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VERSLAG van de 41e vergadering van het seniorenplatform gehouden op maandag 
 26 april  2010,aanvang 09.30 uur in het Raadhuis.         
 
Met uitzondering van dhr. Bakker (met kennisgeving) waren alle leden aanwezig. 

 
1.  De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat het geplande gesprek met 
Monique    Holleman  niet kan doorgaan en wordt verschoven naar een latere 
bijeenkomst. 
 
2. Tevens wil hij deze bijeenkomst graag grotendeels besteden aan de vraag, hoe wij 
vinden dat wij  als platform maar ook als individueel  lid functioneren 

      Zijn de taakgroepen zoals we die thans hebben nog wel relevant? 
      Hoe serieus wordt het platform genomen, wat is onze betrokkenheid? 
      Hoe bereiken wij onze achterban? 
       
      In de uitvoerige discussie die hierover werd gehouden komt onder andere naar voren dat: 
      niet iedereen, hoewel lid van een taakgroep, daar voldoende bij betrokken  voelt (wordt)  
      
      Wij moeten waken dat wij geen verlengstuk van de gemeente zijn (worden), maar een  
      onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeentelijke beleidsontwikkelingen kritisch onder-   
      steunt en volgt. 
       
      Dat de taakgroepen wonen zorg en welzijn steeds verder in elkaar grijpen en in elkaars  
      verlengde liggen. In de woonzorg zonering komt dit duidelijk naar voren. 
      Deze woonzorg zonering is dan ook een toekomstige hoofdactiviteit, waarin de taak- 
      groepen als deelgroepen co- operatief samen op zullen trekken. 
      Waarbij de problemen die zich hierin aandienen als speerpunten kunnen worden gezien.  
      Taakgroep wonen kan hier zeker goed in functioneren de werkgroep welzijn  moet hierin 
      nog verder uitgewerkt worden. 
 
       Het project omzien naar elkaar, voor mensen die speciale zorg nodig hebben,  
       functioneert  nog niet optimaal 
        
      De commissie dienstverlening  heeft tot op heden optimaal gefunctioneerd voorbeelden 
      zijn hiervan voldoende te benoemen. De taakgroep benadrukt echter, dat in elke  
      taakgroep aspecten van dienstverlening herkenbaar zijn, derhalve elke taakgroep op  
      dienstverlening een beroep kan doen.  
 
       
       De bezetting van het WMO beraad is  nog niet helemaal zoals het moet  
       De samenwerking met de gemeente is goed , de problemen die spelen  worden 
       In het WMO beraad aan de orde gesteld 
       De aanbiedingen van zowel de zorginstellingen als van de thuiszorg is prima in orde. 
        
       Taakgroep communicatie:  
       Uitgebreid wordt stilgestaan bij het gebruik van onze website als communicatie middel  
       naar onze achterban. Hierbij komt ook naar voren de mogelijkheid om deze te gebruiken  
       als een forum – pagina. De meningen hierover zijn nog al verdeeld omdat een en ander 
       ook wil zeggen dat er iemand moet zijn die dan genoodzaakt is  deze dagelijks bij te  
       houden. 
        
       Het algemeen gevoelen  van de platform leden over ons functioneren is positief te  
       noemen. 
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De voorzitter merkt hierbij wel nog op dat het goed voorbereiden in de taakgroepen van          
onderwerpen en het tijdig toesturen van de betreffende vergaderstukken de kwaliteit van 
onze vergaderingen ten goede zal komen.      

 
 
 
3. Oog en Oor  voor elkaar 
     
    Het stuk wordt gezien als  basis voor samenwerking met het WMO beraad, waarbij wordt     
    uitgegaan dat deze ook het voortouw zal nemen.  
    Hierbij gaan onze gedachten vooral uit naar die punten die de doelstellingen van ons  
    platform raken en op korte termijn succes is te bereiken. 
 
4. Ingekomen stukken – mededelingen 
 
    Moeten wij een mening of gedachten ventileren omtrent het feit dat Krimpen zelfstandig  
    blijft  en niet meegaat met de samenvoeging van de K5 gemeenten? 
    Wat zal op de lange termijn het  gevolg hiervan zijn? 
    Zelfstandig of toch met Capelle.? Agenderen voor de volgende vergadering 
 
    Het overleg van bestuur en taakgroep dienstverlening met CIF en Caiway over   
    glasvezelkabel heeft geleid tot de toezegging dat de doorgifte van TV via de coax kabel    
    voorlopig zal worden gecontinueerd. Dat voorlopig moet echter tot in lengte van dagen zijn 
 
    Mw. Stortenbeker zit namens het Seniorenplatform in het WMO beraad,  
    Haar zittingstermijn is binnenkort verstreken 
    Met algemene instemming wordt zij gevraagd om namens het platform ook voor de  
    komende periode zitting te willen nemen in het WMO beraad. 
 
5. Het verslag van de 40e vergadering wordt verschoven naar de volgende vergadering 
     
6. Volgende vergadering is op maandag 31 mei a.s. 
     Op deze vergadering wordt Mw. Hulsebosch om 11 uur verwacht en zal dan een  
     presentatie en toelichting geven over de woonzorgverkenner 
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