
VERSLAG van de 60e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 27 maart 2012 in het Raadhuis,aanvang  9.30 uur. 
 
 
1. Het platform is geheel compleet aanwezig. 
    Besloten wordt het onderwerp m.b.t. het programma woonservice de volgende vergadering 

te agenderen.        Actie: secretaris 
Als leidraad heeft de voorzitter ditmaal de agenda van streeftijden voorzien. 
Voor het overige wordt de voorliggende agenda definitief verklaard. 

 
 
2. Op twee van onze adviezen is door het gemeente bestuur positief gereageerd/besloten. 

a. op het ongevraagd advies  om te komen tot zgn. ratelaars bij de stoplichten over de 
Tiendweg nabij het Facet. 

b. op het gevraagd advies, onze aangegeven correcties op de beleidsregels. 
 
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Meldpunt is een mini symposium in het Isala 
theater georganiseerd. Uitnodiging aan allen.    Actie: Allen 
 
Het voorliggende schema van aan/aftreden zal voor de eerstkomende vergadering worden 
geagendeerd.          Actie: secretaris 
 
Twee nieuwe gegadigden hebben zich bij de voorzitter gemeld. Als te doen gebruikelijk 
zullen voorzitter en secretaris een eerste inventariserend gesprek voeren en daarna aan het 
platform rapporteren.       Actie: voorzitter/secr. 
 
Het onderwerp dementie staat volop in de belangstelling de vraag rijst wat hiermee te doen. 
Een taak voor de taakgroep Zorg. De voorzitter zoekt nog een hem bekende website over dit 
onderwerp op en laat ons dat weten.    Actie: Taakgroep Zorg en Voorzitter. 
 
Het verslag van Zorgbelang van de themabijeenkomst ‘Hoe kan het anders’ d.d. 6 december 
2011  wordt uitgereikt. 
 
4. Naar aanleiding van het verslag werd de stand van zaken rondom het onderzoek 
“Domotica” door studenten van de Rotterdamse hogeschool gemeld. Het onderzoeksrapport 
(plan) ziet er professioneel uit. De daadwerkelijke start zal eind april zijn. Oplevering 
conclusies eind juni a.s. 
 
3. De senioren adviseur doet verslag van haar (en haar vrijwilligers ) activiteiten in het 
afgelopen jaar. 
Voor het huisbezoek project werden 711 senioren aangeschreven. 349 werden bezocht. 
 
Minder dan gehoopt omdat het aantal beschikbare vrijwilligers wat achterliep en ook 
opleiding van nieuwe vrijwilligers een behoorlijke aanslag in tijd is. 24 “gevallen” hadden na 
het huisbezoek extra ondersteuning en aandacht nodig. 
Dit bracht het totaal van “gevallen” in min of meer regelmatige ondersteuning op ruim 100.  
Een te hoge “case load” voor de beschikbare tijd.  
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 N.B. 12 personen zijn nu structureel aan de orde. Kortom dit vraagt om aandacht en aanpak 
evenals de continuering voor de komende jaren. Immers slechts 15% van alle senioren zijn nu 
in dit kader benaderd. 
Conclusie: 
Aandachtspunten: 1. continuering van deze activiteit ook in de toekomst 
                              2. analyse en maatregelen om de “case load” te verminderen. 
                              3. werving vrijwilligers. 
De voorzitter en secretaris nemen e.e.a. mee in het gesprek met de wethouder. 
                                                                                                 Actie: voorzitter/secr. 
 
5. Uitvoerig werden de taakgroepen besproken. De voorliggende stukken en opmerkingen zal 
de secretaris proberen te bewerken tot een samenhangend geheel. 
Dit kan dan de volgende vergadering al dan niet definitief gemaakt worden 
                                                                                                  Actie: secretaris. 
 
6. Het concept activiteiten planning werd niet uitputtend behandeld. 
 
7. De NPO visie verschuift naar de volgende vergadering. 
 
8. Het verslag uit het Wmo-beraad ( nu genaamd Wmo-adviesraad) werd besproken. 
 
9. De uitkomst van het vraaggericht vervoer kan weer op de helling als gevolg van het 
vervallen van de vermogenstoets. Dit wordt vervangen door een regeling van eigen bijdragen. 
Onze bijdrage inzake de Groene Hart Hopper zal nog per brief aan de Heer Prins worden 
bevestigd.         Actie: secretaris 
 
10 De secretaris vraagt een ieder na te denken over te stellen vragen op de vernieuwde site, 
dus voor de zgn.”poll”. Het streven is om begin mei de nieuwe dan wel vernieuwde site open 
te stellen. Hiertoe zullen nog advertenties moeten worden ontwikkeld.  Actie: secretaris 
 
Er wordt nog gekeken naar de nieuwe plannen voor de Ouverturelaan. 

Actie: secretaris 
 
 
Een afspraak voor de redactie vergadering voor de nieuwsbrief wordt gemaakt, evenals die 
voor de eindbeoordeling van de site. 
 
Thsb/gk 24.04.2012. 
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