
Verslag van de 84ste vergadering van het Seniorenplatform. 
 
27 mei 2014 in het Facet 
 
Afwezig wegens vakantie: Bep Bakker en Willemjan Schouten 
 
Het gesprek tussen de nieuwe voorzitter en de wethouder heeft nog niet plaats gevonden. 
 
In- en uitgekomen post 

- Bevestiging van de verantwoording van de subsidie voor 2013 
- Bevestiging van de aanvraag  subsidie voor 2015 
- Brief naar de Stichting Gezondheidscentrum om te bedanken voor het realiseren van de 

gevraagde aanpassingen 
- Brieven naar het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraadsleden om het 

Seniorenplatform onder de aandacht te brengen 
- Brieven aan ex-wethouders Lex Hofstra en Bart Prins om te bedanken voor de goede 

samenwerking 
- Via de mail info over Burenalert en personenalarmering. Het Seniorenplatform werkt samen 

met erkende instellingen, zie het Convenant op de website 
- Mail over de verouderde informatie over domotica (via een website genoemd in de 

Nieuwsbrief) wordt besproken met Contour de Twern. 
 
De laatste drie jaarverslagen zijn op de website geplaatst.  Aan de beheerder wordt gevraagd hoe 
vaak de website geraadpleegd wordt.  

 
Nabeschouwing over de inwoners-informatiebijeenkomst ‘Kracht van Krimpen’  dd 17 mei – punten 
voor de evaluatiebijeenkomst van 27 mei: 

- Het is moeilijk om een groot publiek te trekken 
- De meeste mensen denken pas aan zorg als ze het echt nodig hebben 
- Er was geen eenheid tussen binnen en buiten de Tuyter 
- Door geluidsoverlast was verstaanbaarheid soms lastig  

 
Binnenkort wordt de WMO-krant huis aan huis verspreid met een halve pagina voor het 
Seniorenplatform. 
 
Gegevens uit het rapport  ‘Gezondheid in kaart 2014’ van de GGD Rotterdam-Rijnmond worden 
besproken.  De cijfers wijken niet veel af van het regionale gemiddelde, enkele cijfers worden nader 
aangestipt.  
Zoals ouderen: 

- met alleen AOW 
- die moeite hebben om rond te komen 
- die beperkt  zijn door chronische ziekte of aandoening 
- met ernstig overgewicht 
- met overmatig tot zwaar alcoholgebruik 
- die sociaal  en/of emotioneel eenzaam zijn 
- die slachtoffer zijn van huiselijk geweld 
Tot slot wordt gewezen op de relatie tussen de Voorgangsrapportage ‘Samen verder’ en de 
gegevens uit het rapport ‘Gezondheid in kaart 2014’. Op onderdelen zal de Gemeente om 
verduidelijking worden gevraagd. 

 
 
De activiteitenplanner van het Seniorenplatform wordt besproken een aangepast. 



 
De prioriteiten 2014-2015 voor het Seniorenplatform: 

- de ontwikkeling van het aantal verpleegplaatsen in de Gemeente. Er zijn er nu 80 dit dreigt 
terug te vallen naar 60 

- communicatie naar de bevolking omtrent de praktische gevolgen van de decentralisaties 
- gezien het collegeprogramma meer aandacht voor eenzaamheid onder ouderen maar wel 

met behoud van reeds bereikte zaken zoals de huisbezoeken 
- overleg met de ouderenadviseur over de huisbezoeken in 2014 
- overleg met de praktijkondersteuner ouderenzorg van de huisartsen 
- opzet en uitvoering voorlichting  herstratingsplannen van de gemeente (sociale cohesie) 
- wijkschouwen (sociale cohesie) 
- gebruik collectieve voorzieningen zoals wijkruimtes, wijkkamers en vervoer 
- eventueel gebruik van bekende mail-adressen als informatiebron 

 
Rondvraag: 

- in juni of juli is er in de Vijverhoek een voorlichtingsmiddag over ouderenmishandeling. 
- 2 juni, 19.00 uur is de slotavond van het Alzheimerdcafé in Rijckhove 
- Een duidelijker afbakening van de parkeerplaatsen voor invaliden bij de Tuyter zal onder de 

aandacht  van de Gemeente gebracht worden 
 
 
PM: 

- evaluatie domotica 
- overleg belbus 
- overleg met de buurtcoach - september 
- bezoek ouderenadviseur in september 
- voorzieningen 
- status kanteling 
- netwerk van het Seniorenplatform 
- extra wijkschouw 

 
CH juni 2014 
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