
 
 
VERSLAG van de 31e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op maandag 27 april 2009,aanvang 09.30 uur in de Sperwer. 
 
 
 
1. Het Seniorenplatform was compleet aanwezig. 
Aan de agenda werd toegevoegd onder punt 2 : onderzoek bestuurskracht gemeente en onder 
punt 6 : openbaar vervoer. 
De wijkcentra blijken vrijwel elke maandag ochtend bezet te zijn . Derhalve wordt besloten 
voorlopig weer zoveel als mogelijk in het gemeentehuis bijeen te komen. 
 
 
2.a: QuaWonen heeft een concept rapport met een beschrijving in detail van 
levensloopbestendige woningen. Op 27 april is hierover een bijeenkomst belegd. Drie leden 
van het platform hebben het rapport bekeken en komen met de volgende opmerkingen: 
- is dit passend op de nationale regelgeving of eigenstandig. – past dit in de ontwikkelingen en 
lopende processen zoals “woonzorgzonering”, -: wat heeft dit voor invloed op de kostprijs, - 
gemist wordt de transformatiemogelijkheid om te verbouwen naar een kleinschalig complex 
beschermd of verzorgd wonen, -: toiletten zijn te klein advies is van 1.20 naar 1.60 beide bij 
90 cm., - bij grotere complexen lijkt een windeffect meting vooraf bij bijv. de entree zeer 
nuttig. 
De secretaris zal bezien of hij de komende bijeenkomst kan bijwonen maar zal in ieder geval 
de opmerkingen aan QuaWonen doorspelen.                                                   Actie:secretaris. 
 
2 b: Het ontvangen jaarverslag van het Meldpunt werd beoordeeld als een overzicht van een 
uitvoerend orgaan. Op grond van de in het verslag voorkomende personeels verdeling 
ontstond een discussie over de balans in kosten en aandacht voor Krimpen a.d. IJssel. 
 
2 c: Op 18 mei organiseert Zorgbelang een bijeenkomst over de compensatieplicht van de 
Gemeenten bij de substitutie van de AWBZ naar de Wmo. 
 
2 d: De leden van het platform hebben meegedaan aan de enquête over de bestuurskracht van 
de gemeente Krimpen a.d. IJssel. 
 
2 e: Op 22 april is de brief inzake de vaststelling van de subsidie 2006-2007 van de gemeente 
ontvangen. 
 
2 d: De netwerkbijeenkomst van het Meldpunt met als onderwerp “verslaving “had als 
aanleiding de hoge aantallen bij voorkomende depressie in onze gemeente. De bijeenkomst 
had het karakter van een kennisuitwisseling. 
 
 
3. Het verslag van de 30e vergadering gaf geen aanleiding tot opmerkingen. 
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4. De bespreking van een aantal onderdelen uit de Woonzorgzonering 2009-2010 gaf 
aanleiding tot de navolgende opmerkingen: 
 
-het functioneren van het ene loket in het raadhuis. Dit onderwerp wordt aangehouden met het 
oog op de komende rapportage uit het Wmo in juli aanstaande. 
- Het platform onderkent een zorg over de scheve verhouding van het aantal t.z.t. beschikbare 
woningen in de classificaties : beschermd wonen versus verzorgd wonen. Met name de 
berekende en als dan beschikbare woningen in de categorie verzorgd zijn te laag. 
- De discussie leidde tevens naar het project “omzien naar elkaar”. Hier lijkt geen of weinig 
beweging in te zitten. (personeels gebrek?).              Actie:voorz en secr./overleg wethouder. 
 
 
5. De mondelinge rapportage over de werkgroep Leefbaarheid en sociale cohesie  gaf 
aanleiding tot een brede discussie. Het platform was unaniem bij de stelling dat de mening 
van de burger(s) zelf van doorslaggevend belang zijn. Dit met name op het punt van de 
informele zorg. 
 
 
6. De binnengekomen brief van Mevr. B zal in overleg door de secretaris worden beantwoord. 
                                                                                                                           Actie secretaris. 
Er is door een afvaardiging van het platform nog gesproken met medewerkers van Tiendhove 
en Crimpenersteyn over de klachten regeling vervoer. Op zich waren er weinig of geen 
klachten. Het klachten formulier is bekend en wordt daar waar nodig gebruikt. Het platform 
acht daarom dit punt als afgehandeld. 
 
 
7. De voorzitter heeft zorggedragen voor een uitgebreide rapportage van het Seniorenplatform 
over 2008. Een ieder kon zich van harte vinden in het stuk wat aansluitend op deze 
vergadering zal worden ingediend bij de gemeente. 
 
 
8. Een aantal onderwerpen werd tijdens de bijeenkomst min of meer verwezen naar de 
redactie van de nieuwsbrief. Een en ander zal voor de komende vergadering worden 
geagendeerd. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
21/mei 2009/ThsB. 
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