
Verslag van de 35e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op maandag 28 september 2009, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis. 
 
1.Behalve dhr. Thom Bakker ( wegens vakantie) was het Seniorenplatform geheel 
aanwezig. 
De agenda wordt vastgesteld.  
Door de voorzitter dhr. Ger van der Kruijt wordt aan allen een boekje uitgereikt: 
“Vertrouwd wonen in lerende wijken’’ geschreven door Loes Hulsebosch(wozozo). 
 
2.Ingekomen post: 
*Uitnodiging van de gemeente/meldpunt voor 24 september,informatie van  MEE en 
het Meldpunt. IJda en Tineke waren hierbij aanwezig. 
*Uitnodiging bijeenkomst mantelzorg compliment op 15 oktober StartTasjesprojekt. 
Hier zal IJda naar toe gaan. 
*Uitnodiging netwerkbijeenkomst Meldpunt ouderenmishandeling op 28 oktober. 
*Op 19 november is er een manifestatie van Zilveren Kracht in Nieuwegein. 
De voorzitter gaat daar heen . Wie ook wil gaan wordt gevraagd zich persoonlijk 
hiervoor aan te melden. 
*Van Qua Wonen is een brief binnengekomen gericht aan dhr. Pool / 
Seniorenplatform. Dit klopt dus niet. Brief wordt doorgestuurd naar dhr.Pool/Wmo 
beraad. 
 
Het DB en met name de voorzitter heeft diverse gesprekken gevoerd over de 
reguliere vervanging van uittredende leden uit het seniorenplatform. Diverse 
gegadigden zijn in dat kader uitgenodigd voor een gesprek. 
Dhr.Jeurissen heeft een uitnodiging ontvangen van Qua Wonen over wijkbeheer en 
participatie op 29 september a.s.de heren. Polhuis en Jeurissen gaan hierheen. 
 
De ANBO heeft gevraagd om vooraf een agenda en notulen van onze vergadering te 
ontvangen.. 
Voor deze vergadering is er door de voorzitter een brief naar de ANBO gestuurd, 
waarin wordt aangegeven dat deze vergadering een besloten karakter heeft. 
Dit is zeker het geval daar waar een advisering aan de orde is. De communicatie van 
het seniorenplatform verloopt via directe, interactieve bijeenkomsten. Terwijl een 
groot bestand aan adressen en e-mail adressen voor raadpleging aan de orde kan zijn. 
Uiteraard is de website: www;seniorenkrimpen.nl het openbare platform waar het 
platform al haar acties , vergaderingen, agenda’s en adviezen publiceert. Dit naast 
diverse informatie over activiteiten van en voor senioren van andere organisaties 
 
3.N.a.v. het verslag van de 34e vergadering wordt opgemerkt dat bij punt 6. 
Verzorgd wonen nog veel aandacht nodig heeft. Alle betrokken partijen  
brainstormen hierover. 
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4.Concept werkplan 2010. 
Bij 2.1 algemeen kan de begeleidingsgroep mantelzorg meldpunt vervallen. 
Bij 2.2.2. zal het stukje over een soort “seniorenbeurs”wordt aangepast. 
 
5.Verslag van gesprek met de burgemeester. 
Dit is goed en open gesprek geweest. Er is gesproken over herstructurering van de 
gemeenten in de Krimpenerwaard en over de recent gehouden bestuurskrachtmeting. 
De burgemeester komt graag op een van onze vergadering om ons nader te 
informeren en vragen te beantwoorden. 
Onderwerpen voor dit gesprek wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. 
Het rapport van de bestuurskrachtmeting is te vinden op de website van de 
gemeente. 
 
6.0nderwerpen komende Nieuwsbrief. 
Een kort verslag van het gesprek met de wethouder zal worden geplaatst. 
Aandacht voor het afscheid van Miep Voogt? 
 
7.Projectplan Vervoer. 
Door dhr. Leo Haas is een projectplan opgesteld voor Gratis OV. 
In eerste instantie voor WMO geïndiceerde. 
In de gemeente Apeldoorn draait een pilot.  Ook vanuit “Den Haag” kregen wij 
informatie betreffende een Tussenevaluatie pilots doelgroepenvervoer. 
Door dhr. Haas is een duidelijk en voortvarend plan van aanpak opgesteld voor een 
algemeen onderzoek naar bundeling van vervoerssystemen.,waarover hij m.b.t. de 
voortgang , in het Seniorenplatform regelmatig zal rapporteren. 
 
8. Wmo discussie bijeenkomst in de Tuyter. 
Het WMO beraad wil in het voorjaar 2010 een discussiebijeenkomst organiseren in 
de Tuyter. Het doel is de burgers meer te betrekken bij de ontwikkelingen van de 
WMO.Met name aandacht voor burgerparticipatie en sociale cohesie. 
Ook het Seniorenplatform zal gevraagd worden een bijdrage te leveren. 
9.Op 20 oktober a.s. zullen we afscheid nemen van Miep Voogt met een gezamenlijk 
etentje. 
Dit wordt niet gecombineerd met een stukje scholing. 
 
10. Rondvraag:  Bij Crimpenersteijn is geen bushalte meer. Dit blijkt m.n. voor de 
bezoekers voor velen erg lastig te zijn. Probleem was dat indertijd bij tellingen er 
een zeer laag gebruik was. 
Daar er geen verdere vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering. 
 
T.S/18.10.2009/act.12.12.2009 
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