
Verslag van de 39e vergadering van het seniorenplatform op maandag 
22 februari2010 

 
         Met uitzondering van dhr. Bakker (met kennisgeving) waren alle leden aanwezig. 
 
 

1. Opening:  
De voorzitter deelt mede dat hij Mw. Heijkoop, locatie manager van 
Woonzorgcentrum Tiendhove heeft uitgenodigd om ons bij te praten m.b.t. het 
rumoer dat is ontstaan over een aantal huidige bewoners die na het gereedkomen 
van de nieuwbouw zelfstandig moeten gaan wonen 
Rond 11 uur wordt zij verwacht. 
In verband hiermee zal de discussie over het jaarverslag naar een volgende 
vergadering worden verschoven 

     
2. Ingekomen post, uitnodigingen, correspondentie 

*Afscheid directeur Qua Wonen. Voorzitter en Secretaris gaan hier naar toe. 
*Voor de vergadering van 29 maart zullen Chris van Rijswijk en Mirona v.d. Linden 
  van het Meldpunt/Mantelzorg worden uitgenodigd om ons te informeren over de   
stand van zaken. 
* Mw. Nieboer, beleidsmedewerker afd samenleving van de gemeente wil graag 
eens aanschuiven op onze vergadering, voor een antwoord op een aantal vragen 
die zij heeft   Afspraak eerst na de verkiezingen en de vorming van het nieuw 
college van B en W. 
* Uitnodiging  Desiree Weytenburg na de zomervakantie 
* Van de gemeente bericht ontvangen dat voor 2010 erkenningsubsidie is  
   toegekend 
* Op 8 april in het Isala Theater een congres over dementie. 
* De secretaris samen met dhr. Polhuijs hebben a.s. maandag een afspraak met   
  de VAC (vrouwen advies commissie) over diverse projecten van Qua Wonen. 

           * De  door de voorzitter opgestelde brief n.a.v. de voortgangsrapportage Ruimte    
             voor gezondheid van de gemeente kan worden verzonden 
 
      3. Het verslag van de 38e vergadering wordt met enkele aanpassingen onder punt 4 
 en punt 7 goedgekeurd. 
 Monique Holleman(seniorenadviseur) zal worden uitgenodigd voor de vergadering 
 op 29 april a.s.  
 Het evaluatie overzicht door platform lid dhr. Haas gemaakt m.b.t. speerpunten  
           woonzorgzonering wordt in mei besproken. Het idee is dan dhr. van Beek  uit te 
 nodigen om de geactualiseerde woonzorgverkenner te presenteren en toe te lichten 
 

4  De website van de gemeente is vernieuwd  en kan de toets der kritiek doorstaan 
Onze eigen website behoeft de nodige aanpassingen  
De inhoud van de taakgroepen moet worden herzien ,deze zijn niet meer up to date 
De bedragen genoemd in de gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag 
inkomen zijn niet aangepast aan de laatste wijzigingen. 
 

5 De conferentie “”Rondkomen in Krimpen” wordt in het algemeen als succesvol  
     ervaren. 
 
6. Als vervolg op de conferentie “Oog en Oor voor elkaar” is er een klankbordgroep  
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     opgericht met vertegenwoordigers van het WMO beraad, Seniorenplatform en de 
 gemeente . 
 
7. Mevr Heijkoop wordt door de voorzitter welkom geheten en doet haar verhaal 
 omtrent het rumoer dat is ontstaan rondom de nieuwbouw van “Tiendhove”   
 Hieronder enkele highlights. 
 Tiendhove wordt (is een overheidsmaatregel.) van een verzorgingshuis  een 
 verpleeghuis c.q. PG inrichting en zal ook als zodanig worden ingericht, hieraan zijn 
 ook voor Tiendhove financiële consequenties verbonden. 
 Dat betekent geen plaats (geen geld  AWBZ) meer voor bewoners met een lichte 
 zorg indicatie, ongeacht hun leeftijd. 
 Deze bewoners zullen dus terug moeten naar een zelfstandige woonplek met 
 zorg/hulp aan huis.  
 Op dit moment betreft het zo’n 20 bewoners. Hoeveel er dat uiteindelijk zullen zijn 
 op het moment van gereed komen van de nieuwbouw is nu nog niet te voorspellen 
 Gedacht wordt voor deze bewoners appartementen in te richten in de nieuwbouw 
 aan de Rondweg/ Middenwetering met verzorgd en vertrouwd wonen. 
 
 De brief en de voorlichting die aan de bewoners en verwanten heeft plaats 
 gevonden zal zij ons toesturen. 
 
8.  Agendapunten volgende vergadering:  

 Informatie Steunpunt Mantelzorg /inloop Gouden Regen door Mirona v.d. Linde 
en Chris van Rijswijk 

 Aanpassing organisatiestructuur en activiteiten platform (als hoofdthema) 
  
Volgende vergadering   maandag 29 maart 20101 
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