
VERSLAG van de 75e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op Dinsdag 25 juni 2013, aanvang 09.30 uur , Gemeentehuis. 
 
 
 
1.  Het platform is compleet aanwezig. Ter gelegenheid van de 75e vergadering is er iets 
lekkers bij de koffie. 
Toegevoegd aan de agenda wordt onder punt 1 de “procedure vervanging voorzitter”, en 
onder punt 2 komt ter sprake de geplande, afrondende conferentie “ woonservice “ in 
november a.s. 
 
2.  Naar aanleiding van dit agendapunt komen drie zaken aan de orde t.w.:  
                    1. het vervallen van de buurtcoach per eind dit jaar. 
                    2. de situatie bij Crimpenersteijn. 
                    3. de beoogde eind conferentie “Woonservice”. 
Ad 1. door de gewijzigde omstandigheden bij de woningcorporaties is er geen ruimte meer 
voor de financiering van de buurtcoach. Gezien het belang van de buurtcoach in het werkveld 
“sociale samenhang” zal het platform nagaan of er nog iets te regelen valt. 
Ad 2. het DB zal hier een “continuïteits”gesprek met de leiding moeten voeren. Actie: DB 
Ad 3. de voorzitter werkt mee aan de voorbereiding van deze conferentie. 
 
3. Het visie document “sociaal domein” komt uitgebreid aan de orde.  
Gewaardeerd wordt de snelheid waarmee het ambtelijk apparaat dit reeds heeft uitgewerkt. 
Uit de discussie volgen de navolgende opmerkingen die de bouwstenen vormen van een door 
de secretaris op te stellen advies: 
- het gehele document geeft een positief beeld van de komende veranderingen, wellicht iets te 
optimistisch.  
– de visie wordt mager geacht en vraagt om wat verdere uitwerking.  
– de vraag dringt zich op of de ondersteuning zich dient te richten op de cliënt of op zijn of 
haar netwerk.  
– er zit een risico in samenwerking met andere gemeenten door lokale verschillen, die kunnen 
zich op diverse manieren vertalen, alertheid is hier optimaal nodig. 
– wij moeten de vitale ouderen 65-75 niet laten lopen maar ons daar op richten. 
– de gemiddelde krimpenaar weet nog van niets, waar is het broodnodige communicatieplan 
en dan niet voor één maand maar minimaal 1 jaar!  
–  Cruciaal in het zorgtraject wordt het zogenoemde keukentafel gesprek. 
–  de uitvoering vraagt veel geld, hoe wordt dit administratief zo vastgelegd dat de 
effectiviteit kan worden gemeten (en niet na een halfjaar onderzoek). 
–  meer uitwerking van preventie is nodig, wat, waar, hoe. 
–  de juridische status van een cliënt is nog niet geregeld, wat is beroepsmogelijkheid. 
Het advies zal binnen 3 dagen bij B&W dienen te liggen.    Actie: secr. 
  
4. De nota Wmo-loket komt eveneens uitvoerig aan de orde. Kernpunten voor het op te stellen 
advies vormen onder meer: 
Prima dat er nu één loket wordt gevormd. Een periode van vele jaren ligt nu achter ons waarin 
het platform bij regelmaat wees op de noodzaak om tot één loket te komen. De kracht van de 
organisatie van het Meldpunt is nog wel een zorgpunt wat de continuïteit betreft, evenals de 
samenwerking door en met diverse partners. Dit zal worden opgenomen in het te schrijven 
advies dat binnen 3 dagen bij B&W dient te zijn.      Actie: secr. 
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5.  Gezien de voorliggende agendapunten en de tijddruk hierop is de punt nog steeds niet 
afgewerkt. Volgende vergadering proberen geheel af te ronden. 
 
6.  Het verslag van de 74e vergadering werd vastgesteld. Afgesproken is dat voor de 
reikwijdte van onze advisering over domotica door de werkgroep een voorstel wordt gedaan 
ter bespreking in de eerstvolgende vergadering.  Actie: werkgroep domotica 
 
7/8.  In de volgende vergadering ook nog even stil staan bij de Ombudsman, werkgroep 
sociale samenhang, eerstvolgende nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept/thsb/23.07.2013. 
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