
Verslag van de 38e vergadering van het seniorenplatform op maandag 25 januari 
2010 
 
Met uitzondering van dhr. Bakker en mevr. Sondermeijer (beiden met kennisgeving) waren 
alle leden aanwezig. 
 
1. Aan de agenda wordt onder punt 4 toegevoegd info vanuit het WMO beraad. 
 
2. Ontvangen  uitnodiging:  
    Van de gemeente “rondkomen in Krimpen” 28 januari a.s. 
    Zeker een 3 tal leden van het platform hebben zich aangemeld en zullen deze 
    bijeenkomst  bijwonen.   
     
    Van QuaWonen  is bericht ontvangen dat zij zich hebben aangesloten bij Woonnet  
    Rotterdam   
    Dit betekent dat voor het verkrijgen van een woningtoewijzing ook de bij Woonnet  
    aangesloten  woningcorporaties meedoen. 
 
    Aanstaande donderdag is ook de laatste bijeenkomst van het klanten panel Lansingh 
    Zuid  van QuaWonen 
  
    Vergaderschema zoals door de secretaris opgesteld wordt akkoord bevonden   
 
3. Het verslag van de 37e vergadering wordt met enkele kleine aanpassingen onder 
    punt 1  en punt 6 goedgekeurd. 
 
4. N.a.v. nota verzorgd wonen volgt een uitgebreide discussie. 
    Bejaardenhuizen; verzorgingshuizen oude stijl gaan stilaan verdwijnen, hiervoor in de  
    plaats komen woonzorgzones, met  levensloopgeschikte woningen – wooncomplexen, 
 waar indien nodig 24 uur  zorg thuis kan worden geleverd.   Tijdens de discussie blijkt 
 dat er binnen het platform over  deze ontwikkeling verschillend wordt gedacht  Als 
 binnen het platform hierover verschillend wordt gedacht hoe zit dat dan bij gewone 
 burger, en komt de vraag naar voren moeten wij als platform hier  iets aan  doen?  
 Voorlichting via de nieuwsbrief resp.  een thema(mid)dag ?  Dan moeten wij als platform  
 wel zorgen dat wij zelf in deze  ontwikkeling helderheid  krijgen 
 
    Nota Speerpunten Woonzorg zonering 

 Inloopmiddagen in de Gouden Regen, in het kader van veranderingen in de AWBZ      
m.b.t. functie  begeleiding,  voldoen nog niet geheel aan de beoogde doelstelling. 
Verdere ontwikkelingen in 2010. 

    Meldpunt heeft nieuwe lijn ontwikkeld voor haar taak in de wijkcentra. 
    Lofbaar streven, maar is hier al iets  van merkbaar. 
    BloemRijk: Inmiddels is een soort profielschets gemaakt voor de buurtcoach.  
    (zie advertentie Lek en IJssel  van woensdag 3 febr) 

 
    Taakgroep zorg 
    Zorgen om het steunpunt mantelzorg en functioneren van de belangengroepen.  
    Op 29 maart mantelzorg coördinator uitnodigen voor gesprek.     aktie secretaris 
   
    Uit het WMO beraad.  
    In maart start de gemeente wederom een klant tevredenheidonderzoek, hierbij wordt   
    anders dan een vorige keer, het WMO beraad nauw betrokken. 
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 5. Voortgangsrapportage Ruimte voor gezondheid. 
     Seniorenplatform onderschrijft het stuk dat door het WMOberaad aan de gemeente is  
     gezonden. 

 
6.  Conferentie “Oog en oor voor elkaar” 
     Zowel de samenstelling van de bijeenkomst als de presentatie was niet zo geweldig, 
     maar de uitkomsten van de discussiegroepen waren naar tevredenheid. 
     Echter oproep voor deelname aan een vervolg sessie heeft op dit moment slechts 
     3 reacties opgeleverd.  
     Hoe doorbreken we de individualisering, is dit mogelijk een aspect voor een eventuele 
     themadag ?  
 
7.  Evaluatie taakgroepen en taken 2010 
     Zijn de taakgroepen zoals we die thans hebben nog wel relevant? 
     B.v. Welzijn heeft ook te maken met wonen en zorg  en waarin participeren? 
     Hoe serieus wordt het platform genomen, wat is onze betrokkenheid? 
     Hoe bereiken wij onze achterban? 
     Ordepunt voor onze volgende vergadering !                                     aktie allen 
     
8. Nieuwsbrief. 
    Laatste  nieuwsbrief  zijn geen opmerkingen over 
    Denk aan eventuele input voor de volgende nieuwsbrief 
    Kijk ook eens naar de indeling van de website. 

  
9. Rondvraag. 
    Niets meer aan der orde zijnde sluiting van de vergadering 
 
    Volgende vergadering 22 februari  2010 
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