
 
VERSLAG van de 56e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 25 oktober 2011, aanvang 09.30 uur ten Stadhuize. 
 
 
1.  Bij de opening kon worden geconstateerd dat alle leden aanwezig waren. Aan het einde 
van de vergadering zullen nog nieuwe foto’s worden gemaakt voor de web-site. 
Aan de agenda worden toegevoegd: 
- Bijeenkomst op 22 november a.s. inzake Princessehof. 
- Bijeenkomst toewijzings regels van Qua Wonen op 3 november a.s.. 
- Rapport evaluatie jong en oud. (in uw bezit). 
- Werkgroep Domotica/ deelname. 
 
2.  De bijeenkomst van 19 oktober in de Tuyter had v.w.b. de middag sessies veel 
inhoudelijker gekund. Zeker omdat daar de professionals deelnamen. Hier is een foutieve 
systematiek gevolgd. 
De avond sessies waren ontspannen met op zich een juiste systematiek zo ervoeren de 
deelnemers van het platform. 
Toch had er meer inhoudelijker informatie breed verspreid moeten worden om de kans te 
vergroten dat er meer publieke belangstelling ontstaat. 
 
3.  Naar aanleiding van het verslag van de 55e vergadering wordt gemeld: 
- dat de informatie verzonden is naar B&W. 
- dat de Stichting Kabel TV Krimpen is beantwoord per brief. (nog soc.zaken contacten). 
- dat er nog met één kandidaat lid zal worden gesproken                         Actie:voorzitter. 
Daarnaast werden nog enkele tekstuele wijzigingen aangebracht waarmee het verslag werd 
goedgekeurd. 
 
4.  Na ampele discussie werd de taakverdeling als besproken tijdens de 55e vergadering 
vastgesteld. 
Voor de onderwerpen met meer of mindere prioriteit werd nog genoemd: 
- het (on)veiligheids gevoel 
- de onduidelijkheden rondom vraaggericht openbaar vervoer 
Tevens werd het schema van aftreden doorgesproken. 
De bestaande omschrijvingen van de taakgroepen zal worden rondgezonden. Actie:voorzitter 
 
5.  Uitvoerig werden de twee voorliggende nota’s besproken t.w.: de beleidsnota “Samen 
verder”en de nota “samenwerken voor gezondheid”, beide concepten. 
Dit gaf een zestal be/opmerkingen welke als pré advies zullen worden ingediend.  
                                                                                                        Actie:secretaris/voorzitter. 
De adviezen betroffen ( in slagwoorden): 
- communicatieplan doelgroepen benadering 
- flexibele inzet collectieve diensten. 
- toevoegen wijkschouwen. 
- integratie doelstelling jong en oud. 
- aanpak begeleiding bijstand gerechtigden naar werk 
- twee loketten vragen om expliciete duidelijkheid. 
Ter sprake kwam de zorg om mantelzorgers jonger dan 16 jaar. Eén der leden zal zich 
hierover informeren.                                                                            Actie:Yda. 



6.  Het verslag van de  vergadering van het Wmo-beraad werd in de discussie onder 5 
meegenomen. 
 
7.  Naar aanleiding van de notitie Webb-site volgde een discussie m.b.t. de fenomenen 
blog/forum/poll. 
Gekozen werd om een poll aanpak te gaan volgen. 
 
8.De afspraak met de Burgemeester is gemaakt voor 29 november, aansluitend op onze 
reguliere vergadering.                                                               Actie:voorzitter/secretaris. 
 
9.De nog openstaande onderwerpen verschuiven naar de volgende vergadering. 
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