
VERSLAG van de 70e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 29 januari 2013, aanvang 09.30 uur, Gemeentehuis. 
 
1. Allen zijn aanwezig, evenals 2 nieuwe kandidaat-leden: Anneke de Bruin en Jan van der 

Wijngaart. 
 

2. -Verzoek aan de nieuwe leden: graag z.s.m. een kreet bedenken waarom hij/zij in het platform 
plaats wil nemen t.b.v. vermelding op de site. Informatie doorgeven aan de voorzitter.  
                                                                                                               Actie: kandidaat-leden 
-Voorzitter treedt in september a.s. af. De gemeente wil betrokken zijn bij de werving van 
zijn opvolger. Thom Bakker, Bep Rinkel en Jo Schuurman zijn bereid namens het platform in 
de selectiecommissie van de gemeente plaats te nemen. 
-verzoek aan de leden wie bereid is functie van penningmeester en 2e secretaris (eventueel 
gecombineerd te vervullen      Actie: allen 
-Nellie Lindeman en Willemjan Schouten treden definitief toe als leden. 
-Verslag wordt gedaan van het overleg met de directeur van het Meldpunt.  
De zelfstandige groepen in de Deining kunnen worden voortgezet. Het Meldpunt heeft hulp 
aangeboden aan het bestuur.  
-veiligheidsbeleid staat op de gemeenteagenda voor maart 2013 
-Caiway handhaaft voorlopig 15 analoge Tv-zenders. Gesignaleerd wordt dat de bewoners 
van Crimpenersteijn een eigen aansluiting krijgen met dito kosten. Navraag wordt gedaan bij 
locatiemanager in welk kader dit gebeurt.    Actie: Bep R 
-De voorzitter maakt afspraak met seniorenadviseur en coördinator vrijwilligerswerk t.b.v.  
aanpassing vragenlijst huisbezoek senioren.    Actie: voorzitter 
- De verkeersafwikkeling in het project Krimpenerwaardcollege en het openbaar vervoer bij 
het Gezondheidscentrum wordt nader bekeken.   Actie: Jo S./ Willemjan S. 
 

3. -Over de problemen bij het zwembad is uitvoerig gesproken met de verantwoordelijke 
afdeling van de gemeente. 
-De directeur Samenleving is per brief herinnerd aan de gemaakte afspraken m.b.t. de 
betrokkenheid van de Groene Hart Hopper bij de nieuwe aanbesteding van collectief 
vraaggericht vervoer. 
 - Veel bomen aan de Nieuwe Tiendweg zijn ziek en moeten worden gerooid. Aandacht voor 
gevraagd bij de gemeente voor de daaruit volgende problematiek rond de groenvoorziening. 
-de gemeente zal zorgdragen voor het goed functioneren van de ratelaars bij Het Facet.  
-gebleken is dat er een wijziging is gekomen in de procedures voor het betrekken van de 
bewoners bij de herstratings- en rioleringsplannen. Nagaan of advisering richting de 
gemeente nuttig is met als insteek de versterking van de burgerparticipatie.  Actie: Jo S.  
-de leden wordt verzocht na te gaan of de gepubliceerde plannen van de gemeente voor het 
gebied bij de Rondweg nog reactie van het platform vergen.   Actie: allen 

 
4. Verslag 69ste vergadering wordt goedgekeurd. Twee platformleden buigen zich nog over het 

Onderzoek Ipso Facto en komen hier volgende keer op terug.   Actie: Nellie L/Bep R. 
 
5. -Binnen de WMO-adviesraad wordt het conceptbesluit maatschappelijke ondersteuning 2013 

nader bekeken. WMO-voorzieningen voor bepaalde categorieën en de opstapeling van eigen 
bijdragen hebben ook de aandacht. 
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-Domotica: De werkgroep houdt feeling met de WMO-adviesraad. De werkgroep komt in 
maart/april met een conceptadvies over de rol van de gemeente. Actie: Jo S/Nellie L/Bep R.                            
-Een notitie van de gemeente over de impact van de wijzigingen AWBZ wordt ter info aan de 
leden gestuurd.                          Actie: Voorzitter 
-Meerdere instanties zijn van plan een wijkbijeenkomst te organiseren. Enige afstemming met 
elkaar lijkt geboden. 

    - Door wijzigingen in de aansturing van Woonservice na 2013 lijkt het wenselijk dat het 
platform een lid afvaardigt naar de Programmagroep Woonservice. Gevraagd wordt wie zich 
daarvoor beschikbaar wil stellen.       Actie: allen 
-Afspraak wordt gemaakt met bestuur van de Zellingen om meer zicht te krijgen op de actuele 
ontwikkeling van het woonservicegebied rond Crimpenersteijn.   Actie: DB 
Nellie Lindeman en Bep Rinkel houden feeling met de locatiemanager van Crimpenersteijn. 

 
6. Onderwerpen worden doorgeschoven naar de vergadering van maart 2013. Actie: secretaris 
 
7. Voorzitter nodigt buurtcoach Ellen van Pelt uit voor de vergadering van februari 2013 
                 Actie: voorzitter 
 
8. De volgende nieuwsbrief komt omstreeks eind april uit. Graag onderwerpen aandragen. 

Genoemd zijn: 
-Info hulphond. 
-rol van vrijwilligerswerk. 
-vermogenstoets. 
-fiscalisering AOW 
Aan het eind van het jaar beslissen of onze doelgroep senioren 60+ moet worden  i.p.v.55+. 

 
Het Kontakt komt binnenkort met een speciale uitgave ‘Mooi leven’, speciaal bestemd voor de 
doelgroep ouderen. Seniorenplatform heeft een halve pagina gereserveerd.  Voorzitter en 
secretaris hebben binnenkort een interview terzake met een journalist.           Actie: DB 
 

9.  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
      Volgende vergadering op dinsdag 26 februari 2013 in het gemeentehuis. 
 
05.02.2013/bb 
07.02.13/gk 


