REKENING EN VERSLAG
2018
1. Bevindingen 2018
Het jaar 2018 kenmerkte zich door de verkiezingen en vragen. Vragen over:
- de instelling WMO-raad;
- ge instelling één Raad sociaal domein;
- de samenstelling en keuzes van het nieuwe college.
- de betekenis voor de seniorenraad.
Discussies over de toekomst van de SR speelden zich af rond de volgende onderwerpen:
Is de gemeente klaar voor de grote vergrijzing van de gemeente?

Volgens de demografische samenstelling van de gemeente is over 4 jaar ca de helft van
de inwoners 65 jaar en ouder. De zorg en de aandacht voor deze groep zal dus
automatisch intensiveren.
We denken aan een diversiteit aan onderwerpen:
Huisvesting
• Woning aanpassing
• Overleg met de woonstichting over specifieke huisvestingsmogelijkheden senioren
• Verbouw aanbouw etc bij kinderen (tinyhouses)
Redzaamheid
• Welbevinden
• Contacten
• Uitbreiding project Pallion
• Telefooncirkel
• Toename van de zorgvraag
• Dementerend en dan…?
Mobiliteit
• Vervoersregeling
Afgesproken is om deze onderwerpen in 2019 thematisch te bespreken in regelmatig
overleg met de wethouder.
2. De samenstelling van de Seniorenraad Hulst in 2018
In alfabetische volgorde een opsomming van de leden
∗
REM Asselman, met ingang van februari onafhankelijk lid,
∗
C Heijnen-Roozen, onafhankelijk lid,
∗
HM Koolwijk, namens de KBO,
∗
W Neve, onafhankelijk lid, penningmeester,
∗
EM Ruymbeek, onafhankelijk lid,
∗
TLM de Rijcke, onafhankelijkmlid, secretaris en notulist;
∗
HPF Suy, namens de KBO.
∗
Onafhankelijke voorzitter: A Martens.
In november 2018 is de heer Ruymbeek afgetreden.
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Bijlage 1 Financiele verantwoording 2018
SENIORENRAAD HULST
Baten / Lasten 2018

Inkomsten

1.Gemeente Hulst

Uitgaven
2017

2018

2.000,00

0,00

2017
1.Seminairs
2.Presentiegelden

totaal

2.000,00

0,00

2018

50,00
1.100,00

800,00

3.Reiskosten

148,84

4.Donatuer

90,00

90,00

5.Lief en Leed

83,4

41,68

6.Bankkosten

96,79

99,12

1.569,03

1.030,80

430,97

-1.030,80

totaal
tekort/over

bankcheck ;
startsaldo 01-01-2016 €
1.510,88
saldo
verschil

01-01-18
31-12-18

1.695,33
664,53
-1.030,80
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