
 
 
VERSLAG van de 50e vergadering van het Seniorenplatform, 
Gehouden op dinsdag 22 februari 2011, aanvang 09.30, Raadhuis. 
 
1.  De voorliggende agenda wordt definitief vastgesteld. Alle leden zijn aanwezig. 
 
2.  De Senioren Adviseur doet verslag over het project “Thuis bezoeken”en haar verdere 
werkzaamheden. 
Het huisbezoek wordt bij een positief bericht n.a.v. de verzonden brief afgelegd. Dit door een 
achttal vrijwilligers, die worden begeleid door Monique. De brief is naar ca. 800 senioren 
verzonden.  
Ruim 400 huisbezoeken zijn afgelegd. Hieruit zijn een veertigtal senioren, die noodzakelijker 
wijs verder door Monique moeten worden begeleid. Dit is veelal met doorverwijzing naar 
andere instanties die in het voorliggende probleem bij kunnen dragen aan een oplossing voor 
de desbetreffende senior. 
De seniorenadviseur verstrekte een uitstekend ( statistisch)overzicht van de beantwoording 
van alle vragenlijsten die met de bezochte senioren worden doorgenomen. 
Vraag doet zich voor of alles nog wel in de voorziene tijd kunnen worden be-en-afgehandeld. 
Enige budgettaire ruimte lijkt nog aanwezig.  
Afgesproken wordt dat het platform bij mislopen zal worden ingeseind. 
Ook de voorlopige besprekingen omtrent de ruimte en met name de verdeling ervan in het 
nieuwe gezondheidscentrum vraagt aandacht. Ook hier wordt een afspraak van attentie over 
gemaakt. 
De seniorenadviseur noemde nog twee punten met gewenste aandacht en wellicht opleiding 
t.w.: rouwverwerking en traumatische herinneringen. 
De conclusie lijkt meer dan gerechtvaardigd dat de wens tot aanstelling van een 
seniorenadviseur en het starten van huisbezoek (er is nog veel te gaan!) een volstrekt juiste 
was en is. 
De algemene brief, die naar alle senioren bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd wordt 
gestuurd vraagt tekstueel nog wel de nodige aandacht.   Actie:secretaris. 
Tevens wordt geadviseerd de brief pas te versturen bij het bereiken van de 67-jarige leeftijd. 
  
3.  Alle organisatorische zaken m.b.t. de voorlichtingsmiddag van 10 maart “Wonen en 
Zorg”zijn uitgevoerd of afgesproken. De advertentie op de voorlichtingspagina van de 
Gemeente is fors. De middag lijkt een goede opkomst te krijgen.. 
 
4.   Uitvoerig wordt door een ieder gesproken over het afscheid van een der leden. 
Een unanieme conclusie en actie wordt afgesproken.  Actie:voorzitter. 
 
5.  Een uiterst zinnige discussie werd gevoerd over de punten voor de bezinnings/toekomst 
dag/bijeenkomst. 
Een groot aantal onderwerpen voor verder gesprek werden opgebracht o.m: 
Vergrijzing en toekomst/ convenant en reglement/ rooster van aftreden/ gewenste toekomstige 
samenstelling/ taakverdeling en samenwerking/ taakgroepen nu en toekomst/ doorgaan versus 
beëindigen/ advisering en actie/ deskundigheid versus generalisten/ politiek en achterban etc. 
Verder werd de voorkeur uitgesproken wel een gespreksleider aan te trekken en de 
bijeenkomst pas in het najaar te organiseren, zodat nieuw te werven leden daarin kunnen 
participeren. 
Voorzitter en secretaris zullen zich buigen over een wervende advertentie. Actie: DB. 



 
Verslag van de 50e vergadering-blad 2. 
 
 
6.Toewijzings criteria. Zie memo R.Schoen d.d. 31.01.2011.  Een werkgroep onder leiding 
van QuaWonen buigt zich hierover en QuaWonen zou graag zien dat een vertegenwoordiging 
vanuit het Seniorenplatform daaraan zal deelnemen. Afgesproken is dat Tineke Stortenbeker 
en Toon Mudde namens het platform zullen participeren. Thom Bakker stelt zich beschikbaar 
als reserve.  
 
7. De eerste bewonersbijeenkomsten van het Wmo-beraad waren een goede try-out. 
De aandacht voor de opzet van zorg en cohesie in het te bouwen Prinsessenhof verloopt 
grondig en kwalitatief op zeer goed nivo.  
Voor verdere begeleidingsinformatie zie www:septool.nl 
In dit project zal een aandachtspunt moeten zijn de wederzijdse participatie “Jong en Oud”. 
 
8. De voorzitter heeft een gesprek gehad met het Meldpunt over de activiteit jong-oud in het 
project ‘Het Facet’ in het kader van het project “Oog en Oor”. Afgesproken is dat contact zal 
worden opgenomen met de directeur van Het Kompas om samen met het Meldpunt na te gaan 
welke activiteiten er zijn te ondernemen.     Actie: voorzitter 
 
9.  Het verslag van de 49e vergadering werd vastgesteld. 
 
10.  De voorzitter sluit de vergadering om 13.15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
Concept: thsb.02.03.2011 
     gk   03.03.2011 
Def: 29.03.2011. 
 


