VERSLAG van de 68e vergadering van het Seniorenplatform,
gehouden op dinsdag 27 november 2012,aanvang 09.30 uur in het Gemeentehuis.

1. Het gehele platform ( 6 leden) was aanwezig evenals oud lid Jo Jeurissen.
Aan de agenda wordt toegevoegd het onderwerp “Domotica”.
2. De studie middag werd als zeer nuttig en plezierig beoordeeld, wellicht zelfs iets tekort in
tijd. Het afscheid van de “oude”leden en de gezamenlijke maaltijd werd zeer gewaardeerd.
Kort mondeling verslag werd gedaan over de gelopen wijkschouw van 22 november. De
medewerking van de gemeente was uitstekend. Twee wethouders waren bijvoorbeeld
aanwezig.
Opvallend was de “sociale ongerustheid”, de ontevredenheid over het niet reageren van de
politie. De nazorg over de buurt initiatieven voor twee veldjes zal nog inspanning vragen.
Het probleem van de invalide parkeerplaats gaat naar het Wmo.
3. Het verslag van de 67e vergadering werd geaccordeerd.
Naar aanleiding van het verslag wordt nog een afspraak (vervolg) gemaakt met de leiding van
het Meldpunt.
Actie:voorzitter.
Tevens zal er nader overleg georganiseerd worden over de ( te gedetailleerde) rapportage van
de senioradviseur met de gemeente.
De gezamenlijke advies van de Wmo-adviesraad en het Seniorenplatform gaf aanleiding tot
discussie. De voor en tegens van het al dan niet gezamenlijk adviseren kwamen aan de orde.
Afgesproken werd dat twee leden van het platform dit onderwerp nog nader gaan
voorbereiden voor de volgende vergadering.
Actie:Nellie en Jo
4./ 5. De agendapunten 4 en 5 worden verplaats naar de ( reserve ) vergadering van 18
december a.s.
6. Gediscussieerd werd over de busroute bij het gezondheidscentrum. Afgesproken wordt dat
overleg nodig is met de gemeente over de route en de regio subsidie.
Actie:taakgroepdienstverlening
7/ 8. Voor de bijeenkomst in de Tuyter worden werkafspraken gemaakt m.b.t.
bordjes,presentatie etc. Tevens zal aandacht gegeven worden aan de werving voor de
vacatures.
9.Behandeling “Speerpunten Woon servïce programma”
wordt verplaatst naar 18 december a.s.
10. De uitgangspunten voor het vergader schema blijven gelijk aan dit jaar. Actie:secr.
Kort wordt nog gesproken over het “liggende”bedrag van de Stichting Kabel t.v.
De voorzitter heeft lopende kontakten hierover.
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