorgehouden dat er een wachttijd van 6
weken is voor er een keukentafelgesprek kan plaatsvinden.
Echter, wanneer men de moeite neemt om naar een van de steunpunten
te gaan, welke elke week spreekuur houden, in de 4 grote kernen, is de
hulp binnen een uur geregeld, men mag zelfs de zorgaanbieder
aanbevelen.
De wethouder zal deze opmerkingen meenemen in het volgende
evaluatiegesprek met de VoormekaarTeams.
Het Gehandicapten Platform stelt aan de orde de controle op de
Zorgaanbieder welke dagbesteding en Zorgboerderijen beheren.
Een van de berichten die zij hebben ontvangen dat een cliënt een
dagbesteding van 2 dagen per week, zijn/haar PGB-budget maar bij deze
Zorgboerderij moet inleveren.
Wethouder wil graag nader rapport over wie en waar, zodat zij
maatregelen kan nemen
Zij roept op zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de instellingen
van dagbesteding, klokkenluiders gevraagd.
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De Seniorenraad Berkelland vraagt de Wethouder om te komen tot een
voorlichting met betrekking tot het openbaar vervoer.
Er zijn ambassadeurs die graag ter plaatste willen komen, om de Senioren
praktisch te onderwijzen hoe te reizen met openbaar vervoer.
De Seniorenraad is bereid dit te organiseren, maar stuit als Stichting op de
hoge kosten die zo’n voorlichting meebrengt.
De kermis op het marktplein in Eibergen is volgens wethouder Mw. M. van
Haren bekeken op tal van zaken hierbij waren ook de politie, brandweer en
de hulpverlening bij betrokken.
Als laatste stellen wij als Seniorenraad voor te kijken naar afspraken met
buurtbewoners en wijkagenten om het afsteken van vuurwerk in bepaalde
wijken te beperken.
Ook De wethouder voelt veel voor zulke afspraken daar een
vuurwerkverbod niet te handhaven is.
De vergadering wordt afgesloten door overhandiging van een tien punten
plan van aanbevelingen omtrent de kern Neede waaronder vele punten van
verkeer en veiligheid.
Wij als Seniorenraad Berkelland zien uit naar een volgende bijeenkomst
met deze wethouder.
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