VERSLAG van de 58e vergadering van het Seniorenplatform,
gehouden op dinsdag 31 januari 2012 in Het Facet, aanvang 09.30 uur.

1. Bep Rinkel was met kennisgeving afwezig.
De agenda werd met een 11 tal onderwerpen onder punt 2 en 8 aangevuld.
2.

- De beschikking voor de subsidie van de gemeente voor het jaar 2012 is ontvangen.
- Het gesprek met de Burgemeester was plezierig en ontspannen in het kader van een
verdere kennismaking. Zij sprak haar erkenning voor het werk van het platform
nadrukkelijk uit.
- Hetzelfde gold voor het afsluitende gesprek met de vertrekkende weth. Ayelts-Averink.
- Op de bijzondere raadsvergadering en op de afscheidsreceptie van Mevr. Ayelts was het
platform gedegen vertegenwoordigd.
- Voorzitter en secretaris waren aanwezig bij de officiële oplevering van Bloemrijk. Het
gesprek van de voorzitter met Ellen zal nog plaats hebben.
Actie: voorzitter.
- Het gesprek met de nieuwe wethouder moet nog worden gepland. Actie:secretaris.
- reactie naar B&W over de ruimtelijke afwerking rondom het Facet ( ratelaars bij de
stoplichten) is verzonden.
- In het kader van de financiële verantwoording werd besloten over de extra inkomsten.
- Mededeling over nieuwe subsidie beleidsregels. Gaarne bezien. Actie: Allen.
- Ten aanzien van het onderzoek en de rapportage van Jo S. is uitvoerig gesproken met de
gemeente. De gegevens rondom (vraag gericht) vervoer is geactualiseerd zowel op de
gemeentelijke web-site als in een door de gemeente gemaakte brochure. Het rapport
over de Groen Hart Hopper maakte indruk op de gemeente door haar
uitvoerigheid/compleetheid.
- NPO: visie op toekomstbestendige zorg, email Jo J. Agenderen voor volgende
vergadering.
Actie: secretaris
- Gesignaleerd is dat de gemeente nu een start gemaakt heeft met de inventarisatie van de
koopwoningen in de gemeente op de “levensloopgeschiktheid”.
- Uitgereikt/ontvangen is de nieuwsbrief van de Nieuwe Vaart. Ziet er erg goed uit!
- Mededeling/uitnodiging is ontvangen voor twee bijeenkomsten overheveling
begeleiding, waarvan één mede voor bewoners.
Actie: Allen.
- Het door de secretaris opgestelde vergaderschema wordt definitief vastgesteld.

3. Het verslag van de 57e vergadering werd niet behandeld.
4./5 Bep heeft te kennen gegeven toch de taak als vertegenwoordiging van het platform in het
Wmo-beraad niet te willen voortzetten, zij gaat deel uitmaken van de Taakgroep Wonen.
De secretaris wil nu haar plek in het Wmo beraad wel bezetten mits ook tenminste een deel
van zijn taken in de loop van de komende maanden wordt overgenomen. Aldus wordt
besloten. De voorzitter zal reageren naar het Wmo beraad.
Actie:voorzitter.
Riet meldt dat zij volgens schema in september a.s. wil terugtreden.
Een nieuwe (dame) kandidaat heeft zich in tussen gemeld.
Actie:voorzitter
De bijgestelde omschrijvingen moeten nog worden uitgeschreven.
Actie:secretaris
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6. Werd niet behandeld. Noot van de secretaris:
Voorlopig staan de volgende onderwerpen “klaar” voor de komende nieuwsbrief:
1. artikel midden inkomens en huur. 2 artikel van notaris. 3. Facet/Nieuwe Vaart 4.
huisartsen artikel nieuwe vestiging. 5. fietspaden. 6. Zorg Thuis 7. Bibliotheek aan huis

7. Er is enig rumoer rondom Caiway. Voorzitter en secretaris zullen zich wenden tot Caiway.
8/9 niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om bijna 13.00 uur de vergadering.
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