
VERSLAG van de 67e  vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 30 oktober 2012 in het Gemeentehuis 
 
 
1.Opening en vaststelling definitieve agenda. 
    
Afwezig met kennisgeving: de heren Bakker en Koffijberg.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Bezoeken, ingekomen post en mededelingen. 
 
De voorzitter en de secretaris hebben een overleg gehad met de directie van het Meldpunt 
Capelle/Krimpen. Ondermeer is gesproken over de organisatorische en personele 
consequenties van het gunnen van het welzijnswerk in Capelle aan den IJssel aan de nieuwe 
Welzijnsorganisatie Buurtkracht ten kostte van Het Meldpunt. Voor Krimpen aan den IJssel 
blijft Het Meldpunt de aanbieder van welzijnswerk. Verder is gesproken over het verschil in 
werkwijze tussen het Meldpunt en de buurtcoach, de ontwikkelingen bij de Deining en de rol 
van het Meldpunt m.b.t. Domotica. 
In december vindt er opnieuw overleg plaats.   Actie:voorzitter/secretaris 
 
Het Seniorenplatform neemt met waardering kennis van de rapportage “Evaluatie 
seniorenadviseur en huisbezoekproject 1 oktober 2009 tot 1 september 2012.” 
Bij bepaalde onderdelen bestaat wel behoefte aan een nadere toelichting en /of aanscherping. 
Ondermeer bij de beschrijving van de stappen die worden gezet om tot een oplossing van een 
hulpvraag te komen is het van belang inzicht te krijgen in de belemmeringen die er blijkbaar 
zijn om uit te komen bij oplossingen anders dan een individuele op maat gemaakte oplossing. 
                                                                                                  Actie:voorzitter 
 
In het kader van het Genero-projekt loopt er elders een onderzoek naar veiligheid(sgedrag) 
van senioren op straat, waarbij gebruik wordt gemaakt van GPS om de  looproute naar 
winkels e.d. te registreren. Dit lijkt een interessante methode om beter inzicht te krijgen in het 
feitelijk gedrag. We wachten de resultaten van het onderzoek verder af. 
 
3. Concept  programma bezinningsdag  dinsdag 20 november 2012. 
 
De voorzitter geeft een nadere toelichting op het concept programma. Er volgt nog enige 
informatie over Active Aging dat als input kan dienen voor de discussie op 20 november. 
Men gaat akkoord met het voorgestelde programma.    Actie:allen 
 
4.Verslag van de 66e vergadering. 
 
De opmerkingen over de concept tekst worden verwerkt en hiermee wordt het verslag 
vastgesteld. 
Naar aanleiding van punt 3 van het verslag wordt opgemerkt dat in de begroting 2013 het 
college bij het onderdeel veiligheid aangeeft dat het nieuwe integraal veiligheidsbeleid/plan 
naar verwachting eind 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 
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5. Werkconferentie wijkcentra dinsdag 6 november 2012.  
 
De heren Jeurissen en Schuurman en mevr. Rinkel nemen vanuit het Seniorenplatform deel 
aan deze werkconferentie. Belangrijk aandachtspunt is het achterhalen van de behoeften en 
wensen van de buurtbewoners in relatie tot de functies van het ontmoetingscentrum in hun 
buurt.           Actie:JoJ/JoS/BR 
 
6. Bewonersbijeenkomst donderdag 29 november 2012. 
 
De leden van het Seniorenplatform zullen als mede-organisator aanwezig zijn op deze 
bijeenkomst en zorgdragen voor de bemensing van de stand.   Actie:allen 
 
7. Woonservice. 
 
De brief over Domotica aan het College van B&W d.d.12-10-2012 is naar de mening van de 
vergadering geen duidelijk advies. Afgesproken wordt dit onderwerp terug te laten komen op 
de agenda en de heer Jeurissen  te vragen daarbij dan aanwezig te willen zijn. Van belang is 
daarbij ook het onderzoek over dit onderwerp dat in Zwolle en Kampen is uitgevoerd, te 
betrekken.         Actie:secretaris 
 
Het voorstel voor de wijkschouw “Olympiade” in het verslag van de werkgroep wijkschouw 
d.d.8-10- 2012 ziet er goed uit. De wijkschouw is gepland op 22 november a.s.Vanuit het 
Seniorenplatform zullen de heren Bakker, Schuurman en Schouten aan de wijkschouw 
deelnemen.           Actie:ThB/JoS/WjS 
 
Op 16 oktober j.l. hebben mevrouw Lindeman en mevrouw Rinkel een gesprek gehad  met de  
locatiemanager van Crimpenersteijn .Deze voorziening moet t.z.t.een belangrijke rol gaan 
spelen binnen het nog te ontwikkelen 2e  Woonservicegebied. Er is informatie uitgewisseld 
over de stand van zaken m.b.t.veranderingen in de soort zorg die geboden wordt, het aantal 
plaatsen en de gerichtheid op de verdere buurt waarin de voorziening is gelegen. De 
verkregen informatie kan worden gezien als een beperkte nulmeting. Het is de bedoeling om 
t.z.t. opnieuw een gesprek te hebben, waarin de relatie met de plannen uit de Woonservice 
verder wordt uitgediept.      Actie:NellieL/BepR 
 
Mevrouw Lindeman en de heer Bakker hebben op 9 oktober j.l. een bijeenkomst vertrouwd en 
verzorgd wonen bijgewoond, waarin met name is gesproken over de voortgang en activiteiten 
van de tijd na de opening/ingebruikneming van de nieuwbouw Het Facet en de Nieuwe Vaart. 
Een aantal onderdelen loopt goed maar er zijn nog genoeg aandachtspunten die verbeterd 
kunnen worden. Er is meer tijd nodig om geplande zaken goed op de rails te krijgen. 
 
De voorzitter memoreert de onderwerpen die in de laatste AB-vergadering van Woonservice 
d.d. 4 oktober j.l. zijn besproken, zoals voortzetting van de functie buurtcoach, 
ontwikkelingen in het project Prinsessenhof en het beëindigen van de gemeentelijke 
financiering van de projectleiding  na 2013. 
 
8. Communicatie. 
 
Onderwerpen voor de komende Nieuwsbrief  zijn o.a. het nieuwe toegangssysteem voor  
zwembad de Lansingh, ervaringen van de buurtcoach, politie wijkteam, apotheek 
                                                                                                       Actie:ThB/GK 
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De tweede poll op de site vraagt naar de mening over het nieuwe gezondheidscentrum. 
De nieuwe folder van het Seniorenplatform is gereed. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
            
            
            
            
             


