Verslag 78ste vergadering van het Seniorenplatform
Gehouden op dinsdag 30 oktober 2013 in het Facet

1 Opening
Twee informatieve telefoontjes over het voorzitterschap SP
De vergaderingen van november en december vinden plaats in het Facet.

2a Kracht van Krimpen 29 oktober
Op de bijeenkomst ‘Kracht van Krimpen’ waren 42 organisaties aanwezig die werkzaam zijn in
krimpen in het sociaal domein, voornamelijk professionals. Speelse aanpak met presentator,
tekenaar, interview van de wethouder en power point. In de Klinker van december komen
informatieve artikelen over de ‘kanteling’ en de decentralisatie met praktische voorbeelden.
In het voorjaar 2014 gaan wij onze achterban voorlichten. Plan hiervoor wordt gemaakt in de
commissie communicatie onder leiding van de gemeente, 31 oktober bijeenkomst over
communicatie.
2b Programmagroep Woonservice
Alle partijen die zich met wonen/zorg en welzijn bezig houden waren aanwezig. Verslag van Nellie
Lindemans. De ouderenhuisvesting staat goed op de kaart. De regie wordt overgenomen door de
Gemeente en het platform blijft een kritische vinger aan de pols houden.
Feestelijk symposium Woonservice Woonservice 14 november a.s.
2c Crimpenersteyn
Informatief gesprek Thom Bakker en Ger vd Kruijt met management van Crimpenersteyn m.n. over
de onduidelijke toekomst. Helaas geen of weinig resultaat.
3 Verslag vergadering 27 augustus
De studiemiddag over sociale cohesie voor ons platform heeft geen nieuwe info gebracht, het is een
moeilijk onderwerp. Sociale Cohesie moet gefaciliteerd worden met bijv. geld voor buurtactiviteiten,
wijkschouw, voorlichting.
Genero – netwerk ouderenzorg Zuid‐West Nederland biedt veel informatie. Interessante
onderwerpen noteren!
Buurtcoach: na de handtekeningenactie is besloten dat de buurtcoach nog 1 jaar kan blijven in dienst
van Meldpunt of Contour de Twern.
De ouderenadviseur blijft in dienst van Contour de Twern. We nodigen haar uit bij een SP‐overleg in
februari 2014.
Domotica: er is nog geen reactie ontvangen op het advies van de SP. Dit wordt nagevraagd bij de
Gemeente
?
Contact zoeken met PCOB om ze te betrekken bij het platform. Er is wel contact met het KBO en de
ANBO.
4 de Wijkschouw –
Doel van een wijkschouw is om de wijkbewoners bewust te maken van hun verantwoordelijkheid
voor hun eigen wijk. Het is een instrument voor de sociale cohesie en zou 2 x per jaar plaats moeten
vinden.
‐ iedereen aanschrijven
‐ goed gastheerschap
‐ de SP doet verslag
‐ snelle rapportage naar de bewoners

De wijkschouw in Boveneind vond plaats op 16 oktober met wethouder Prins, de burgemeester en
een politieagent. Van belang was nog dat een aantal jongeren ook meeliep.
Boveneind zag er zeer verzorgd en netjes uit op enkele verpauperde plekken na waar soms ook te
weinig verlichting was.
5 vervolg buurtondersteuning
De buurtcoach blijft maar dan in dienst van Contour de Twern. Een goede succesvolle actie van de SP
om de buurt te ondersteunen bij de handtekeningenactie.
6 Financiën en begroting
Geld van de SP dat nu ondergebracht is bij het Meldpunt moet goed overgedragen worden naar
Contour de Twern. De SP heeft ook geld bij de gemeente staan.
De begroting staat in het teken van de decentralisatie van de WMO en de jeugdzorg. Er zal bezuinigd
moeten worden op de voorzieningen en de grondexploitatie wordt minder. Qua werkplein (
onderdeel van sociale zaken) en ICT wordt samengewerkt met Capelle ad IJssel.
31 oktober zal Thom samen met het WMO vragen stellen en inspreken met verwijzing naar ons
uitgebracht advies. De besteding van het geld in het kader van de WMO moet helder geformuleerd
worden en op een transparante wijze administratief vastgelegd worden.
De minima worden ondersteund, de ouderenadviseur wordt genoemd.
Wordt vervolgd
7 De Nieuwsbrief
Er wordt een stuk geschreven over het afscheid van Ger.
8 Rondvraag
Graag onderwerpen bedenken voor de poll op de website.
Het postkantoor op de Korf moet sluiten..
Het platform was aanwezig bij de commissie vergadering Verkeer en Vervoer. Men heeft het advies
van de SP volledig ter harte genomen!
Er wordt opgemerkt dat de koffieochtenden in bijv. het Facet voor sommige mensen te duur zijn om
naar toe te gaan. Misschien kunnen wie hier eens aandacht aan besteden.
Volgende vergadering op dinsdag 26 november in het Facet.
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