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  Agenda  vergadering   141 
  14 september 2021 
 

  Tijdstip:   19:15 – 21:30      Locatie:   Burgerzaal 
 

uitgenodigd: 

Leden: A. Coumans (AC) (vz)  M. Bank (MB) E. van de Kamp (EvdK) S. van de Merendonk (SvdM)  

 E. Smits (ES) P. Rutgers(PR)   R. Krijnen (RK) (secr.)  

Gast:       

Afwezig J. van Hest (JvH) mk H. Weijers. (HW)  mk    
 

 

Tijdstip 

 

Onderwerp 

 
Bijlage  

1 Opening  en  mededelingen  

19:15 

 

- Welkomstwoord voorzitter 
- Tekenen presentielijst 

- Afscheid Joop in november. (lidmaatschap t/m 30 november 2021)  

 

2 Vanuit het nieuws en de samenleving  

19:30  - Ter bespreking:    

 Opvang Afghanen in Heumensoord en de rol van gemeente Heumen.  (PR) 
 Ondernemers aan de slag met toegankelijkheid ( 6 t/m 10 sept)  (PR) 

o  Wie is er geweest en kan er iets over vertellen?  
 Zorgen over oversteken van de provinciale weg te Overasselt  (EvdK) 

 Hart van Malden (persoonlijk ontvangen brief)    (MB) 

 

 

3 Stand van zaken werkgroepen1  

20:00 

 

- Ter informatie: 
a)  Armoede   
b)  Communicatie  

c) Dementie    Terugkoppeling bijeenkomst Samenleven in de Wijk 

d)  Eenzaamheid    
e)  GLI  

f) Q- overleg  
g) Toegankelijkheid  

h) Werkconferentie 
i) Wmo 

j) Regionale cliëntenraad 

 

 
 

3c 

 
 

 
 

4 Q3 overleg met A. Stunnenberg en A. v. Eijken  

20:30 

 

 

- Ter bespreking: Voor te leggen agendapunten. 
 Digitaal systeem voor de BAR, online toegankelijk voor alle leden. Hier worden alle 

vergaderstukken digitaal neergezet. 

  Vragen hoe de voortgang huishoudelijke hulp verloopt. 

  Welke advies aanvragen worden er in de periode tot 31 december 2021 verwacht? 
 Ontbrekende reacties op ongevraagde adviezen. 

o  Strategische Visie 
o Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen. (Ook na herhaalde vraag geen 

reactie ontvangen.) 

 

5 Goedkeuring notulen en actielijst d.d. 6 juli 2021  

20:50 - Ter bespreking Conceptverslag 6 juli 2021 en actielijst  
- N.a.v. het verslag Geen vergaderingen op locatie, kijken naar optie werkbezoeken. (RK) 
- Ter bespreking Vergaderdag 

5a&5b 

 
5c 

6 Rondvraag   

21:10 

 

- Volgende bijeenkomst: 12 oktober 19:15 uur   

 

                                                
1 Leden sturen secretaris, via mail, een memo met STVAZA n.a.v. de bijeenkomst van de werkgroep. 

 


