VERSLAG van de 65e vergadering van het Seniorenplatform,
gehouden op dinsdag 28 augustus 2012,aanvang 09.30 uur in het Gemeentehuis.

1. Met kennisgeving afwezig Mevr.Lindeman.
Uitnodigingen: donderdag 30 augustus 12.15 uur Het Facet 3
Donderdag 14 september De Kajuit,15.00 uur.
Er is enige beroering over de actualisering van de bestemmingsplannen o.m. Langeland
Het mailtje ( in ieders bezit) inzake het woononderzoek koopappartementen graag allen
bezien. Komt op agenda volgende keer.
Actie: Allen.
2. Het verslag van de 64e vergadering wordt met enkele kleine aanvullingen geaccordeerd.
Naar aanleiding van het verslag: gewenst overleg met de leiding van het Meldpunt.
Er is onduidelijkheid over de toekomst van de Deining. Dit naar aanleiding van ontvangen
brief. Er wordt navraag gedaan bij de gemeente
Actie: Voorzitter/secretaris.
3. De beschrijving van de Taakgroepen is nogmaals door voorzitter en secretaris
doorgenomen. Een ieder heeft een setje ontvangen. Er zijn ter vergadering nog enkele
tekstuele wijzigingen aangebracht.
4. De voorzitter heeft met de aftredende leden een persoonlijk gesprek gevoerd. Afgesproken
is dat zij tot en met november naar behoefte blijven participeren in het platform. In november
zal een gezamenlijk afscheid worden georganiseerd.
Actie: DB

5. Er dient verder te worden nagedacht over de komende activiteiten!
Actie:Allen
Mondeling werd verslag gedaan over het gesprek met de gemeente inzake de plannen van de
regio m.b.t. vraaggericht vervoer.
Twee leden van het platform zullen nu 2 van de 4 gesuggereerde mogelijkheden onderzoeken.
Een gesprek hieromtrent met het bestuur van de Belbus is gepland.
Actie:Jo S/W.S/T.B
De (aftredende) leden van de werkgroep Domotica zullen hun medewerking nog verlenen aan
de gesprekken over het vervolg op de onderzoeksrapportage.
Actie: R.D/J.J.
Twee leden van het platform zullen met Crimpenersteyn gesprek aangaan over de stand van
zaken m.b.t. woonservice in Langeland/Boveneind.
Actie: B.R/N.L.

6. Het Wmo beraad heeft uitvoerig gesproken over de taakverdeling en het aantrekken van
leden (niet meer groepsgebondenheid); heeft het klanttevredenheidsonderzoek behandeld
(conclusie: volgend jaar andere aanpak) en wacht ook op voorstel werkgroep domotica voor
een advies.
Op dit moment zijn 8 werkgroepen min of meer actief.
7. De nieuwsbrief dient te worden gepland.
Actie:secretaris
e
Evaluatie 1 poll en vervolg worden geagendeerd voor de volgende vergadering
Actie: allen
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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