
 
 
VERSLAG van de 57e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 29 november 2011,aanvang 09.30 uur ten Gemeentehuize. 
 
CONCEPT 
 
1.Alle leden van het seniorenplatform waren aanwezig. 
Aan de agenda werden onder punt 4 en 9 enkele onderwerpen toegevoegd. 
 
 
2. Aansluitend op deze vergadering is een gesprek met de Burgemeester geagendeerd. 
De agenda wordt mondeling toegelicht. 
 
 
3. Zowel het gesprek met de voorzitter ter voorbereiding van de Wmo bijeenkomsten als ons 
pré-advies zijn meegewogen voor de definitieve versie van het Beleidsplan “samen verder”en 
de nota “samenwerken voor gezondheid “. Een aanvullend advies wordt niet noodzakelijk 
geacht. 
 
4. De volgende verslagen en rapporten werden besproken: 
-. Verslag klankbordgroep mantelzorg ondersteuning d.d. 2 november: 
    Het verslag gaf geen aanleiding tot opmerkingen of vragen. Behoudens enige geluiden die 
de voorzitter t.z.t. met Tiendhove zal doornemen en de behoefte aan een gesprek met de 
directeur van Het Meldpunt.      
 
- Verslag stakeholders bijeenkomst van Qua Wonen d.d. 3 november: 
   De jaarlijkse bijeenkomst al waar Qua Wonen de behoefte peilt op de punten wonen en                 
woonomgeving in de Krimpenerwaard. 
 
- Het overleg over het opgestarte gemeentelijk veiligheidsbeleid. 
   De leden van het platform zijn uitermate goed ontvangen en uitvoerig bijgesproken. De 
leden hebben een aantal punten ingebracht en e.e.a. vastgelegd in een helder verslag. 
 
- Verslag van de bijeenkomst met de Rekenkamer. 
   Het verslag werd voor kennisgeving aangenomen. 
 
- Het verslag van het gesprek met Wethouder Prins. 
   Met name het ondeugdelijke fietspad overgang aan de van Ostadelaan blijft op onze agenda 
staan ondanks de ( herhaalde) toezegging dat e.e.a. zal worden aangepakt. 
 
- Bijeenkomst Qua Wonen over de voortgang planning Prinsessenhof.  
  In gesprek werden een aantal opmerkingen door ons gemaakt en genoteerd. Verder zal de 
secretaris contact hebben over een mogelijk redactioneel artikel in de nieuwsbrief. 
 
- Gezamenlijke werkgroep Zorg en Domotica. 
   De eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden. De uitgangspunten voor het door de 
Hogeschool op te zetten onderzoek zijn opgesteld.  
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7. Uit de discussie kwam nog het vraaggericht vervoer weer naar voren. Twee leden van het 
platform zullen nu de gegevens zoals deze op de site staan op actualiteit checken. Tevens zal 
dit onderwerp van gesprek zijn met Steven Prins/gemeente.                          Actie: secretaris. 
 
 
5. Naar aanleiding van de reactie van de St.Kabel TV zullen drie leden van het platform zich 
verstaan met Steven Prins om tot enige vorm van regeling te komen.   Actie: secretaris. 
 
 
6. Het verslag van de 56e vergadering werd goedgekeurd. 
 
 
8. Besloten wordt in 2012 op de zelfde wijze bijeen te komen als dit jaar. De secretaris maakt 
een datumlijst.                                                                                          Actie secretaris. 
De voorzitter zal nog de bestaande informatie m.b.t. het functioneren van de taakgroepen 
verzamelen en toesturen. Elke taakgroep wordt verzocht t.b.v. de vergadering in januari te 
melden welke activiteiten zij voornemens zijn dit jaar te ondernemen. Actie: allen 
 
9. In de rondvraag werd besproken: 
De aanmeldingen voor het afscheid van de Wethouder Ayelts Averink 
Het te plannen gesprek met de Belbus                                                      Actie:secretaris.  
De voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur. 
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