
 
Verslag van de 51e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 29 maart 2011, aanvang 09.30 uur in het Gemeentehuis. 
 
 
1.  De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat op deze dag tevens de 
overeenkomst tussen Qua Wonen en Tiendhoven inzake zorg samenwerking voor bewoners 
van de Nieuwe Vaart wordt ondertekend. 
Alle leden van het platform zijn aanwezig. Aan de voorliggende agenda wordt onder punt 4 
toegevoegd: klankbordgroep steunpunt mantelzorg, onder punt 5 wordt toegevoegd: verzoek 
sportraad terwijl onder punt 8 worden genoemd: de nieuwsbrief,stand van zaken met Caiway 
en de uitgezette enquête van Qua Wonen bij huurders.  
 
2.  De voorzitter doet mondeling verslag van de samen met de secretaris gevoerde gesprekken 
met een aantal kandidaten. Na ampel beraad besluit het platform de heren Koffijberg en 
Schuurman uit te nodigen als kandidaat lid en mee te laten draaien tot en met de evaluatie en 
toekomst bijeenkomst eind augustus. Dan kunnen allen besluiten of in een vergrote bezetting 
kan worden doorgewerkt. 
Conform eerdere discussie zal nog worden geadverteerd om één of meerdere dames te 
interesseren. 
 
3.  De bijeenkomst m.b.t. “de Kanteling”was een bijzondere. Het leek er op of de inleidster 
iets moest komen verkopen wat al verkocht was. Kortom een groot deel van haar verhaal was 
aan de toehoorders bekend en Krimpen loopt duidelijk niet achter op de landelijke 
ontwikkelingen. 
Kern van “de Kanteling”: 
De overheid heeft haar zorgplicht voor de Nederlanders ingeruild voor compensatieplicht. 
Dit met een zwaar accent op het zelf meedoen van betrokkene(n). 
Hierbij dient de klant centraal te staan. Niet het aanbod is maatgevend maar de vraag en de 
totale omstandigheden van de klant. 
Het platform meent dat de communicatie met de bevolking omtrent deze ontwikkeling alle 
zorg en toewijding verdient. Er ontstaat een mogelijk sterkere relatie tussen het lokale loket en 
het huisbezoek. Dit laatste wenst de gemeente eventueel volledig zelf ter hand te nemen. Op 
zich kan dit weer leiden tot spanning tussen het lokaal loket- het Meldpunt en bijvoorbeeld 
“MEE”. 
Kortom de problematiek van de echte invulling van de één loket gedachte ook in relatie tot de 
verdere Wmo beleidsontwikkeling vergt verder nadenken en volgen. 
In dit geheel is de verdere professionalisering van het welzijnswerk noodzakelijk terwijl in de 
zorg de aandacht voor de keten belangrijker wordt. 
 
4.  Ten aanzien van het steunpunt mantelzorg wordt gerapporteerd dat dit zich goed 
ontwikkelt. In maart was een bijeenkomst georganiseerd met aandacht voor de noodzakelijke 
vooruitgang en zijn diverse programma’s aangekondigd. Op dit moment zijn er ruim 400 
geregistreerde mantelzorgers. De deelname aan de klankbord groep zelf kan wat steviger en 
daarvoor is aandacht. 
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5.  Naar aanleiding van het ingediende verslag van de vergadering “grondgebied”wordt de 
suggestie gedaan “ratels”in de stoplichten bij drukke oversteekplaatsen te doen aanbrengen. 
De secretaris zal de commissie veiligheid en verkeer een brief daaromtrent zenden. 
                                                                                                                         Actie:secretaris 
 
Het DB zal nog nadenken hoe om te gaan met de ervaringen als genoemd in het verslag 
bijeenkomst herbestrating etc Morgental.                                                             Actie: DB. 
 
Het verzoek van de sportraad wordt afgehandeld .. 
 
6.  Het verslag van de 50 e vergadering wordt , na een enkele correctie, goedgekeurd. 
 
7.  De notitie “Bijeenkomst evaluatie en toekomst”wordt aanvaard. Als werkdatum wordt de 
reguliere vergader dag van augustus vooralsnog aangehouden. 
De voorzitter zal zich verder bezig houden met contacten voor een dag begeleider. 
                                                                                                                    Actie: Voorzitter. 
 
8.  Bij de nieuwsbrief komt de suggestie naar voren om de buurtcoach van BloemRijk een 
interview af te nemen. De secretaris zal e.e.a. uitvoeren. Tevens zal een stuk over de enquête 
van Qua Wonen worden geplaatst. 
De directie van Caiway is aangeschreven met een kopie naar de Wethouder. Het wachten is 
op een uitnodiging. Ook die stand van zaken zal in de nieuwsbrief worden opgenomen. 
Besloten wordt de geplande vergadering van april te laten vervallen.        Actie:secretaris. 
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